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1 Historia del format MP3 
 
 
 
1.1 L’Institut Fraunhofer 
 
 

 
 
 
 
L’any 1987, l’Institut Fraunhofer va començar a treballar en la codificació perceptual 
d’àudio dintre del  projecte EUREKA  EU147. En cooperació amb el professor Dieter 
Seitzer de la Universitat d’Erlangen, l’Institut Fraunhofer finalment va desenvolupar un 
algoritme molt potent per a tal finalitat: l’actual MP3. Aquest algoritme va ser 
estandaritzat per l’organisme ISO l’any 1992 amb el nom de ISO-MPEG Àudio Layer-3 
(IS 11172-3 i IS 13818-3). 
 
L’institut Fraunhofer és, per tant, el creador del format MP3 i, com a tal, en posseeix la 
patent, juntament amb Thomson Multimèdia. Aquesta patent s’aplica agressivament, 
però això no ha impedit la proliferació de tota classe de codificadors/descodificadors 
creats per particulars i difosos a través d’Internet sense la corresponent llicencia. És 
necessària l’obtenció d’una llicencia per a les següents operacions: 
 
• Manufactura de productes que utilitzin l’MP3. Es paga una quantitat per cada unitat 

produïda. 
• Creació de software que utilitza l’MP3. 
• Creació de hardware reproductor d’MP3. 
• Distribució de contingut codificat mitjançant MP3, incloent la distribució per 

Internet. 
 
Aquest institut segueix investigant en la creació de software per al format MP3. 
Actualment ha posat a la seva pàgina web el codificador/descodificador LAME, creat 
pel propi institut i considerat el millor que existeix a l'actualitat. La seva finalitat és 
pedagògica i es permet la seva descàrrega gratuïta a qualsevol usuari.   
 
 
1.2 MPEG 
 
MPEG són les sigles en anglès de “Grup d’Experts en Imatges en Moviment”. MPEG és 
un grup de persones que es troben dintre de l'Organització Internacional d’Estàndards 
(ISO) amb l’objectiu de generar estàndards per al vídeo digital i la compressió d’àudio. 
En particular, ells defineixen una trama de bits comprimida, la qual implícitament 
defineix un descomprimidor. Donat que cada empresa té els seus propis algoritmes de 
compressió, és aquí on apareix la importància de tenir un estàndard a nivell 
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internacional. MPEG es reuneix quatre vegades a l’any durant una setmana completa, 
temps durant el qual s’estudien nous estàndards i es treballa en la millora dels actuals. 
 
MPEG classifica els estàndards multimèdia en: 
 
• MPEG - 1: “Codificació d’imatges en moviment i àudio associat per a mitjans 

d’emmagatzematge digital a 1.5Mbit/s” 
• MPEG - 2: ”Codificació genèrica d’imatges en moviment i d’informació d’àudio 

associada” 
• MPEG - 3: Originalment proposada per a aplicacions de HDTV (televisió d’alta 

definició), però finalment inclosa dintre de MPEG-2. 
• MPEG - 4: “Codificació d’objectes d’àudio-visual” 
• MPEG - 2.5: És una versió no oficial que tant  sols serveix per a arxius MP3. 

Rarament s’utilitza. 
 
Els estàndards 1 i 2 defineixen el format MP3. Cal destacar-ne les característiques 
següents: 
 
• MPEG – 1 Àudio: Descrit a ISO/IEC 11172-3, descriu tres formats o capes (layer, 

en anglès) que tenen les següents propietats: 
 
 -Un o dos canals d’àudio. 
 -Freqüència de mostreig de 32 kHz, 44.1 kHz o 48 kHz. 
 -Raó de bits desde 32 kbps fins 448 kbps. 
 
 

Capa Factor de compressió Aplicació 
1 1 : 4 Casets compactes digitals 
2 1 : 6  fins 1 : 8 Radio digital 
3 1 : 10 fins 1 : 12 Transmissió a través de xarxes (MP3) 

 
Fig.1.1 Taula comparativa de les tres capes del format MPEG-1 

 
 
• MPEG – 2 Àudio: Descrit a ISO/IEC 13818-3, expandeix el format MPEG –1 amb 

dues extensions anomenades MPEG – 2 / LSF  i MPEG – 2 / Multichannel. MPEG 
– 2 / LSF té les següents propietats: 

 
 -Un o dos canals d’àudio. 
 -Freqüències de mostreig iguals a la meitat de les freqüències de MPEG – 1. 
 -Raó de bits entre 8 kbps i 256 kbps.  
 
 
       MPEG – 2 / Multichannel té les següents característiques: 
 
 -Fins a 5 canals normals d’àudio i un canal LFE (Low Frequency Enchancement           
  =“Subwoofer”). 
 -Freqüències de mostreig iguals a les de MPEG –1. 
 -Velocitat de bits que arriba fins a 1Mbps.  
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En particular, l’estàndard MPEG –1 Layer 3 rep el sobrenom d’MP3. La tecnologia 
MP3 també permet l’ús d’MPEG – 2 i MPEG - 2.5. La informació sobre el tipus 
d’estàndard amb que està codificat un arxiu en concret està inclosa en el mateix arxiu de 
forma que els descodificadors/reproductors tant sols tenen que llegir-la. 
 

 

 
Fig.1.2 Comparació entre les característiques de l’MPEG-1 i 2 
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2 Conceptes previs  
 
 
2.1 La digitalització del so. Mostreig i quantificació 
 
El so és una ona continua, que es propaga a través de l’aire o altres medis, formada per 
diferències de pressió, de forma que es pot detectar per les mesures del nivell de pressió 
en un punt. Les ones sonores posseeix les característiques pròpies i estudiables de 
qualsevol tipus d’ona, tals com la reflexió o la refracció. Donat que es tracta d’una ona 
continua, es requereix un procés de digitalització per a representar-la com una sèrie de 
punts. 
 
Actualment, la majoria d’operacions realitzades sobre senyals de so són digitals, degut 
al fet que tant l’emmagatzematge com el processat i transmissió del senyal de forma 
digital ofereix avantatges molt significatius respecte els mètodes analògics. La 
tecnologia digital és més avançada i ofereix majors possibilitats pel seu tractament, 
menor sensibilitat al soroll durant la transmissió i capacitat d’incloure codis de 
protecció contra errors, així com encriptació. Amb els mecanismes de descodificació 
adequats també es pot tractar simultàniament senyals de diferents tipus retransmeses per 
un mateix canal. El desavantatge principal del senyal digital és que requereix un ample 
de banda molt major que el del senyal analògic, és per això que es fa necessari un 
exhaustiu estudi en la compressió de dades. 
 
El procés de digitalització es composa de dues fases: mostreig i quantificació. En el 
mostreig es divideix l’eix del temps en diversos segments, que defineixen la freqüència 
de mostreig com la inversa del temps mig entre una mesura i la següent. En aquest 
moment es realitza la quantificació, que, en la seva versió més senzilla, consisteix 
simplement en mesurar el valor del senyal en amplitud en cada instant de temps definit 
pel mostreig.  
 
El teorema de Nyquist determina que, per a mostrejar correctament, la freqüència de 
mostreig ha de ser, com a mínim, el doble que el component de major freqüència del 
senyal a mostrejar. Per tant, si el rang superior d’audició humana està al voltant dels 20 
kHz, la freqüència que garanteix un mostreig adequat de qualsevol so audible serà d’uns 
40kHz. Concretament, per obtenir un so d’alta qualitat s’utilitzen freqüències de 
44.1kHz en el cas del CD, i de fins 48 kHz en el cas del DAT. Altres valors típics són 
submúltiples de 44.1, 22 i 11 kHz. En funció de la naturalesa de l’aplicació, les 
freqüències adequades poden ser molt inferiors, de tal manera que el processat de la veu 
acostuma a realitzar-se a una freqüència entre els 6 i els 20 kHz. 
 
Per a la quantificació, és evident que quants més bits s’utilitzin per a la divisió de l’eix 
d’amplitud, més “fina” serà la partició i per tant menor serà l’error a l'atribuir una 
amplitud concreta al so, en cada instant. Per exemple, 8 bits ofereixen 256 nivells 
diferents de quantificació i 16 bits n’ofereixen 65.536. La divisió de l’eix es pot realitzar 
a intervals regulars o segons una determinada funció de densitat, buscant més resolució 
en certs trams si el senyal que es tracta té més components en certes zones d’intensitat. 
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Fig.2.1 Conversions analògic-digital i digital-analògic 

 
 
2.2 La compressió d’àudio digital 
 
El format més comú per a l’àudio digital és el Pulse Code Modulation (PCM). Aquest 
format mostreja el so a una taxa de bits o bitrate (bits/s) constant, amb una quantitat fixa 
de 16 bits per a la quantificaió del senyal.  
 
Recentment, noves aplicacions d’àudio digital s’estant utilitzant en xarxes de comuni-
cacions, multimèdia i computadors, les quals s’han d’adequar a amples de banda 
concrets, capacitats d’emmagatzematge limitades i baixos costos. L’àudio amb una 
qualitat equivalent a la d’un CD utilitza una freqüència de mostreig estàndard de 44.1 
kHz, 16 bits de quantificació i dos canals per a l’estèreo, que requereixen un total de 
1.441.220 bits per segon. Això significa que per a poder reproduir un arxiu d’àudio en 
format PCM amb qualitat CD a través d’una xarxa, necessitaríem més d’1,4Mbit/s 
d’ample de banda. Emmagatzemar una cançó de 4 minuts de duració requeriria més de 
40 Mbytes d’espai de memòria. Per aquesta raó, trobar una forma de transmetre senyals 
d’àudio a través d’Internet amb una raó de bits inferior o poder emmagatzemar-les en un 
hardware de menor capacitat esdevé un element vital. 
 
 
2.3 La codificació perceptual 
 
Un element a tenir en compte al codificar les dades, amb l’objectiu d’intentar 
comprimir-les, és la percepció auditiva de l’ésser humà, fins a l’extrem de ser un dels 
punts clau de la tecnologia MP3. La codificació de dades d’àudio que té en compte les 
limitacions de la percepció humana s’anomena codificació perceptual. La ciència que 
estudia aquest fenòmen rep el nom de psicoacústica (veure apartat 2.5). 
 
El primer concepte que un codificador perceptual pot utilitzar és que l’oïda humana tan 
sols pot percebre un rang de freqüències d’entre 20 Hz i 20kHz i la sensibilitat és major 
a la zona al voltant dels 2-4 kHz, de forma que el so resulta menys audible quan més 
proper sigui als extrems de l’escala. El segon concepte a tenir en compte és 
l’emmascarament en freqüència: Quan un component a certa freqüència d’un senyal té 
una energia elevada, l’oïda humana no pot percebre components de menor energia 
situades en freqüències properes, tant inferiors com superiors. El component de 
freqüència que produeix aquest fet s’anomena freqüència emmascaradora, mentre que 
els components que no es poden percebre s’anomenen freqüències emmascarades. A 
mesura que ens allunyem de la freqüència emmascaradora l’efecte es va reduint fins a 
ser despreciable. Existeix també l’emmascarament en temps, així com altres fenòmens 
sonors que poden ser utilitzats durant la compressió de les dades sonores. 
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Aplicant les teories de la psicoacústica podem afirmar que durant l’escolta d’un arxiu 
d’àudio hi ha un conjunt de sons que l’oïda humana no serà capaç de percebre. La 
codificació perceptual es basa en eliminar les dades que contenen aquests sons 
“inaudibles”, de forma que l’arxiu d’àudio soni aparentment igual tot i contenir menys 
informació. Aquest és, per tant, un sistema que elimina informació i produeix una 
pèrdua en la qualitat de la mateixa: La informació eliminada es tradueix en l’aparició de 
soroll. Durant el procés de codificació s’ha d’intentar que aquest soroll sigui 
emmascarat en freqüència o temps per tal que no sigui audible. Per exemple, si hi ha 
una component emmascaradora, es considera un nivell de soroll que aquesta és capaç de 
tolerar i, per tant, s’utilitzen menys bits per codificar les freqüències emmascarades, o 
s’eliminen totalment, segons la qualitat sonora que es busqui o el tamany de l’arxiu i 
sempre mantenint-se dintre del nivell de soroll tolerat per l’emmascarament. 
 
