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Тема 5: КОДИРАНЕ НА РЕЧЕВИЯ СИГНАЛ 
 

1. Характеристики на реч, използвани при нейното кодиране (Speech 

coders) 
Има много фактори, които се използват за кодиране на реч или на аудио сигнал, такива са: 

 Ширина на канала за пренос на сигнал (Signal bandwidth): Каналите използвани при 

работа с речеви сигнали могат да бъдат ограничени до 10 kHz, без това да повлияе 

върху крайния слушател. Например при реч пренасяна по телекомуникационната 

мрежа (telephone speech) обикновено дискретите (семпълите) са с честота от 8 kHz и 

това се счита за лошо качество на сигнала. Поради тази причина детската реч по 

телефона се изрязва в горните диапазони и това води до значително влошаване на 

нейното качество, и съответно до неразбиране на тази реч от събеседника. За да се 

обхване цялото богатство на речта (wide speech) се използват широколентови канали 

с честотен обхват от 50 до 7000 Hz и честота на дискретизация (sampling rate) от 16 

kHz. В аудио-кодирането се използват високочестотни аудио сигнали (high-fidelity 

audio signal) с честота на дискретизация от 44.1 kHz. 

 Побитова скорост (Bit rate): Побитовата скорост е скоростта за обмен на 

информация. Използва се в контекста на степента на компресия на аудио- и 

видеофайлове и се означава с kbps (kbit/s или на български килобита в секунда и 

означава 125 байта в секунда). Колкото е по-висока тази стойност, толкова е по-

добро качеството. 

При кодиране на речевия сигнал, ако се премахне само излишните повторения 

(компресия без загуба на англ. lossless copression), то оригиналният сигнал може да 

бъде възстановен след това напълно. При компресията на данни със загуба (lousy 

compression), сигналът не може да се възстанови в последствие напълно, въпреки че 

се надяваме той да звучи подобно на оригинала. 

 Качество на възстановената реч (Quality of reconstructed speech): Побитовата 

скорост и качеството на речевия сигнал са тясно свързани. Побитовата скоросто е 

числово определима, но за разлика от нея е много трудно е да се даде някакъв 

количествен параметър за определяне на качеството на сигнала. Най-широко 

използваната мярка за оценяване на качество е Mean Opinion Score (MOS) [4]. Друга 

мярка за оценяване на качеството е отношението сигнал-към-шум (the signal-to-

noise ratio -SNR), която се дефинира като отношението между мощността на сигнала 

към мощността на шума, съпровождащ сигнала, измерено в dB. 

 Устойчивост на шума (Noise robustness); 

 Изчислителна сложност (Computational complexity); 

 Забавяне (Delay): 

o Алгоритмично забавяне (Algorithmic delay); 

o Изчислително забавяне (Computational delay); 
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o Мултиплексирано забавяне (Multiplexing delay): Мултиплексирането 

представлява процес на групиране на аналогови сигнали или цифрови данни 

в общи пакети, с цел споделяне на обща преносна среда за комуникация. 

o Забавяне при предаването (трансмисията) на сигнала (Transmission delay); 

o Забавяне при декодирането (Decoder delay). 

 Чувствителност на канала към грешки (Channel-error sensitivity) и стандарти. 

2. Скаларно кодиране на формата на вълната 

 Линейна импулсно-кодова модулация (Pulse code modulation - PCM): За цифрово 

съхраняване на аудио сигнали в компютъра се използват файлови формати като 

WAV (Windows), AIF (Apple), AU (SUN) и SND. Всички те използват 16-битова линейна 

импулсно-кодова модулация. В компактдиска (Compact Disc, CD, CD-ROM) също се 

използва същата импулсно-кодова модулация. 

Импулсно-кодовата модулация е метод за цифрово представяне на семплирани 

(дискретизирани) аналогови сигнали. Методът е предложен от Алек Рийвс през 1937 

година. Качеството на записания звук се определя от два параметъра: честота на 

дискретизация (sampling rate) и разделителна способност измерена в битове (bit 

depth). Честотата на дискретизация е броя пъти измервания на стойността в секунда, 

а разделителната способност определя колко бита големи може да са стойностите, 

които приема даден семпъл (дискрет). 

