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Pracownia Specjalistyczna 4 z przedmiotu Techniki Multimedialne 

 

 

Temat:  Kompresja sygnału audio na przykładzie modulacji ADPCM 

 

1. Cel pracowni:  Badanie koderów DPCM, adaptacyjnych koderów PCM i 

adaptacyjnych koderów ADPCM zastosowanych do sygnałów audio 

. 

 

ADPCM (ang. Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – to metoda kompresji stratnej 

przeznaczona głównie dla sygnałów dźwiękowych i jest wersją adaptacyjną predykatora w 

modulacji DPCM. W modulacji ADPCM współczynniki predykatora są zmieniane 

adaptacyjnie stosownie do zmian właściwości sygnału. 

Zamiast wartości ciągu próbek wykorzystywany jest ciąg różnic pomiędzy sygnałem i jego 

predykcją. To pozwala na zmniejszenie rozpiętości danych, zmniejszenie ich wariancji – 

pozwala na zmniejszenie zakresu danych uwzględnianych w projekcie kwantyzatora.  

Zalety: 

 DPCM pozwala zakodować sygnał na mniejszej liczbie bitów niż PCM, 

 stosunek sygnał - szum kwantowania jest lepszy o 4 - 11dB niż w przypadku systemu 

PCM (dotyczy kodowania sygnałów mowy). 

Wady: 

 Brak możliwości swobodnego dostępu do strumienia: dekodowanie każdej próbki 

wymaga znajomości całej historii (problem ten rozwiązuje się wprowadzając 

cykliczne zerowanie predyktora, co pogarsza efektywność kompresji) 

 

Schemat podstawowy kodera i dekodera DPCM 

 

 

 
 



 
 

 

Współczynniki predykcji można wyznaczać następującymi metodami: 

 

_ kowariancyjną 

_ korelacyjną 

_ najmniejszych kwadratów 

_ Levinsona-Durbina 

 

Punktem wyjścia wszystkich metod obliczenia współczynników predykcji jest minimalizacja 

błędu średniokwadratowego 

 

])ˆ[(min 2xxEJ   

gdzie x jest próbką oryginalną, natomiast x̂  jest próbką predykcji. 

 

Porównanie dynamiki sygnału i dynamiki sygnału błędu wskazuje na możliwość 

oszczędniejszego kodowania różnic. 

 

 
Rys. 1. Przykład sygnału mowy 

 



 
Rys. 2. Histogramy sygnału mowy i różnic wartości sąsiednich próbek. 

 

W adaptacyjnej modulacji ADPCM adaptacyjnie z próbki na próbkę są zmieniane 

współczynniki predykatora.  

 

Zadanie do wykonania 

 

1.) Porównaj kodowanie frazy mowy bez tłumienia (0dB) z wykorzystaniem  

kwantyzatora adaptacyjnego i kwantyzatora równomiernego o 4 poziomach kwantyzacji 

porównując stosowne ilorazy SNR i SNRseg. 

Porównaj kodowanie frazy audio bez tłumienia (0dB) z wykorzystaniem  kwantyzatora 

adaptacyjnego i kwantyzatora równomiernego o 4 poziomach kwantyzacji porównując 

stosowne ilorazy SNR i SNRseg. 

Oceń ten eksperyment poprzez odsłuchanie. 

 

2.) Powtórz eksperyment z fragmentem muzycznym. 

 

3.) Zbadaj koder adaptacyjny z predykcją i bez predykcji. Wybierz liczbę poziomów 

kwantyzacji =16, ustaw tłumienie sygnału wejściowego =0dB. Odczytaj SNR i SNRseg dla 

sygnału mowy. Przyjmij 10 współczynników predykcji. Dla adaptacji predyktora wybierz 

algorytm stochastycznego gradientu z normalizacją (szybkość adaptacji L=0.01). Porównaj 

wyniki kwantowania adaptacyjnego z predykcją i bez predykcji. Jak wielki jest zysk predykcji 

(przewaga kwantyzatora z predykcja nad kwantyzatorem bez predykcji)? Wyraź ten zysk w 

dB, porównując wartości SNR i SNRseg uzyskane z predyktorem i bez predyktora.  

 

4.) Powtórz eksperyment z sygnałem muzycznym. 

 

Skomentuj otrzymane wyniki. 
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