En el cas de codificació PCM, com la que utilitzen els CD i els DAT, el soroll propi de 
la quantificació s’intenta eliminar a base d’utilitzar molts bits per a realitzar-la. Aquest 
fet provoca la utilització d’un gran nombre de bits, de forma que a 44.1kHz i utilitzant 
16 bits per a quantificar el senyal, un dels dos canals d’un CD produeix més de 700 
kbps. Gran part d’aquesta informació és innecessària i ocupa un ample de banda que 
podria ser alliberat, a costa d’augmentar la complexitat del sistema codificador i d’una 
certa pèrdua de la qualitat. El compromís entre ample de banda, complexitat i qualitat és 
el que produeix els diferents estàndards del mercat. 
 
 
2.4 La codificació sub-banda (SBC) 
 
La codificació sub-banda consisteix en transportar un senyal del domini temporal al 
domini freqüencial, per després dividir tot l’ample de banda  del senyal en diverses sub-
bandes. Cada una d’aquestes sub-bandes es pot codificar per separat, de forma que 
s’aconsegueix un procés de codificació específic per a cada sub-banda, obtenint una 
codificació que s’adequa a les característiques freqüencials del senyal. Aquest és un 
procediment molt efectiu, i permet realitzar una codificació en freqüència molt més 
acurada que la resultant de codificar totes les freqüències per igual. 
 
 
2.5 El model psicoacústic 
 
L’audició humana és un procés extraordinàriament complex, que tant sols comença 
quan el so pressiona el timpà i és convertit de variacions de la pressió de l’aire a 
impulsos nerviosos. A partir d’aquí és assumpte de la ment i la psicologia és converteix 
en un factor important per a estudiar i analitzar els sons, així com les reaccions de les 
persones davant d’aquests. 
 
La psicoacústica pot ser definida simplement com l’estudi psicològic de l’audició. 
L’objectiu de la investigació psicoacústica és descobrir com funciona l’audició, és a dir, 
com els sons que entren a l’oïda són processats per aquesta i pel cervell. El fet de tractar 
de mesurar les reaccions en el comportament dels oients és bàsicament la raó per la qual 
la psicoacústica és considerada com una branca de la psicologia. Tot i això, la 
psicoacústica no s’involucra en com els sons produeixen una resposta emocional 
particular, el qual correspon a la psicologia cognoscitiva. 
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Algunes de les investigacions psicoacústiques són: 
 
• Quin és el mecanisme utilitzat per a distingir sons que tenen lloc simultàniament? 
• Com es localitza l’origen espacial del so? 
• Com es determina el to de, per exemple, un instrument musical? 
 
Determinar les capacitats i limitacions de l’oïda humana és necessari per a entendre la 
forma en què els sons són processats. Qualsevol dispositiu que produeixi sons amb 
l’objectiu que els disfruti un humà tindria que tenir en compte el que l’oïda humana farà 
amb aquest so.  
 
El format MPEG Àudio dóna dos exemples d’implementació d’aquest model. El model 
psicoacústic I és menys complex que el model II i té un major compromís en la 
simplificació de les operacions realitzades pel codificador i el descodificador. Tots dos 
models poden treballar en les tres capes, tot i que s’acostuma a utilitzar el model II en la 
Capa III donat que inclou modificacions específiques per acomodar-se a aquest format. 
 
Hi ha una considerable llibertat en la implementació del model psicoacústic. L’exacti-
tud requerida pel model depèn del factor de compressió que es vulgui aplicar i de 
l’aplicació que la utilitzi. Per a nivells baixos de compressió, on hi ha una generosa 
quantitat de bits, pot ser adequat per l’usuari ignorar per complet el model psicoacústic. 
Per a la transmissió de música, el model pot aplicar-se de forma molt més restrictiva.  
 
 
2.5.1 Aspectes rellevants de la psicoacústica 
 
Hi ha quatre aspectes de la teoria psicoacústica que són interessants i útils per al 
desenvolupament de la tecnologia MP3: 
 
Mínim llindar auditiu 
 
Aquest llindar, també conegut com a llindar absolut, correspon al so d’intensitat més 
dèbil que es pot escoltar en un ambient silenciós. El mínim llindar auditiu no té 
comportament lineal; es representa per una corba d’intensitat (dB) en funció de 
freqüència (Hz), que posseeix nivells mínims entre 2 i 5 kHz, els quals corresponen a la 
part més sensitiva de l’oïda humana. Per tant, en els sistemes de compressió d’àudio que 
aprofiten la psicoacústica (sistemes de codificació perceptual), no és necessari codificar 
els sons situats per sota d’aquest llindar, ja que aquests no seran percebuts. 
 

Fig.2.2 Gràfic del mínim llindar auditiu en un ambient silenciós 
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Emmascarament 
 
L’efecte d’emmascarament es basa en les limitacions de l’oïda humana per a respondre 
a tots els components d’un so complex. Per exemple, quan un músic organista no està 
tocant es pot escoltar el so de l’aire passant a través dels tubs i, quan el músic comença 
a tocar, es perd aquest so perquè queda emmascarat. Existeixen dues classes 
d’emmascarament: en freqüència i en temps. 
 
L’emmascarament en freqüència consisteix en què si un so d’una determinada 
freqüència té una intensitat superior a la intensitat de components de freqüències 
properes, aquestes últimes queden emmascarades per la primera. D’aquesta manera, 
cada to d’una freqüència en concret posseeix un llindar d’emmascarament al seu voltant 
de forma que totes les freqüències l’amplitud de les quals estigui per sota queden 
emmascarades. A la gràfica següent es pot observar el llindar d’emmascarament creat 
per un to a 1 kHz, en forma d’una “corba” de color negre. 
 
 

Fig.2.3 Gràfic de l’emmascarament provocat per un to de 1 kHz 
 
L’emmascarament temporal es presenta quan un to suau està molt proper en el domini 
del temps (uns quants milisegons) a un to fort. Si s’està escoltant el to suau i apareix el 
to fort, el to suau serà emmascarat pel to fort, abans de que el to fort realment apareixi. 
Aquest fet rep el nom de pre-emmascarament. Posteriorment, quan el to fort desapareix, 
l’oïda necessita un petit interval de temps (entre 50 i 300 ms) per a què es pugui tornar a 
escoltar el to suau. Aquest últim fet s’anomena post-emmascarament. 

 
 

Fig.2.4 Gràfic de l’efecte de pre-emmascarament i post-emmascarament 
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El pre-emmascarament suggereix que un primer to serà emmascarat per un segon to 
abans que el to emmascarador realment aparegui. Per a aquest fenomen, que sembla 
totalment il·lògic, hi ha dues teories que intenten explicar-ho: 
 
• El cervell integra el so sobre un període de temps, i processa la informació per 

rafegues. 
• Simplement, el cervell processa els sons forts més ràpid que els sons suaus. 
 
Sense importar el mecanisme, el fet és que el pre-emmascarament temporal existeix, tot 
i ser molt petit (uns 30 ms). 
 
En un so qualsevol, es presenten ambdós tipus d’emmascarament. L’emmascarament en 
freqüència és molt més important que l’emmascarament temporal, tot i que en certs 
dispositius de compressió d’àudio es tenen en compte tots dos per a obtenir una millor 
compressió de les dades. Superposant les dues gràfiques en una sola de tres eixos, es pot 
observar una corba sota la qual estan tots el sons que l’oïda humana no pot escoltar: 
 
 

 
Fig. 2.5 Gràfic tridimensional de l’efecte global d’emmascarament 

 
 
2.5.2 Joint Stereo o Estèreo Conjunt 
 
Si un senyal d’àudio és estereofònica es pot arribar a comprimir-la en base a la 
irrellevancia o redundància entre tots dos canals. Per exemple, en molts sistemes d’alta 
fidelitat en què existeix un únic i potent altaveu per als baixos denominat “BOOMER”, 
es té la impressió que el so prové de diferents fonts. En realitat, per sota d’una 
freqüència determinada l’oïda humana ja no és capaç de localitzar l’origen espacial dels 
sons. D’aquesta manera, algunes freqüències es poden gravar de forma monofònica 
seguida per un petit codi per a conseguir restaurar un petit percentatge d’espacialització 
en la descodificació. Aquest sistema, anomenat Joint Stereo, està implementat com a un 
dels possibles modes de funcionament del format MP3.  
 
Existeixen dues classes d’estèreo conjunt, anomenades intensity stereo i m/s stereo. Els 
arxius MP3 que les utilitzen porten codificada la informació sobre quin dels dos tipus 
fan servir. El mode intensity stereo conté, a les freqüències superiors a 2 kHz, solament 
la suma dels canals dret i esquerre (L + R = L’i), el qual es transmet pel canal dret, i la 
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diferència dels dos canals (ispos), que es transmet pel canal esquerre enlloc dels factors 
d’escala.  
 

 
El valor ispos és diferent per a cada banda de factor d’escala, i està limitat a valors entre 
0 i 6, de forma que la funció tangent es pot substituir fàcilment per una taula de valors. 
 
Estéreo M/S es refereix al fet de transmetre els canals normalitzats middle/side (centre / 
diferència) dels canals esquerre i dret en comptes dels habituals Esquerre/Dret. El 
codificador reemplaça els canals habituals utilitzant les següents fórmules: 
 
 

Mi = √2 ( Li + Ri) ,   Si = √2 (Li - Ri) 
                                                   2                              2 

Mi = middle, Si = side, Li = left, Ri = right 
 
Els valors Mi es transmeten pel canal dret i els valors Si per l’esquerre. 
 
 
2.5.3 Les bandes crítiques i el bark 
 
Estudis psicoacústics de la discriminació en freqüència de l’oïda han demostrat que a les 
baixes freqüències, tons d’uns quants Hertz de separació poden ser distingits. En canvi, 
a les altes freqüències, per a poder distingir entre diferents tons fa falta que estiguin 
separats centenars d’Hertz.  
 
El rang de freqüències que engloba totes aquelles freqüències que l’oïda no es capaç de 
distingir s’anomena banda crítica. Els components que pertanyen a la mateixa banda 
crítica s’influeixen mútuament i no s’afecten ni es veuen afectades per l’emmasca-
rament provocat per freqüències que puguin aparèixer fora d’ella. L’amplitud de les 
bandes crítiques augmenta amb la freqüència.  
 
El 75% de les bandes crítiques es troben per sota dels 5 kHz. Tenen una amplada 
aproximada de 100Hz per a les freqüències de 20 a 400Hz; aquesta amplada augmenta 
de forma logarítmica a mesura que augmenta la freqüència. Les bandes crítiques són 
comparables a un analitzador d’espectres amb freqüència central variable. Aquestes 
bandes no són fixes, sinó continuament variables en freqüència i qualsevol to crearà una 
banda crítica centrada en ell. 
 
El bark (en honor al físic alemany Georg Heinrich Barkhausen) és la unitat de 
freqüència perceptual. Específicament, una banda crítica té l’amplada igual a un bark. 
L’escala bark relaciona la freqüència absoluta (Hz) amb les freqüències mesurades 
perceptualment, com el cas de les bandes crítiques. Utilitzant el bark, un so en el domini 
de la freqüència pot ser convertit al domini psicoacústic. 
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De les consideracions anteriors, es dedueix que el llindar d’emmascarament és diferent 
quan es tenen en compte les bandes crítiques. El llindar sense tenir en compte les bandes 
crítiques, seria: 
 

Fig. 2.6 Gràfic de l’efecte d’emmascarament en varies freqüències 
 
 
I utilitzant les bandes crítiques: 

 
Fig. 2.7 Gràfic d’emmascarament en varies freqüències utilitzant bandes crítiques 

 
 
2.6 La codificació sense pèrdues. Model de Huffman 
 
Existeixen tècniques matemàtiques per a la codificació de bits que en permeten la seva 
compressió sense necessitat de perdre’n part de la informació, al contrari del que passa 
quan s'utilitza el model psicoacúsitc. Són les anomenades tècniques de codificació sense 
pèrdues o lossles. Un conegut mètode per a la codificació sense pèrdues és l’algoritme 
de Huffman, que el format MP3 utilitza com a segon mètode de compressió després de 
l’aplicació del model psicoacústic. La codificació de Huffman permet reduir el tamany 
d’un arxiu MP3 fins a un 20%. Com a curiositat, destacar que l’algoritme de Huffman 
és el que s’utilitza per a crear arxius comprimits en format .zip, de forma que si 
apliquem el format zip a un arxiu MP3 aquest no serà comprimit degut a que ja està 
prèviament “enzipat”. 
 