 Мю-закон (-law - чете се като mu-law) и А-закон (A-law) за импулсно-кодова 

модулация: Това са системи за логаритмична компресия, при които 12 или 13-битови 

семпъли (дискрети) на линейна имплусно-кодова модулация са представени като 8-

битови стойности. Те са описани в международния стандарта G.711. Мю законът се 

използва за динамично модифициране на диапазона на аналогови речеви сигнали в 

цифрови, и се прилага в Северна Америка и Япония. А-законът се прилага в 

цифровизацията на аналогов речеви сигнал в Европа и останалата част на Света. 

 Адаптивна импулсно-кодова модулация (Adaptive pulse code modulation - APCM); 

 Диференциално квантуване (Differential quantization): 

o Диференциална импулсно-кодова модулация (Differential pulse code 

modulation - DPCM); 

o Делта модулация (Delta modulation - DM); 

o Адаптивна делта модулация (Adaptive delta modulation - ADM); 

o модулация с непрекъсната промяна на наклона(Continuously variable 

slope delta modulation - CVSDM)  

3. Използване на скаларни честоти 
 Ползи от маскирането; 

 Преобразувания; 

 Технологии използващи цифров аудио сигнал: Dolby Digital; MPEG (MPEG-1; MPEG-2); 

DTS (Digital theater systems) Digital Surround 

 Цифрово аудио предаване на радио сигнал (Digital audio broadcasting - DAB) - Digital 

Audio Broadcasting (DAB) е цифрова радио технология за излъчване на радио сигнали 

от радио предаватели,, използвана в няколко страни, включително Европа. Той 
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осигурява качествено пренасяне на AM и FM честоти, използвани главно в 

радиопредавателите. 

 

4. Линейно предсказване с кодово възбуждане (Code excited linear 

prediction - CELP) 

 Вокодер (vocoder or voice coder): Устройство за синтезиране на реч, основана на 

произволен сигнал с богат спектър. Тези устройства първоначално са били 

предназначени за намаляване на честотите в системите за радиокомуникация при 

изпращане на гласови съобщения. 

 Анализиране чрез синтезиране 

 Предсказване на основния тон; 

 Сетивно (перцептронно) претегляне и постфилтриране 

 Параметрично квантуване 

 CELP стандарти:  

o Глас предава чрез Интернет протокол (Voice over IP) се състои в 

предаването на реч, през мрежови протоколи. H.323 е общ стандарт, 

препоръчан от ITU-T, и стандартизира провеждането на видеоконферентни 

разговори в локални мрежи или интернет. H.323 осигурява описания на 

системите и компонентите, неречени съответно описания на модела и 

процедури за предаване на сигнали. За аудио кодиране се използват G.711, 

G.722, G.728 и G.729. 

o GSM (Group Special Mobile) стандартът, публикуван през 1990 от European 

Telecommunication Standards Institute (ETSI) 

o TDMA (Time Division Multiple Access) стднартът: TIA/EIA/IS54 или TDMA 

Interim Standard 54; TDMA IS-136 

o Стандартът от трето поколение или още 3G стандарт (Third Generation 

(3G) Standard) 

5. Кодиране на реч с ниска побитова скорост (Low-bit rate speech 

coders) 
Кодирането на апроксимирана дължина на вълната (Waveform-approximating coders) е 

предназначено за минимизаране на разликите между оригиналния и кодирания сигнал. 

Освен това се създава реконструиран сигнал, чието отношение сигнал към шум (SNR) клони 

към безкрайност, тъй като побитовата скорост нараства, и освен това е устойчив при входен 

сигнал придружен с шум или музика. 

Кодиране с ниска побитова скорост (Low-bit-rate coders), от друга страна, не се опитва да 

сведе до минимум разликата между оригиналния и квантувания сигнал. Тъй като това 

кодиране е проектирано, за да работи при ниски побитови скорости, тяхното отношение 

сигнал към шум не клони към безкрайност, дори и при използването на голяма стойност за 

побитовата скорост. Но за разлика от кодирането на апроксимирана дължина на вълната, 

това кодиране е по чувствително към наличието на шум в сигнала, и не се изпълнява добре 

при наличието на музика. 
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 Кодиране на хармониците 

o Оценяване на параметрите 

o Фазово моделиране 

o Параметрично квандуване: Векторно квантуване с непостоянни размери 

(Variable-Dimension Vector Quantization - VDVQ) 

 Интерполация на формата на вълната (Waveform interpolation): Кодиране на 

интерполацията на вълната (Waveform interpolation – WI); Бързоразвиващи се вълни 

(Rapidly evolving waveforms - REW) 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Опитайте се да направите квантуване на речеви сигнали. 
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