Aquest algoritme es basa en assignar codis de diferent longitud de bits a cada un dels 
caràcters (o a una agrupació de bits determinada) d’un fitxer. Si s’assignen codis més 
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curts als caràcters que més es repeteixen s’aconsegueix la compressió del fitxer. 
Aquesta compressió és major quan hi ha poca varietat de caràcters diferents. Per a 
recuperar el fitxer original és necessari conèixer el codi assignat a cada caràcter, així 
com la seva longitud de bits. Si el receptor del fitxer no la coneix, aquest no serà capaç 
de recuperar la informació original. D’aquesta forma és possible utilitzar aquest 
algoritme per a encriptar dades. 
 
A continuació, i com a exemple, s’inclou la codificació segons el mètode de Huffman 
de la frase: “Este sitio es interesante”. 
 
• Primerament es crea una taula a partir dels caràcters que conformen la frase i es 

conta el nombre de vegades que apareix cada un d’ells, considerant l’espai com a 
caràcter  ”_” 

 
 

Caràcter e s t _ i o n r a 
Repeticions 6 4 4 3 3 1 2 1 1 
Freqüència 24% 16% 16% 12% 12% 4% 8% 4% 4% 

 
 
• Un cop obtingudes les repeticions de cada caràcter, cal assignar els codis més curts 

als caràcters que més s’han repetit i els més llarg als que menys. Per a fer-ho 
s’utilitza l’anomenat “arbre de Huffman”: 

 
 1er pas: organitzar tots els nodes (caràcters) segons la freqüència, de menor a 

major: 
 

4O  4R  4A  8N  12_  12I  16S  16T  24E 
 
 
 2n pas: Agrupar els dos primers nodes, sumant les seves freqüències i amb aquest 

resultat formem un nou node. Tornem a reorganitzar de major a menor: 
 

4A   8N  8OR  12_  12I  16S  16T  24E 
                                                              /   \ 
                                                           4O   4R 
 
 
 3r pas: Seguim fins que a la part superior tant sols quedi un node, el qual serà el 

node arrel: 
 

100 OR_EIANST 
                                                              /                             \ 
                                                    44OR_E                         56 IANST 
                                                  /               \                      /                   \ 
                                           20OR             24E            24 IAN              32ST 
                                         /            \                           /           \             /         \ 
                                     8OR         12_                   12I      12AN     16S        16T 
                                  /          \                                             /     \ 
        4O         4R                                       4A     8N  
              
 
 



•  • 13

Cal formar un arbre binari (que tant sols posseeix 2 fills per node), i que al cantó 
esquerre se situin els fills menors i per la dreta els majors. La importància de l’arbre així 
format és que els pesos queden distribuïts uniformement i així s’aconsegueix un arbre 
mínim òptim. Això és el que garanteix aconseguir la major compressió possible amb 
aquest mètode. L’arbre binari és la base del procés de codificació de Huffman. 
 
4rt pas:  Comencem a assignar nombres binaris a cada un dels caràcters utilitzats, 
deixant com a 0 el node arrel. D’aquesta forma, assignem un 1 a un caràcter si aquest es 
troba al cantó dret de l’arbre, i un 0 si es troba al cantó esquerre del mateix. A mesura 
que baixem un nou nivell en l’estructura de l’arbre afegirem un nou dígit fins arribar als 
nodes extrems o fulles. 
 
 

Caràcter e s t _ i o n r a 
Repeticions 6 4 4 3 3 1 2 1 1 
Codi 01 110 111 001 100 0000 1011 0001 1010 

 
 
5e pas: L’últim pas consisteix en substituir cada caràcter de l’arxiu original pel seu codi 
corresponent. D’aquesta forma s’obté: 
 
01110111010011101001111000000001011100011001011111010001011101010101111101 = 74 bits  
 
Aquesta cadena conté 74 bits, mentre que l’anterior posseïa 25 caràcters i cada un 
utilitza 1 byte, per tant 8 x 25 = 200 bits. En aquest exemple en concret, la compressió 
pel mètode de Huffman ha reduït el tamany de les dades en un 63%, sense cap tipus de 
pèrdua d’informació. Tant sols caldria afegir a l’arxiu la informació necessària per a la 
descodificació. 
 
La descodificació es realitza utilitzant el mateix arbre de Huffman generat durant el 
procés de codificació. En cas de no conèixer aquesta informació no es pot realitzar la 
descodificació. Per a cada cadena de bits, existeix un sol arbre de Huffman òptim, i per 
tant, una sola codificació possible. Aquesta propietat rep el nom de “prefix únic”. 
D’aquesta forma s’eviten  confusions en el moment de la descodificació. Per exemple, 
no poden existir en un mateix arbre els valors codificats ‘010’ i ‘0100’, ja que el 
descodificador, en llegir els tres primers bits no sabria si es tracta del codi complet ‘010’ 
o si son els tres primers bits de ‘0100’.  
 
A continuació se segueix l’exemple anterior amb la descodificació dels primers 
caràcters: 
 
 
0111011101001110100111100000000101110 001100 1011111010001011101010101111101 
 

Caràcter e s t _ i o n r a 
Codi 01 110 111 001 100 0000 1011 0001 1010 

 
 

‘01’  ‘110’  ‘111’  ‘01’  ‘001’  ‘110’  ‘100’  ‘111’  ‘100’  ‘0000’ ... 
                 e        s        t       e       _       s          i       t         i          o    ... 
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La descodificació s’ha de realitzar començant des del primer bit, si comencem per la 
meitat no tenim cap element que ens indiqui on comença un codi i acaba l’altre. De la 
mateixa manera, l’error en un sol dels bits pot fer que la descodificació de la resta de 
l’arxiu sigui errònia: 
 

‘01’  ‘110’  ‘1010’  ‘100’  ‘111’  ‘01’  ‘001’  ‘111’  ‘0000’  ’00...’  
                  e        s        a          i        t       e      _        t          o       ...  
 
 
En el cas de l’MP3, l’estàndard MPEG defineix 32 possibles codificacions (arbres) de 
Huffman, cada una d’elles representada en forma de taula. En el moment de la 
codificació, s’escull quina de les taules s’adequa més a la distribució dels bits a 
codificar. Cada una de les taules està numerada, i el nombre de la taula utilitzada 
s’inclou dintre de l’arxiu MP3. Els descodificadors tenen emmagatzemades cada una de 
les taules, i tant sols han de llegir a l’arxiu quina d’elles han d’utilitzar per tal de 
realitzar la descompressió. A l’annex s’inclouen dos exemples de les taules de Huffman 
utilitzades per l’estàndard MP3. 
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3 CODIFICACIÓ 
 
En aquest apartat s’especifiquen quins són els processos a dur a terme per a crear un 
arxiu MP3, a partir d’un arxiu d’àudio digital estàndard (PCM). Tot el procés de 
codificació és dividirà en blocs, cada un dels quals serà tractat per separat per a la seva 
millor comprensió.  
 
Fent una descripció ràpida del procés, el senyal PCM d’entrada passa a través d’un banc 
de filtres que la divideix en 32 sub-bandes. Les mostres de cada sub-banda es passen al 
domini freqüencial utilitzant una MDCT.  Mentrestant, en un procés paral·lel, es passa 
el senyal PCM d’entrada per una FFT i se li aplica el model psicoacústic per determinar 
el llindar d’emmascarament de cada sub-banda. Seguidament es determina quin grau de 
distorsió es permet a cada sub-banda i es calcula el nombre de bits a utilitzar, tals que el 
soroll de quantificació no sigui audible. Les bandes, quantificades, són codificades amb 
el mètode de Huffman i empaquetades en frames, segons les especificacions de 
l’estàndard ISO 11172-3 (veure apartat 4).  
 
 
 
 

Fig. 3.1 Diagrama de blocs del procés de codificació 
 
 
 
 
 
3.1 Banc de filtres 
 
El primer pas del procés de codificació consisteix en filtrar 576 mostres PCM del senyal 
original d’àudio a través d’un banc de filtres, anomenat “d’anàlisi polifàsic”. Aquest, 
divideix el senyal en 32 sub-bandes de freqüència d’igual amplada, de forma que cada 
sub-banda conté 18 mostres. Si, per exemple, la freqüència de mostreig és de 44.1 kHz, 
segons el teorema de Nyquist la freqüència màxima del senyal ha de ser de 22.05 kHz i 
cada sub-banda tindrà una amplada de 22050 / 32 = 689 Hz. 
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Cada mostra original pot contenir components pertanyents a qualsevol freqüència, que 
seran filtrades dintre la corresponent sub-banda. Això significa que el nombre de 
mostres s’incrementa en un factor de 32, donat que cada mostra pot tenir, hipotè-
ticament, una component freqüencial a cada una de les 32 sub-bandes. 
 
Per exemple, havent filtrat 100 mostres, obtenim 3200 mostres a la sortida dels filtres. 
Treballat amb 32 vegades el nombre de mostres originals, obtindríem un arxiu MP3 de 
tamany molt superior al del format PCM, tot i aplicar-hi la resta de processos de la 
codificació. Per reduir el nombre de bits, s’agafa tant sols la primera de cada 32 mostres 
a la sortida dels filtres, ignorant la resta, i obtenint un nombre de mostres igual a 
l’original. Aquest procés produeix una pèrdua d’informació, donat que cada sub-banda 
no inclou l’espectre de freqüència sencer obtingut durant el filtratge. Aquesta eliminació 
d’informació produeix aliasing, el qual ha de ser tractat tant pel codificador com pel 
descodificador. 
 
 

 
Fig 3.2 Esquema del funcionament del banc de filtres 

 
 
Opcionalment, es pot utilitzar un filtre pasa-alts a l’entrada del banc de filtres, amb 
freqüència de tall entre 2 i 10 Hz. El seu objectiu és eliminar les freqüències més 
properes a la continua i evitar l’innecessari requeriment de bits per a la sub-banda més 
baixa. 
 
Aquestes bandes no reflexen exactament les bandes crítiques (veure apartat 2.5.3). 
L’oïda humana té una limitada selectivitat en freqüència, que varia en exactitud entre 
menys de 100 Hz per a les freqüències més baixes fins a uns 4kHz per a les més altes. 
L’ample de banda que proporcionen els filtres és massa ample per a les baixes 
freqüències i massa estret per a les altes, adaptant-se poc a les bandes crítiques. Aquesta 
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adaptació, però, resulta molt útil, així que s’implementa en posteriors passos de la 
codificació.  
 
Finalment, existeix un solapament en freqüència entre bandes adjacents, de forma que 
un senyal a una freqüència particular pot afectar a les dues sortides adjacents en el banc 
de filtres. 
 
 
3.2 Transformada discreta del cosinus modificada (MDCT) 
 
La capa III processa les sortides del banc de filtres utilitzant una DCT modificada, la 
funció de la qual és transformar els senyals del domini temporal al domini freqüencial, 
apart de compensar algunes de les deficiències del banc de filtres. La transformació 
MDCT no presenta pèrdues comparada amb el banc de filtres. La següent equació 
mostra la fórmula de la MDCT, on zk és el senyal en el domini temporal: 
 

 
 
Aquest bloc pot treballar agafant grups de 6 o 18 mostres. En el primer cas es diu que 
s’estan utilitzant finestres curtes, i, en el segon, en finestres llargues. Cal observar que 
les mostres de tres finestres curtes equivalen a les d’una de llarga.  
 

 
Fig. 3.3 Equivalència entre tres finestres curtes i una de llarga 

 
 
Cada finestra produeix un nombre de mostres de sortida igual a la meitat de les mostres 
d’entrada. Totes les finestres estan solapades un 50 %, de forma que cada mostra està 
sent processada, simultàniament, per dues finestres. Utilitzant les dades de totes les 
finestres, s’obtenen un nombre de mostres de sortida igual al de mostres d’entrada.   
 
Utilitzant 18 mostres, el nombre màxim de components freqüencials és: 
  
32 x 18 = 576 
 
Donant lloc a una resolució espectral de: 
 
24000/576 = 41,67 Hz  (si fmostreig = 48 KHz) 
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Si s’utilitzen finestres curtes, les mostres és “desordenen”: s’ajunten les mostres de tres 
finestres segons la seva freqüència, procés invers del que es pot veure a la figura 5.3. 
Utilitzant les finestres curtes, disminueix la resolució freqüencial i augmenta la 
temporal. Aquesta opció resulta més útil d’utilitzar en zones en les que s’esperin 
transitoris, com els produïts per efectes de pre-eco (transicions brusques entre silenci i 
nivells alts, com per exemple just abans d’un so de percussió).  
 
El format MP3 defineix que les dues classes de finestres poden produir 3 tipus de blocs 
de sortida: 
 
• Un primer mode de bloc en el que els 32  grups de sortides del banc de filtres passen 

a través de finestres llargues. 
• Un segon mode de bloc en el que els 32 grups de sortides del banc de filtres passen 

a traves de finestres curtes. Tres blocs curts substitueixen un de llarg, per tal que el 
nombre de mostres del frame no variï. 

• Un tercer mode de bloc, anomenat mixt, en el que s’utilitzen finestres llargues per a 
les sortides dels filtres corresponents a les 2 primeres sub-bandes i finestres curtes 
per a les 30 restants. Aquest mètode ofereix una millor resolució freqüencial a les 
freqüències baixes sense sacrificar resolució temporal a les altes freqüències. 

 
La decisió sobre quin mode de bloc a utilitzar correspon al model psicoacústic: si el 
senyal presenta molts transitoris cal utilitzar el bloc curt, corresponent a tres finestres 
curtes, si el senyal és més estacionaria, s’utilitza el bloc llarg, corresponents a una 
finestra llarga. Cada frame utilitza un sol mode de bloc, però no és necessari que tots els 
frames d’un arxiu utilitzin el mateix. A causa de limitacións pròpies de la MDCT, la 
transició entre diversos modes no és instantània. Si tenim tres frames, i el primer i el 
tercer utilitzen diferents tipus de blocs, llavors el frame intermig utilitzarà un bloc llarg 
amb una finestra especialitzada: finestra llarga a curta o start; o finestra curta a llarga o 
stop. Aquest mètode proporciona el mecanisme de transició entre modes. A la següent 
figura es mostren els quatre tipus de finestres que es poden utilitzar: 
 
 

 
Fig. 3.4 Gràfiques corresponents als quatre tipus de finestres d’anàlisis de la MDCT 

 
A l’executar la MDCT sobre qualsevol de les finestres llargues (normal, start o stop), es 
produiran 18 línies de freqüència. Quan s’utilitzen les finestres curtes es produiran 3 
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grups, cada un amb 6 línies de freqüència que pertanyen a diferents intervals de temps. 
El procés de la transformació MDCT sobre qualsevol tipus de bloc produirà, per tant, 
576 línies de freqüència anomenades grànul, o subdivisió de trama (veure apartat 4). 
 
 
3.3 Reducció de l’aliasing 
 
El següent pas consisteix en reduir l’aliasing introduït pel banc de filtres. Aquest procés 
es realitza abans d’aplicar la quantificació per a reduir la quantitat d’informació a 
processar, i només per als blocs llargs. En el procés de descodificació cal realitzar el pas 
contrari per a recuperar la informació original. La reducció es realitza a través de 
“càlculs en papallona” de 256 punts, tal com es veu a la figura 3.5. 
 

 
Fig. 3.5 Càlculs “en papallona” per a eliminar l’aliasing  

 
 

 

Fig. 3.6  Realització d’un “càlcul en papalona” 

Primera sub-
banda 

Última sub-
banda 
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Els valors ca i csi són dos coeficients que es calculen utilitzant els valots proporcionats 
per l’estàndard ISO/IEC 11172-3 inclosos a la taula 3.7 i aplicant les següents fórmules: 
 
 

cs i = 1

1 + ci
2

cai =
ci

1 + ci
2

 
 
 

(i) ci 
0 -0.6 
1 -0.535 
2 -0.33 
3 -0.185 
4 -0.095 
5 -0.041 
6 -0.0142 
7 -0.0037 

 
Fig. 3.7 Valors utilitzats en els “càlculs en papallona” 

 
 
 

 
 
 

Fig. 3.8 Diagrama de blocs del funcionament conjunt del banc de filtres, MDCT i reducció d’aliasing 
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3.4 Transformada ràpida de Fourier (FFT) 
 
Per a aplicar el model psicoacústic al senyal d’entrada, primer cal transportat el senyal 
al domini freqüencial. Per a fer-ho, no s’utilitza el mètode descrit als apartats anteriors, 
consistent en un banc de filtres seguit de MDCT, a causa que la resolució en freqüència 
obtinguda no és suficientment acurada per a calcular correctament els llindars 
d’emmascarament. El mètode escollit és una transformada ràpida de Fourier. Abans 
d’aplicar-la, s’utilitza una finestra de Haning per a evitar les discontinuïtats als extrems 
del senyal. 
 
El format de FFT marcat per l’estàndard, treballa amb una finestra d’anàlisi de 1.024 
mostres. L’MP3 inclou 1.152 mostres per frame, per tant aquesta finestra no en cobreix 
la totalitat. Existeixen dues solucions, segons el model psicoacústic utilitzat (veure 2.5):  
 
• El model 1 ignora les mostres que cauen fora de la finestra d’anàlisis, amb la 

suposició que aquestes no afectaran el resultat de l'avaluació psicoacústica.  
• El model 2 realitza dos anàlisis, primer agafant les 1.024 primeres mostres, i després 

les 1.024 últimes. El model combina el resultat dels dos càlculs seleccionant el 
menor dels dos llindars d’emmascarament trobats per a cada sub-banda. 

 
 
S’ha de tenir en compte, quan es fa l’avaluació psicoacústica, que les dades que són 
enviades al model tenen què ser concurrents amb les dades d’àudio que es vol codificar 
en aquell precís moment. Donat que el banc de filtres provoca un retard a les dades, 
aquest ha de ser compensat. Per a fer-ho, a les dades que entren al bloc FFT s’aplica un 
desplaçament, de tal manera que les dades rellevants quedin centrades a la finestra 
d’anàlisis.  
 
 
3.5 Avaluació psicoacústica 
 
Tal com s’ha descrit a l’apartat 2.5, el model psicoacústic s’utilitza per a eliminar 
informació inaudible de l’arxiu d’àudio. Per a avaluar quins components freqüencials 
del senyal són irrellevants, s’utilitzen les dades obtingudes a la sortida del bloc de FFT, 
a les que s’apliquen els processos que es descriuen a continuació. 
 
 
3.5.1 Components tonals i no tonals 
 
Els models han d’identificar i separar els components tonals i no tonals, o de soroll, del 
senyal d’àudio, donat que reben un tipus d’emmascarament diferent. A l’hora de tractar 
el senyal, és fonamental treballar amb les bandes crítiques per tal d’utilitzar l’efecte 
d’emmascarament per freqüència. 
 
El model 1 identifica els components tonals basant-se en els pics de l’espectre de 
potència. Després de processar totes els components tonals, el model concentra els 
valors espectrals restants en una única component no tonal per cada banda crítica. La 
freqüència de cada una d’aquests components no tonals és el valor més proper a la 
freqüència mitja de la banda crítica en què s’està treballant. 
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El model 2 mai separa realment els components tonals i no tonals, sinó que calcula un 
índex de tonalitat en funció de la freqüència, el qual mesura el comportament que 
presenta cada tipus de component. Aquest valor s’utilitza per a interpolar entre els 
valors purs TMN (Tone masking noise) i els valors purs NMT (Noise masking tone), 
amb els quals es pot predir, a través d’una extrapolació lineal, els valors del component 
que s’està processant. Els components tonals són més predictibles i, per tant, tenen un 
índex de tonalitat més elevat. Aquest mètode de discriminació és millor que l’utilitzat 
pel model 1.   
 
 
3.5.2 Llindar d’emmascarament individual 
 
Per a calcular el llindar d’emmascarament global (següent pas), el model 1 primer ha de 
calcular els llindars d’emmascarament que cada component tonal i no tonal genera sobre 
el senyal, el qual rep el nom de llindar d’emmascarament individual. S’ha de tenir en 
compte que abans d’aquest pas es realitza un procés anomenat “decimation of maskers” 
o disminució de la quantitat de components emmascarants. Aquest procés consisteix en 
escollir únicament els components tonals i no tonals que realment emmascaren el so, 
amb la magnitud i distància en barks apropiada, eliminant la resta de components 
calculades al pas anterior. 
 
Després d’haver escollit, el model 1 calcula l’efecte d’emmascarament que cada 
component emmascarant, tonal o no tonal, té sobre les línies de freqüència que 
l’envolten. Aquesta anàlisi es realitza per als components que es troben entre 3 barks 
per sota i 8 barks per sobre del component emmascarant (veure apartat 2.5.1). 
 
Donat que el model 2 no separa els components tonals de les no tonals sinó que calcula 
un índex de tonalitat, en funció de la freqüència, que presenta cada component 
emmascarant, no és necessari realitzar el càlcul dels llindars d’emmascarament 
individuals.  
 
 
3.5.3 Llindar d’emmascarament global 
 
Tots dos models psicoacústics inclouen un llindar d’emmascarament absolut determinat 
empíricament: el mínim llindar auditiu en un ambient silenciós. Aquesta és la intensitat 
del so més dèbil que pot ser escoltat quan no hi ha més sons presents. Utilitzant el 
model 1, aquest llindar absolut es combina amb els llindars individuals calculats al pas 
anterior per a determinar el llindar d’emmascarament global de totes les bandes. Aquest 
emmascarament es pot considerar com una funció que relaciona cada freqüència amb el 
seu emmascarament associat. 
 
El model 2 no calcula el llindar d’emmascarament global, sinó que treballa totes les 
dades dintre de cada sub-banda crítica, d’acord amb l’índex de tonalitat que tingui cada 
component emmascarant d’aquella banda. 
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3.5.4 Llindar d’emmascarament mínim 
 
Aquest pas permet seleccionar el mínim llindar d’emmascarament per cada sub-banda. 
El model 1 simplement considera l’emmascarament mínim de cada sub-banda com el 
mínim valor d’emmascarament global entre les dues freqüències límit de la sub-banda. 
Aquest mètode es comporta bé per a les sub-bandes més baixes on la sub-banda és més 
ample que les bandes crítiques, però es torna inadequat per a les sub-bandes altes, ja que 
una banda crítica en aquestes freqüències es distribueix entre varies sub-bandes, tal com 
es pot observar a la figura 3.9. Aquesta imprecisió s’incrementa encara més degut a què 
el model 1 concentra totes els components no tonals, dintre de cada banda crítica, en un 
únic valor d’una sola freqüència. 

 

Fig. 3.9 Relació d’amplada entre les bandes crítiques i les bandes de factor d’escala 
 
 
El model 2 selecciona, per a les regions on l’amplada de la sub-banda és gran 
comparada amb l’amplada de la banda crítica, el mínim de tots els llindars 
d’emmascarament a cada sub-banda. A les altres sub-bandes, el model realitza un 
promig entre tots els llindars d’emmascarament de la sub-banda. Aquest model és més 
precís que el model 1 per a les sub-bandes altes.  
 
 
3.5.5 Relació senyal a màscara. Soroll permès  
 
Els dos models calculen la relació senyal a màscara, SMR, com la relació entre l’energia 
del senyal en una determinada sub-banda i el llindar d’emmascarament mínim per a 
aquella sub-banda. Amb aquest valor es calcula la distorsió permesa, també anomenada 
soroll permès, el qual determina quina és la quantitat màxima de soroll de quantificació 
que es pot emmascarar en cada sub-banda. 
 
 
3.6 Quantificació no uniforme i repartiment de soroll 
 
L’objectiu d’aquest bloc és quantificar el senyal obtinguda del bloc MDCT amb el 
mínim nombre de bits necessaris, tals que el soroll de quantificació introduït no superi 
el llindar de soroll permès calculat durant el procés psicoacústic. El repartiment de 
soroll es realitza mitjançant una iteració consistent en un cicle intern i un d’extern. La 
iteració del procés de quantificació és la part de l’algoritme de codificació d’MP3 que 
més temps de treball requereix al codificador. Aquest temps depèn de les variacions del 
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senyal d’àudio: com més variada sigui el senyal, més temps necessitarà el codificador 
per a calcular la millor quantificació. 
 
Tots els processos que es duen a terme durant la quantificació es realitzen tenint en 
compte les bandes crítiques. Per a simular aquestes bandes, s’agrupen les 576 mostres 
de freqüència provinents del bloc MDCT en “bandes de factor d’escala”, les quals tenen 
un ample de banda similar a les bandes crítiques. Aquest repartiment de línies de 
freqüència entre bandes depèn de la freqüència de mostreig i del tipus de finestra 
utilitzada durant la MDCT. 
 
 
Scalefactor 

band 0 
Scalefactor 

band 1 
 Scalefactor 

band 20 
0 1 2 3                        576

 
Fig. 3.10 Repartiment de les mostres en bandes de factor d’escala, per a blocs llargs 
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Fig. 3.11 Repartiment de les mostres en bandes de factor d’escala, per a blocs curts 
 
A l’annex s’inclouen les taules ISO que determinen la quantitat de línies de freqüència 
incloses a cada banda de factor d’escala. 
 
 
3.6.1 Cicle intern 
 
El cicle intern realitza la quantificació no uniforme, anomenada així perquè cada valor 
espectral MDCT s’eleva a la potencia ¾, d’aquesta forma s’aconsegueix una millor 
relació senyal-soroll (SNR). El cicle escull un determinat interval de quantificació i a les 
dades quantificades s’els aplica la codificació de Huffman. Si després de realitzar aquest 
procés es troba que el nombre de bits necessaris per a la codificació supera la quantitat 
de bits disponibles al frame, llavors el cicle torna a començar utilitzant un major interval 
de quantificació que provoca una disminució del tamany dels valors quantificats. El 
cicle acaba quan els valors, quantificats i codificats mitjançant el mètode de Huffman, 
utilitzen una quantitat de bits igual o menor a la disponible al frame.  
 
És en aquest procés quan es calculen les subdivisions o regions de les dades principals i 
s’escullen les taules de Huffman a aplicar a cada regió (veure apartat 4.4.3).    
 
 
3.6.2 Cicle extern. Factors d’escala 
 
El cicle extern controla el soroll de quantificació, amb l’objectiu que estigui per sota del 
llindar de soroll permès, calculat en el model psicoacústic. Per fer-ho, compara cada 
banda de factor d’escala abans de la quantificació amb la mateixa banda després de ser 
quantificada, per tal de trobar el soroll introduït durant la quantificació. Després 
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compara aquest soroll amb el llindar mínim de soroll permès, trobat durant el procés 
psicoacústic. Si alguna de les bandes de factor d’escala conté un nivell de soroll major 
al permès, s’aplica un factor d’escala a les mostres d’aquesta banda. Un factor d’escala 
és un nombre major que 1 amb el qual es multipliquen les mostres d’una banda de 
factor d’escala. Com a resultat d’aquesta operació, l’amplitud d’aquestes mostres 
augmenta i una nova quantificació realitzada sobre elles pot produir menys soroll que el 
primer cop. En cas que el cicle extern apliqui algun factor d’escala o modifiqui algun ja 
existent, es realitza novament el cicle intern aplicant el nou factor d’escala al valor de 
les mostres, i es van repetint els cicles intern i extern, modificant els factors d’escala 
quan és necessari, fins que es compleix alguna d’aquestes condicions: 
 
• Cap de les bandes del factor d’escala conté una quantitat de soroll superior al 

permès. 
• La pròxima iteració amplificaria una de les bandes més del permès. 
• Totes les bandes han estat amplificades com a mínim un cop. 
 
Donat que el cicle extern requereix molt temps per al seu processat, una aplicació 
codificadora en temps real també ha de tenir en compte l'opció d'aturar el cicle quan 
s’exhaureixi un temps límit determinat. Destacar que la ISO va definir que l’última de 
les bandes de factor d’escala no posseís factor d’escala propi, fet que provoca alguns  
problemes, explicats a l’apartat de conclusions.  
 
 
3.6.3 Codificació de Huffman 
 
La codificació de Huffman s’utilitza durant el cicle intern i extern. Durant el cicle 
intern, les mostres es codifiquen per a comprobar si hi ha espai suficient al frame per 
contenir-les. Durant el cicle extern es comproba si el soroll creat pel cicle intern és 
acceptable. Quant tots dos cicles obtenen un resultat vàlid s’aplica la codificació de 
Huffman definitiva a les dades, segons la quantificció i les factors d’escala que 
finalment s’han escollit. És una tècnica que es complementa perfectament amb la 
utilització del model psicoacústic: durant una gran polifonia, molts sons estan 
emmascarats i el model psicoacústic resulta molt eficient per a eliminar la informació 
inaudible. Durant els sons “purs”, en canvi, hi ha pocs elements emmascarats, però al 
contenir una gran quantitat de bytes redundants, el model de Huffman aconsegueix un 
grau de compressió elevat.    
 
 
3.7 Creació dels frames 
 
L’última part de la codificació consisteix en “empaquetar” els dos grànuls codificats per 
Huffman juntament amb tota la informació necessària per a la seva descodificació. El 
format MP3 defineix clarament el mètode per a ordenar tota aquesta informació, el qual 
es descriu extensament a l’apartat 4. 
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4.Descripció del format MP3  
 
 
 
4.1 Estructura bàsica 
 
Un arxiu MP3 està format per milers de 
trames o frames tals com la repre-
sentada a la figura 4.1. Cada frame 
conté  1152 mostres d’àudio codificada 
corresponents a 26 ms de so, de forma 
que aquest format utilitza uns 38 frames 
per segon; amb independència del 
nombre variable de bits que poden  
formar el frame. 
 
Un frame està estructurat en dos grans 
blocs: 
 
• Capçalera o header. Inclou els bits 

de sincronisme, que marquen l’inici 
de frame, i la informació general 
sobre les característiques del frame. 

• Dades d’àudio, en verd. Contenen la 
informació necessària per a desco-
dificar la trama (informació secun-
daria), així com el propi arxiu 
d’àudio al que s’ha aplicat la codifi-
cació de Huffman.  

• També es poden incloure, opcional-
ment, un CRC i un bloc de dades 
auxiliars.  

 
 
 

 
 

 
        
          Fig. 4.1 Esquema simplificat d’una                                         
            trama MP3

 
 
Una característica important del format MP3 és que, tot i codificar 1152 mostres en 
cada trama, aquestes estan dividides en dos grups de 576 mostres anomenats grànuls. 
Els grànuls es produeixen durant el procés de codificació, juntament amb la informació 
necessària per a descodificar-los. Durant l’empaquetatge de les dades en el frame, 
després de la capçalera s’inclou la informació secundaria dels dos grànuls, seguida dels 
propis grànuls. Aquest fet implica que un reproductor primer ha de descodificar el 
grànul 0 i després el grànul 1, per a obtenir les 1152 mostres originals. En el cas d’un 
arxiu MP3 en estèreo, cada grànul contindrà les 576 mostres corresponents de cada un 
dels canals, i, per tant, el main data tindrà el doble de tamany.  
 
 
 

Capçalera 
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Sinc. Capçalera CRC (opcional) Informació secundaria Grànul 0 Grànul 1 

  

  Dades principals o main data 

                            Dades d’àudio 
 

 
Fig. 4.2 Camps principals en què es divideix un frame 

 
 

 
 
 

Fig. 4.3 Repartició de les línies de freqüència en els grànuls i les sub-bandes 
 
 
Cada frame és independent dels altres (tret d’un cas concret, descrit al punt 4.2), i és 
descodificable per si mateix. Es podria dividir un arxiu en els seus diversos frames i 
escoltar-los per separat en un reproductor, o eliminar la meitat d’un arxiu MP3 i 
escoltar-lo de la meitat endavant, per posar alguns exemples. Aquest fet resulta de gran 
utilitat davant la possible presència de frames erronis, ja que solament provocaran la 
reproducció d’un so no desitjat durant 26 ms, el qual serà difícilment percebut per l’oïda 
humana.  
 
Per altra banda, la partició de l’arxiu en frames facilita la seva transmissió per Internet, 
la qual es realitza per paquets d’informació. D’aquesta forma, si es talla la  connexió 
durant una transmissió, els frames MP3 que ja han estat transmesos formen un arxiu 
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MP3 vàlid, que pot ser reproduït sense problemes, i al qual se li poden afegir els frames 
restants en qualsevol moment.   
 
Per a calcular la longitud d’un frame, és a dir, el nombre de bits que conté, cal saber la 
freqüència de mostreig, la taxa de bits o bitrate del mateix i el valor del Padding Bit 
(veure apartat 4.3). Aquesta informació està inclosa en la capçalera de cada frame, i 
permet calcular la posició del següent frame dins l’arxiu. 
 
 
Longitud del frame en bytes =                    144 * taxa de bits                     
                                                     freqüència de mostreig+PaddingBit 
 
 
4.2 La reserva de bits 
 
La independència dels frames és totalment certa per a les capes I i II de l’MPEG-1, però 
no sempre es compleix a la capa III, degut a la utilització de la reserva de bits o bit 
reservoir.  Aquesta reserva de bits consisteix en què, havent-se assignat una longitud de 
bits a un frame, aquest en necessita menys per a codificar les seves dades. L’espai no 
utilitzat per aquest frame pot utilitzar-lo un altre frame que no tingui suficient espai per 
a codificar els bits de la seva informació. La reserva de bits actua com a un buffer. En 
resum: si a un frame li sobra espai, pot deixar-se’l a un altre frame que no en tingui 
suficient. 
 
La reserva de bits tant sols pot originar-se durant el procés de codificació de trames que 
ja han estat prèviament codificades, degut al fet que no es possible utilitzar l’espai de 
trames de les quals encara no s’ha fet la repartició dels bits disponibles.      
 
En el pitjor cas, es poden necessitar fins a nou trames abans de poder realitzar la 
descodificació d’una sola d’elles. La següent figura serveix per il·lustrar aquest fet: 
 

 
 
 

Fig.4.4 Exemple d’ús de la reserva de bits 
¡Error!Marcador no definido. 
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Cada frame inclou dintre de la seva informació un punter anomenat main_data_begin, 
el qual indica el punt d’inici de la informació d’àudio del corresponent frame. Aquest 
punter indica un nombre de bytes cap a l’esquerra (punter negatiu), sense comptar els 
bits de capçaleres i les informacions secundaries de cap trama. A la figura 4.4, 
main_data _begin4 és igual a zero, fet que indica que les dades d’àudio comencen 
immediatament després de la informació secundaria del frame 4.  
 
A l’exemple 4.4 es veu com cada trama permet l’ús del bit reservoir. En el cas de la 
trama 7, el procés comença codificant la informació d’àudio de la seva pròpia trama; 
donat que les dades requereixen pocs bits, i la trama 6 tenia espai disponible, llavors 
totes les dades d’àudio de la trama 7 s’inclouen en la trama 6. La trama 6 segueix amb 
espai per a la reserva de bits, que pot utilitzar la trama 8. Gràcies a la reserva de bits, la 
trama 6 inclou informació de tres trames: la 6, la 7 i la 8. L’àudio de la trama 8 es 
reparteix entre les trames 6 i 7, però sense acabar d’omplir aquesta última, així que la 
reserva de bits de la trama 7 pot ser utilitzada per la 9; i així successivament, tenint en 
compte que les dades d’àudio d’una determinada trama no poden estar desplaçats més 
de 9 trames, direccionament màxim que permeten els 9 bits que utilitza 
main_data_begin. 
 
 
4.3 Bitrate vs. qualitat d’àudio. CBR i VBR 
 
Bitrate és el nom que rep la velocitat de transmissió d’informació, o taxa de bits, 
mesurada en bits per segon. En el cas de l’MP3, s’aplica aquesta unitat per a mesurar la 
velocitat amb que un reproductor ha de llegir la informació de l’arxiu. Tal com s’ha 
explicat anteriorment, el format MP3 defineix una quantitat fixa de frames a ser 
processats per segon, però no fixa el tamany que aquests han de tenir. Un major tamany 
del frame comporta un major bitrate per a llegir-lo. Per tant, si utilitzem frames de gran 
tamany, aquests seran capaços de contenir informació d’àudio de gran qualitat, però 
amb el desavantatge que el descodificador necessitarà llegir una elevada quantitat de 
bits per segon i l’arxiu estarà poc comprimit. Si en canvi s’utilitzen frames de tamany 
reduït, el bitrate necessari per a llegir els frames serà menor, però la qualitat de la 
informació codificada serà pobre. Per tant, hi ha dos elements contraposats: qualitat del 
so i bitrate, i cal arribar a un compromís. 
 
L’estàndard ISO 11172-3 defineix uns bitrates  entre 8 kbit/s i 320 kbit/s, tot i que el 
més utilitzat és de 128 kbit/s. Durant el procés de codificació s’escull quin bitrate 
utilitzar, en funció de les necessitats o preferències de l’usuari. Per Internet, donada la 
gran quantitat de connexions existents a baixa velocitat, és molt usual trobar-se amb 
arxius MP3 de tamany molt reduït i poca qualitat, per a facilitar-ne la transmissió per la 
xarxa i l’emmagatzematge en reproductors MP3 portàtils de limitada capacitat. 
 
Per a variar el tamany de la informació continguda en un frame, durant el procés de 
codificació s’aplica una tècnica consistent en augmentar o disminuir la precisió amb que 
s’usa el model psicoacústic. Si el vol un arxiu d’elevat bitrate, el model psicoacústic 
s’utilitza de forma poc estricte o no s’utilitza. En cas contrari, s’eliminen una gran 
quantitat de components, obtenint un arxiu de tamany molt reduït i de poca qualitat.  
 
Fins ara s’ha parlat tant sols del cas en què tots els frames d’un arxiu tenen el mateix 
bitrate. És possible, però, utilitzar diferents bitrates per a diferents frames. L’estàndard  
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defineix dos tipus diferents de bitrates: bitrates constants (CBR) i variables (VBR). 
Quant s’utilitza CBR (opció més usual) cada frame és codificat utilitzant la mateixa 
quantitat de bits. Moltes cançons, però, tenen una gran complexitat, contraposant 
moments de silenci amb moments en què s’usen molts instruments alhora. En aquest 
cas, el CBR provocaria un excés de qualitat per als primers, que necessiten menys bits, i 
una falta de bits per als segons, que, conseqüentment, perden qualitat. Utilitzant VRB, 
el codificador pot utilitzar frames de tamany reduït quan la música així ho permet, i 
frames de gran tamany quan la música ho necessita. D’aquesta forma s’aconsegueix 
mantenir sempre una bona qualitat del so sense provocar un augment destacable del 
tamany de l’arxiu. Desafortunadament, el VBR pot provocar problemes de 
temporització en el descodificador, que ha de passar de treballar amb bitrates petits a 
bitrates elevats en centèsimes de segon. 
 
 
4.4 Anatomia del format 
     
Una representació més acurada del format de trama MP3 es pot observar a la següent 
figura: 
 
 

 
 

Fig. 4.5 Representació de la informació continguda al bloc d’Informació Secundaria d’un frame 
 
 
 
4.4.1 Capçalera 
 
La capçalera o Frame Header està constituïda pels primers 4 bytes de la trama. Un bit 
catalogat de reservat, no vàlid, erroni o no permès indica una capçalera no vàlida. 
Qualsevol descodificador que es trobi amb una capçalera no vàlida ha de considerar que 
tot el frame és erroni, ignorar-lo i buscar el següent frame de l’arxiu. A continuació 
s’inclou una descripció de la funció de cada un dels 32 bits, representats gràficament per 
a una millor comprensió. 
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AAAAAAAA  AAABBCCD  EEEEFFGH  IIJJKLMM 
 
 
• A: Bits de sincronisme (11 bits) 
  
Els bits de sincronisme, paraula de sincronisme o syncword, eren, en el format original, 
dotze bits a ‘1’: ‘111111111111’, i serveixen per a marcar l’inici de trama. Quan un 
descodificador llegeix els bits d’un arxiu en busca d’un frame, en realitat busca aquests 
bits. El següent element de la capçalera, ID, que identificava si l’arxiu era del format 
MPEG-1 o MPEG-2 es va haver de modificar amb l’aparició de l’MPEG-2.5. Donat que 
hi ha tres possibles formats es va fer necessari que ID utilitzés dos bits per a identificar-
los. En comptes d’afegir-hi un bit, que hagués canviat de forma substancial la capçalera 
i tornat obsolets els antics reproductors, es va utilitzar l’últim bit de sincronisme com a 
primer bit de ID. Per tant, actualment es considera que els bits de sincronisme són onze 
bits a ‘1’.    
 
 
• B: ID, versió d’MPEG Àudio (2 bits) 
 
    ‘00’ → MPEG versió 2.5 
    ‘01’ → reservat 
    ‘10’ → MPEG versió 2 (ISO/IEC 13818-3) 
    ‘11’ → MPEG versió 1 (ISO/IEC 11172-3) 
 
 
 
• C: Descripció de la capa utilitzada (2 bits). Tot i que tant sols la capa III és la del 

format MP3, els arxius d’altres capes tenen capçaleres similars i cal diferenciar-los. 
 
    ‘00’ → reservat 
    ‘01’ → capa III  
    ‘10’ → capa II 
    ‘11’ → capa I 
 
 
• D: Bit de protecció (1 bit) 
 
    ‘0’ → Protegit per un CRC de 16 bits 
    ‘1’ → No protegit 
 
 
• E: Taxa de bits o bitrate (4 bits) 

 
 

Valor codificat Bitrate (kbps) 
‘0000’ lliure 
‘0001’ 32 
‘0010’ 40 
‘0011’ 48 
‘0100’ 56 
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‘0101’ 64 
‘0110’ 80 
‘0111’ 96 
‘1000’ 112 
‘1001’ 128 
‘1010’ 160 
‘1011’ 192 
‘1100’ 224 
‘1101’ 256 
‘1110’ 320 
‘1111’ no permès 

 
 
 
‘Lliure’ significa que no utilitza cap de les raons de bits especificades, si no una 
determinada per la pròpia aplicació. Aquest sistema està creat per a la implementació 
d’aplicacions pròpies, ja que terceres aplicacions no seran capaces de trobar el valor 
correcte.  
 
 
• F: Freqüència de mostreig, en Hz (2 bits) 
 
 

Codi MPEG-1 MPEG-2 MPEG-2.5 
‘00’ 44100 22050 11025 
‘01’ 48000 24000 12000 
‘10’ 32000 16000 8000 
‘11’ Reservat Reservat Reservat 

 
 
• G: Padding bit o bit per omplir (1 bit). Quan és necessari, s’afegeix un byte per 

assolir exactament el bitrate especificat. 
 
     ‘0’ → bit per omplir no utilitzat 
    ‘1’ → trama omplerta amb un byte adicional 
 
 
• H: Bit de privacitat (1 bit). Es pot utilitzar lliurement per a les necessitats 

específiques d’una aplicació, per exemple si s’han de sincronitzar algunes 
aplicacions amb events específics. Normalment no s’utilitza. 

 
 
• I: Mode de canal (2 bits) 
 
 
    ‘00’ → Estèreo 
   ‘01’ → Estèreo conjunt (Joint stereo) 
    ‘10’ → Canal dual (estèreo) 
   ‘11’ → Canal simple (mono) 
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 El mode Canal Dual està format per dos canals mono totalment independents, cada 
un dels quals utilitza exactament la meitat del bitrate de l’arxiu. La majoria dels 
descodificadors el processen simplement com a estèreo. 

 
 
• J: Mode d’extensió (2 bits). Determinen quin tipus d’estèreo conjunt s’aplica: 

intensity stereo o m/s stereo. En cas de no utilitzar el mode d’estèreo conjunt, 
aquests dos bits estaran a ‘0’. Aquest mode pot variar entre trames o, en alguns 
casos, es pot deixar d’utilitzar. 

 
Codi Intensity stereo m/s stereo 
‘00’ Off Off 
‘01’ On Off 
‘10’ Off On 
‘11’ On On 

 
 
• K: Copyright (1 bit). Quan aquest bit està activat indica que l’arxiu té Copyright. 

Aquest és un element purament informatiu que el descodificador normalment 
ignora. 

 
 
• L: Original (1 bit). Si està activat indica que es tracta de l’arxiu original, en cas 

contrari es tracta d’una copia. És un altre element que pot ser ignorat. 
 
 
• M: Èmfasi (1 bit). S’utilitza per “re-equalitzar” el so després de l’aplicació d’un 

sistema d’eliminació de soroll del tipus Dolby. És una informació molt poc 
utilitzada. 

 
 

Codi Mètode d’ènfasis 
‘00’ No té enfasis 
‘01’ 50/15 ms 
‘10’ Reservat 
‘11’ CCIT J.17 

 
 
 
4.4.2 CRC 
 
El codi de redundància cíclica tant sols apareix en el cas que el frame estigui protegit 
(bit de protecció a ‘1’). En aquest cas s’afegeix un codi CRC de 16 bits després de la 
capçalera. Alguns dels documents consultats assenyalen que aquest codi comprova 
solament la capçalera, mentre que d’altres diuen que també comprova la informació 
secundaria (veure apartat 6.4). M’abstinc de donar per vàlida una o altra opció, ja que 
totes dues opcions són possibles. El polinomi generador d’aquest codi és: 
 

CRC16 = x15 + x14 + x2 + 1 = ‘1100000000000101’ 
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T15 T14 T13 T2 T1 T0

b15 b14 b2 b1 b0

Data bits

 
 

Fig. 4.6 Diagrama de blocs del procés de creació/comprovació del codi CRC 
 
 
 
4.4.3 Informació secundaria 
 
La informació secundaria conté aquella informació que el descodificador necessita per a 
recuperar la informació original. Gran part d’aquesta informació s’obté durant el procés 
de codificació de l’arxiu, el qual està extensament explicat a l’apartat 3. 
 
La informació secundaria té un tamany de 17 bytes en mode mono i de 32 bytes en els 
diversos modes estèreo. La informació del seu interior es divideix en: main_data_begin, 
bits privats, scfsi i la informació secundària (SI) d’ambdós grànuls. A la següent taula es 
pot observar el tamany en bits de cada  un dels blocs. En cas d’haver-hi dos valors, el 
primer s’utilitza si l’arxiu està en mode mono i el segon si està en estèreo. 
 
 
 

 
main_data_begin 

(9) 

 
Bits privats 

(5,3) 

 
Scfsi 
(4,8) 

 
SI grànul 0 
(59, 118) 

 
SI grànul 1 

(59,118) 
 

Fig. 4.7 Informació continguda a l’interior del camp d’informació secundaria 
 
 
 
 
Main_data_begin 
 
Les dades principals no estan necessàriament localitzades després de la informació 
secundària. Si el codificador ha utilitzat la reserva de bits (veure l’apartat 4.2), aquestes 
poden iniciar-se en trames anteriors. Per a marcar en quin punt comencen les dades 
principals del propi frame s’utilitza un punter de 9 bits anomenat main_data_begin.  
 
Aquest punter marca el nombre de bytes que cal desplaçar-se per a trobar l’inici de les 
dades principals, sempre en direcció a les trames prèvies, però sense contar els bytes de 
la capçalera ni la informació secundaria de cap trama. Els nou bits permeten apuntar 
fins a una distància màxima de 511 bytes, la qual coincidirà amb el novè frame previ, en 
el cas que els frames tinguin el mínim tamany possible (menor bitrate i major 
freqüència de mostreig). 
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Bits privats 
 
Aquests bits no tenen una aplicació fixe, i l’usuari pot utilitzar-los per a transportar la 
informació que desitgi. Són poc utilitzats, i la majoria de descodificadors els ignoren.  
 
 
Scfsi    
 
El bloc scfsi (informació per a la selecció del factor d’escala) determina si els factors 
d’escala es transmeten per a cada grànul per separat o si són comuns. En aquest últim 
cas, tant sols es transmetran els corresponents al primer grànul. Es transmeten 4 bits per 
canal, cada bit pertany a un grup de bandes del factor d’escala diferents, tal com es 
descriu a la taula següent. Si el bit està a ‘1’ aquest serà comú per als dos grànuls. 
 
 
 

Grup Bandes del factor d’escala 
0 0, 1, 2, 3, 4, 5 
1 6, 7, 8, 9, 10 
2 11, 12, 13, 14, 15 
3 16, 17, 18, 19, 20 

 
Fig. 4.8 Taula de les bandes de factor d’escala contingudes a cada grup 

 
 
 
Informació secundaria dels grànuls 
 
Els dos últims blocs d’informació secundaria, SI 0 i SI 1, son els blocs d’informació 
secundaria de cada grànul. Contenen tota a aquella informació necessària per a 
descodificar les dades principals. La figura següent mostra les parts en què es divideix 
cada un dels blocs SI. Els noms utilitzats per a anomenar-les es corresponen als 
proposats per l’ISO. En la descripció de cada part s’inclou el nombre de bits que 
utilitzen. En cas d’aparèixer dos nombres es corresponen al mode mono i estèreo, 
respectivament. 
 
 
 
Part2_3_length Big_values Global_gain Scalefac_compress 
Windows_switching_flag Block_type Mixed_block_flag Table_select 
Subblock_gain Region0_count Region1_count Preflag 
Scalefac_scale Count1table_select 

 
Fig. 4.9 Informació continguda a l’interior dels blocs SI. En gris, els camps específics pels blocs curts 
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• Part2_3_length (16 bits, 24 bits) 
 
Indica el nombre de bits utilitzats a la informació principal per als factors d’escala i els 
bits codificats per Huffman. Aquest camp es pot utilitzar per calcular la localització del 
següent grànul.   
 
 
• Big_values (9 bits, 18 bits) 
 
Les 576 línies de freqüència de cada grànul no es codifiquen amb la mateixa taula de 
Huffman, sinó que el rang de freqüències desde 0 fins a la freqüència de Nyquist es 
divideix en cinc regions. L’objectiu d’aquesta partició és permetre l’aplicació de 
diferents taules de Huffman a diferents parts de l’espectre, per tal de millorar 
l’eficiència del codificador Huffman. La partició es realitza segons el valor màxim que 
assoleix el valor quantificat, sota el supòsit que els valors a altes freqüències tindran una 
amplitud petita o, en alguns casos, no serà necessari codificar-les. 
 
 
 
 
                                        Valors codificats per Huffman                     Valors no codificats  

 
Regió 0 Regió 1 Regió 2 Regió count1 Regió rzero 

              1                 576 

                                   Regions Big_values 
 

Fig. 4.10 Divisió de l’espectre de freqüència en regions, dins d’un grànul. 
 
 
 
La regió rzero representa les freqüències més altes, i conté parelles de valors 
quantificats de valor 0. Els valors d’aquesta regió han estat eliminats durant el procés de 
codificació i, per tant, aquesta regió no s’inclou en la trama. Amb la informació 
continguda al camp SI ja es pot calcular quantes línies de freqüència estan incloses en 
aquesta regió. Els descodificadors tenen d’afegir pel seu compte aquestes línies per a 
recuperar l’arxiu original. La regió count1 conté la codificació de valors per quàdruple, 
és a dir, a cada quatre bits originals (de magnitud –1, 0 o 1) els hi correspon un únic 
codi de Huffman, com si s’agafessin els bits de 4 en 4 durant la codificació. Finalment, 
la regió big_values està dividida en tres subregions numerades del 0 al 2. Cada subregió 
té la seva pròpia taula associada. Els valors estan codificats per parelles, a cada parella 
de bits original (de magnituds entre –8119 i 8119) li correspon un únic codi de huffman.  
 
El camp big_values conté la quantitat de parelles de nombres de la regió big_values. 
Aquesta regió pot tenir un màxim de 288 parelles codificades. 
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Amplitud   

                                                                                                          Mostres freqüencials 
 

Fig. 4.11 Exemple de gràfic de les amplituds de les mostres freqüencials, per a cada regió 
 

 
 
• Global_gain (8 bits, 16 bits) 
 
Especifica el guany global a aplicar a totes les línies de freqüència. És un valor 
necessari en el procés de re-quantificació del descodificador. 
 
 
• Scalefac_compress (4 bits, 8bits) 
 
Determina el nombre de bits necessaris per a la transmissió dels factors d’escala. Un 
grànul es pot dividir en 12 o 21 bandes de factors d’escala. Si s’està utilitzant una 
finestra llarga (block_type = {0, 1, 3}) el grànul es partirà en 21 bandes, i 12 si la 
finestra és curta. Els factors d’escala es divideixen després en dos grups: 0-10,11-20 per 
a finestres llargues i 0-6, 7-11 per a curtes. 
 
L’índex scalefac_compress s’utilitza en la següent taula per a determinar el nombre de 
bits assignats al primer i segon grups de bandes de factors d’escala, anomenades slen1 i 
slen2. 
 
 
 

Scalefac_compress Slen1 Slen2 
‘0000’ 0 0 
‘0001’ 0 1 
‘0010’ 0 2 
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‘0011’ 0 3 
‘0100’ 3 0 
‘0101’ 1 1 
‘0110’ 1 2 
‘0111’ 1 3 
‘1000’ 2 1 
‘1001’ 2 2 
‘1010’ 2 3 
‘1011’ 3 1 
‘1100’ 3 2 
‘1101’ 3 3 
‘1110’ 4 2 
‘1111’ 4 3 

 
 
 
• Window_switching_flag (1 bit, 2 bits) 
 
Senyala que una finestra diferent de la normal (llarga) s’ha utilitzat durant el procés de 
codificació. Els tres blocs d’informació secundaria block_type, mixed_block_flag i 
subblock_gain tant sols s’utilitzen quan aquest camp està activat, en cas contrari no 
apareixeran a la trama. Finalment, l’activació d’aquest camp indica que tots els valors 
de big_values que no pertanyen a la regió 0, formaran part de la regió 1, i la regió 2 no 
s’utilitzarà.    
 
 
• Block_type (2 bits, 4bits) 
 
Aquest camp tant sols apareix quan window_switching_flag val ‘1’. Indica el tipus de 
finestra que utilitza el grànul, segons la taula següent.  
 
 
 

Block_type Tipus de finestra 
‘00’ No permès 
‘01’ Start 
‘10’ 3 finestres curtes 
‘11’ Stop 

 
 
 
• Mixed_block_flag (1 bit, 2 bits) 
 
Aquest camp tant sols apareix quan window_switching_flag val ‘1’. Quan està activat 
indica la utilització d’un bloc mixt (veure 3.2). 
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• Mixed_block_flag (1 bit, 2bits) 
 
Un ‘1’ indica, per cada canal, la utilització d’un bloc mixt durant la codificació d’aquest 
grànul. 
 
• Table_select (10 bits, 20 bits) o (15 bits, 30 bits) 
 
Hi ha 32 possibles taules de Huffman permeses per l’estàndard. El valor d’aquest camp 
indica quina d’elles s’ha d’utilitzar durant la descodificació de la partició big_values. El 
seu tamany és de 5 bits per a cada regió, grànul i canal. Tal com s’ha explicat 
anteriorment, quan window_switching_flag està activat tant sols s’utilitzen dues regions. 
En aquest cas seran necessaris 5 * 2 * 1 = 10 bits en mode mono i 20 en estèreo. En cas 
contrari seran 5 * 3 * 1 = 15 bits en mode mono i 30 en estèreo.  
 
 
• Subblock_gain (9 bits, 18 bits) 
 
Aquest camp tant sols apareix quan window_switching_flag val ‘1’ i block_type val 
‘10’. Indica un guany que cal afegir a global_gain, utilitzant 3 bits per a cada bloc curt.  
 
 
• Region0_count (4 bits, 8 bits)  
 
Especifica la quantitat de bandes de factor d’escala incloses a la regió 0, disminuïdes en 
1. Per exemple, si Region0_count = 8 hi ha 8 – 1 = 7 bandes en aquesta regió. En cas 
que s’utilitzin blocs curts, aquests s’han de tenir en compte en els càlculs de la següent 
manera: si Region0_count = 10 hi ha (10 – 1) / 3 = 3 bandes en la regió 0. Per últim, 
permet trobar el límit entre la regió 0 i la regió 1. 
 
 
• Region1_count (3 bits, 6bits) 
 
Indica la quantitat de bandes de factor d’escala, disminuïdes en 1, incloses a la regió 1. 
Permet calcular el límit entre la regió 1 i la 2. 
 
 
• Preflag (1 bit, 2 bits) 
 
Un bit per canal que indica si s’ha utilitzat pre-èmfasis (amplificació adicional de les 
altes freqüències). Aquest valor apunta cap a una taula de l’estàndard ISO 11172-3, els 
21 valor de la qual se sumen als factors d’escala. Tants sols s’utilitza per a blocs llargs. 
 
 
• Scalefac_scale (1 bit, 2 bits) 
 
Els factors d’escala estan quantificats logarítmicament utilitzant un interval de 2 o √2, 
depenent del valor d’aquest camp. 
 
 



•  • 40

Scalefact_scale Quantificació 
‘0’ √2 
‘1’ 2 

 
 
 
 
• Count1table_select (1 bit, 2 bits) 
 
Aquest camp especifica quines de les dues taules de Huffman, indicades pel format ISO 
per a la codificació de la partició count1, s’ha utilitzat. A l’annex es troba un exemple  
d’aquestes taules. 
 
Per acabar amb aquest apartat, s’inclou un esquema en què apareixen les particions d’un 
grànul d’un frame, relacionades amb els camps SI que informen de la disposició dels 
bits al seu interior. 
 
 
 
     
Factors d’escala Regió 0 Regió 1 Regió 2 Count 1 

          

         Part2_3length 

Scalefac_compress         Big_values          Count1table_select  
Scalefac_scale                     Table_select 

         Region 0_count   Region1_count      
 

Fig. 4.12 Relació de quins valors de SI afecten directament a cada part del grànul  
 
 
 
 
4.4.4 Factors d’escala 
 
Els factors d’escala s’utilitzen per a reduir el soroll de quantificació. Aquest camp, 
juntament amb el de codis de Huffman, formen el bloc de dades principals o main data. 
Si les mostres d’una banda de factor d’escala particular estan escalades correctament, el 
soroll de quantificació estarà completament emmascarat. Cada banda té el seu propi 
factor d’escala, que no es transmetrà si val 0. El camp scfsi determina si els factors 
d’escala es comparteixen entre tots dos grànuls o si són independents. La quantitat de 
factors d’escala que realment es transmeten també depèn de block_type, 
window_switching_flag i mixed_block_type; i consumeixen entre 0 i 74 bits. 
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Fig. 4.13  Organització dels factors d’escala als grànuls i canals 
 
 
 
4.4.5 Codi de Huffman 
 
Aquest camp inclou totes les línies de freqüència codificades per Huffman, dividides 
entre les particions big_values i Count1. Count1 conté quàdruple de valors iguals a –1, 
0 o 1, que es codifiquen utilitzant una de les dues possibles taules de Huffman 
específiques per a aquesta partició i especificades pel camp count1table_select. Per a 
cada valor diferent de zero s’afegeix un bit de signe, ‘0’ si és positiu. 
 
Big_values es divideix en tres regions, com s’ha explicat a l’apartat 4.4.3, les quals es 
codifiquen utilitzant 30 possibles taules de Huffman, numerades del 0 al 31 (les taules 4 
i 14 no existeixen). Per a cada valor diferent de zero també s’afegeix un bit de signe. 
Dintre d’aquesta partició, cada parella de línies de freqüència amb un valor absolut 
menor que 15 es codifica directament. Per a cada valor absolut major de 15, s’afegeixen 
un o dos camps extres anomenats “linbitsX” i “linbitsY” depenent de quin sigui el valor 
de la parella (x,y) major de 15. Cada un d’ells indica quan s’allunya el valor quantificat 
de ‘15’. Aquest camp extra utilitza de 0 a 13 bits, depenent del paràmetre “linbits”, el 
qual es calcula depenent del valor màxim de la regió, com es mostra a la següent 
fórmula:  
 
Linbits = log2 (màxim valor quantificat – 14)          Redondejant per excés. 
 
Per exemple, si suposem que ja s’ha seleccionat la taula de Huffman a utilitzar, i que: 
 
1. Parella de valors quantificats (x,y) = (0,16) 
2. Màxim valor quantificat a la regió = 1039 
3. Codi de Huffman per a la parella (0,15) = ‘01110’ 
4. Valor adicional per a ‘y’ = linbitsY = 16 – 15 = 1 
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Podem calcular quin serà el flux de bits codificat que hi  haurà al grànul: 
 
1. Linbits = log2 (1039 - 14) = 10,0014          linbits = 11 
2. LinbitsY = 16 – 15 = ‘00000000001’ (11 bits) 
3. Codificació de la parella (0,15) = Codificació de la parella (0,15) + linbitsY = 

‘01101’ + ’00000000001’ 
4. Bits de signe necessaris         signY = ‘0’ 
5. Bits necessaris per a codificar la parella (0,15) = 5 + 11 + 1 = 17 bits 
 
Flux de bits resultant = ‘01110’’00000000001’’0’ = ‘01101000000000010’ 
 
En el cas que ‘x’ també sigui major que 4, s’ha de buscar el codi Huffman per a la 
parella corresponent i codificar el valor adicional linbitsX. El flux de bits resultant 
tindria una forma següent: (x,y) + linbitsX + linbitsY + signX + sign Y.  
 
 
4.4.6 Dades auxiliars 
 
Les dades auxiliars, o ancillary data, se situen després del codi de Huffman. Són 
opcionals, i la quantitat de bits repartits per aquest camp es defineix per l’usuari.  
 
 
4.4.7 ID3 
 
El format MP3 no pot contenir informació en format de text, la qual es podria utilitzar, 
per exemple, per indicar el títol de la cançó i de l’artista. Per a solucionar aquesta 
mancança s’utilitza un bloc de 128 bytes al final de l’arxiu (després de l’últim frame) 
anomenat ID3 tag, el qual és llegit pel reproductor. Aquest bloc conté un camp per al títol 
(30 bytes), artista (30 bytes), àlbum (30 bytes), any (4 bytes), comentaris (30 bytes) i 
gènere (1 byte). Cada bit s’utilitza per a representar un caràcter, menys en el camp del 
gènere s’indica un valor d’una taula predeterminada. Els tres primers bytes corresponen 
als caràcters ‘T’, ‘A’ i ‘G’. Els espais que no s’utilitzin, s’omplen amb caràcters nuls 
(ASCII 0). 
 
Per tal d’observar l’ID3 d’un arxiu MP3 tant sols cal obrir-lo utilitzant un programa que 
retorni el caràcter ASCII corresponent a cada byte d’un arxiu, com el Bloc de Notes,  i 
mirar l’última línia de l’arxiu. Per exemple, aplicant aquest mètode a la cançó en format 
MP3 ‘Cars’ del grup Fear Factory, apareix el següent Tag. Poden contar-se el nombre 
de bytes utilitzats per a cada camp (cada caràcter o espai correspon a un byte) i 
comprovar que es compleix el format. L’últim caràcter és el ‘+’.    
 
TAGCars                          Fear Factory                  Obsolete {Limited Edition}    1999, 
AG# 73E268B5                + 
 
Existeix una modificació a aquest format, anomenada ID3v1.1, en la qual l’últim byte 
del camp de comentaris s’utilitza per a especificar el número de cançó en un àlbum. 
Conté un caràcter nul si aquesta informació és desconeguda. La majoria de 
descodificadors/reproductors del mercat són capaços de llegir la informació d’ID3v1.1.  
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El fet que la informació es trobi al final de l’arxiu resulta problemàtic per a aquelles 
aplicacions que reprodueixen l’arxiu a temps real i volen presentar per pantalla aquesta 
informació durant la reproducció, ja que no poden llegir-la fins al final de la cançó. Per 
a solucionar-ho, es va crear l’ID3v2 que incorpora la informació a l’inici de l’arxiu. El 
format ID3v2 és completament diferent de ID3v1. No solament inclou la informació a 
l’inici de l’arxiu, sinó que pot incloure imatges, les lletres de les cançons, pàgines web, 
preseleccions d’equalitzador i tota classe d’informacions i comentaris. Tota a aquesta 
informació està inclosa en varis frames ID3v2. Evidentment, aquests frames no poden 
començar amb 11 bits activats, perquè serien confosos amb els bits de sincronisme dels 
frames MP3. Es tracta d’un format molt flexible i adaptable, al qual es pot afegir 
fàcilment nous camps d’informació, ja que, a l'igual que l’HTML, els descodificadors 
simplement ignoren aquells camps que no comprenen. Un frame ID3v2 té un tamany 
màxim de 16MB, i el bloc ID3v2 sencer pot tenir fins a 256MB, una quantitat 
immensament superior als 128B de la primera versió. Tots dos formats poden coexistir 
en un mateix arxiu. 
 
El problema principal d’aquest format és que si l’objectiu de la codificació MP3 és crear 
arxius de tamany reduït, no resulta gaire útil afegir un bloc de 200MB a un arxiu MP3 
que ocupa tant sols uns 3MB. Per aquest motiu, de la gran quantitat de funcionalitats 
que es podrien utilitzar, tant sols s’utilitzen uns pocs bytes per emmagatzemar una 
informació similar a l’ID3v1. Actualment, alguns dels reproductors d’MP3 encara no 
són capaços de treballar amb el format ID3v2, i simplement ignoren aquesta informació, 
considerant-la soroll dintre de l’arxiu.   
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5 DESCODIFICACIÓ 
 
 
La descodificació consisteix, bàsicament, en realitzar a la inversa tots els passos de la 
codificació, però amb dues una diferences molt importats: no s’ha de realitzar cap classe 
de “reconstrucció” psicoacústica i el procés de “requantificació” es redueix a aplicar una 
fórmula matemàtica. A causa de l’estalvi de temps de treball que aquest fet comporta, 
els descodificadors son sensiblement més ràpids que els codificadors. La rapidesa en la 
descodificació és una característica desitjable, ja que en molts casos la realitzaran, en 
temps real, aparells reproductors portàtils de limitada capacitat de processat. 
L’estàndard MPEG crea els processos de codificació-descodificació de forma que la 
major part del treball es realitzi en el primer procés. Totes les dades que el model 
psicoacústic ha eliminat durant la codificació ja no poden ser recuperades. 
 
A continuació es descriuen els blocs que formen el procés de descodificació, així com 
una possible implementació d’alguns d’ells, utilitzant el programa Matlab. Cal destacar 
que a algunes de les funcions en Matlab no s’els ha realitzat una comprovació del seu 
correcte funcionament, i s’inclouen simplement com a exemple o guia.  
 
El procés de descodificació comença amb la cerca dels bits de sincronisme d’un frame i 
la comprovació del codi CRC, en cas que aquest existeixi. Seguidament es realitza la 
descodificació de Huffman de les dades dels grànuls, obtenint-se 576 línies de 
freqüència escalades per cada grànul. El següent pas és la requantificació, mitjançant 
l’ús dels factors d’escala, i la reordenació de les mostres (si s’han utilitzat blocs curts). 
Si el frame conté informació de més d’un canal d’àudio, el descodificador estèreo 
separa les freqüències dels canals dret i esquerra. Els últims passos són la transformació 
de les mostres al domini temporal, utilitzant la MDCT inversa, i un banc de filtres de 
síntesi que torna a formar les mostres PCM. 
 

 
 

Fig. 5.1 Diagrama de blocs del procés de descodificació 
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Per a la realització d’un descodificador en Matlab, cada un dels diversos blocs es pot 
implementar en forma de funció, per tal que pugui ser utilitzat des d’altres funcions o 
directament des de la finestra de comandes. L’estructura del conjunt de funcions està 
basada en una funció principal anomenada “mp3towav”, la qual és l’única que ha 
d’utilitzar l’usuari. “mp3towav”obté les dades originals de l’arxiu MP3 i envia aquesta 
informació a una primera funció, la qual li retorna noves dades que “mp3towav” utilitza 
per cridar una segona funció, que li retorna unes dades que s’utilitzen per cridar una 
tercera, i així fins haver realitzat tot el procés de descodificació. Aquest algoritme es 
repetirà per a cada un dels frames de l’arxiu.  
 
“mp3towav” utilitza, com a variable d’entrada, el nom del fitxer a descodificar, el qual 
ha d’estar en format MP3 i amb la direcció especificada al path. En el moment en què 
l’usuari escriu per la finestra de comandes del Matlab “mp3towav('NomFitxer.mp3');” 
s’inicia el procediment que ha d’acabar amb la creació d’un arxiu WAV. 
 
function [ ]=mp3towav(fitxer) 
fid=fopen(fitxer,'r'); 
[a,count]=fread(fid,inf,'ubit8');a'; 
fclose(fid); 
b=[]; 
for c=1:N, %N = nombre de bytes de l’arxiu 
    b=strcat(b,dec2bin(a(c,1),8)); 
end 
 
 
Aquest algoritme llegeix tot l’arxiu d’origen senyalat a la variable “fitxer”, de byte en 
byte, i escriu la informació llegida dins de la variable “a” en forma de taula. Els valors 
d’aquesta taula es converteixen en la cadena de caràcters “b”, la qual contindrà tots els 
bits de l’arxiu. En aquest moment, “mp3tpwav” ja pot començar a cridar altres funcions 
per tal que realitzin la conversió de format a les dades contingudes a la variable “b”. 
 
És important destacar els motius pels quals s’ha escollit treballar les dades com a 
cadenes de caràcters i no com a valors numèrics: 
 
• Matlab no posseeix un mètode per al tractament de dades binaries, tret del canvi 

entre formats binari-decimal, decimal-hexadecimal, etc... 
• Quan s’utilitzen valors numèrics, el Matlab ignora els zeros a l’esquerra, els quals 

són dades vàlides del format binari.  
 
 >> 0110 
ans = 
   110 
 
>> '0110' 
ans = 
0110 
 
• Les cadenes de caràcters, al contrari que les taules de valors, es poden unir amb 

altres cadenes, procediment imprescindible per a la creació de les cadenes de bits 
que formaran la sortida d’alguns dels blocs del descodificador. 
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>> a='0101'; 
 
>> strcat(a,'0000') 
ans = 
01010000 
 
 
5.1 Cerca de bits de sincronisme i comprovació de CRC 
 
La primera part de la descodificació consisteix en identificar els frames dintre de 
l’arxiu. Per a fer-ho es busquen els bits de sincronisme, 11 bits a ‘1’, que en marquen el 
seu inici. Si un frame té, per error, algun dels bits de sincronisme a ‘0’, el 
descodificador no el reconeixerà com a frame sinó com a soroll, i l’ignorarà. El fet de 
trobar uns bits de sincronisme, però, no ens assegura que es tracti realment d’un frame, 
ja que també poden aparèixer 11 bits a ‘1’ a l’interior dels frames. Existeixen varies 
metodologies que intenten solucionar el problema de la cerca de frames, tot i que no hi 
ha un model estàndard: 
 
• Un cop trobada la paraula de sincronisme es llegeixen els següents bits, 

corresponents a una suposada capçalera, i es comprova si contenen valors permesos. 
• Si el bit de protecció està activat, es comprova el codi CRC. Un CRC incorrecte 

causarà que tot el frame es consideri no vàlid, i el descodificador tornarà a buscar 
una nova paraula de sincronisme. 

• Es calcula la llargada del frame a partir dels valors de la capçalera, i es busca l’inici 
d’un nou frame al final del primer. Si es troba l’inici del segon frame, es considerarà 
que el primer és correcte. Aquest sistema pot ser problemàtic ja que tant sols 
funciona si no hi ha bits de soroll entre els frames. 

 
 
En qualsevol cas, un cop es dóna un frame per vàlid s’inicia la descodificació de tots els 
bits que suposadament conté. En cas que un frame estigui incomplet, el descodificador  
considerarà, erròniament, l’inici del següent frame com a part de la informació del 
primer, tal com es veu a la figura següent. Tota aquesta classe d’errors resulta molt 
complex de solucionar i comporta un augment en el temps de descodificació que la 
majoria de reproductors MP3 a temps real no poden admetre.  
 
 
  Frame 1, incomplet        Frame 2, complet        

 
    

              Frame 1, complet                                          Soroll 
 

Fig. 5.2 A la part superior, la situació real. A la inferior, la lectura errònia que faria el descodificador. 
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Per a implementar, en Matlab, una cerca de bits de sincronisme dintre del string “a”, es 
crea una variable “sync” la qual es va comparant amb cada grup d’onze bits de “b”. En 
el moment en què la comparació troba un grup que coincideix, es considera que s’ha 
trobat un possible inici de frame, i s’inicia el procediment de lectura de capçalera i 
comprovació de la seva validesa.  
 
sync=['11111111111']; 
límit=0; 
 
for c=1:(length(b)-31),   
   if c>límit 
    if isequal(b(c:c+10),sync)==1 %Trobat possible syncword 
  
  [Bitrate,SamplingRate,ModeCanal,PaddingBit,EstatHeader,... 
                 ProtectionBit]=valorsHeader(b(c:c+31)); 
 
 if isequal(EstatHeader,'valid')==1 %Comprovació validesa header 
 
  if isequal(ProtectionBit,'0')==1 %Realització CRC 
               %CRC=VerificaCRC(b(c+32:c+47));                
                
     if isequal(CRC,'valid')==1 
                  EstatFrame='valid'; 
               else 
                  EstatFrame='no valid'; 
               end 
 
            else 
               EstatFrame='valid'; 
            end 
 
            if isequal(EstatFrame,'valid')==1 
  FrameLength=8*((144*Bitrate/SamplingRate)+PaddingBit); 
  límit=FrameLength; 
  %inici dels següents procediments 
 end  
end  
 
La variable “c” és un punter que senyala el primer dels onze bits a llegir. És important 
que l’últim bit llegit sigui l’onzè per la cua, ja que en cas contrari s’intentarien llegir 
més bits dels que queden a “b” i el programa donaria un avís d’error. La variable “límit” 
té per funció impedir que es busqui una paraula de sincronisme dintre de l’actual frame. 
Quan es troba una possible paraula de sincronisme, es crida a la funció “valorsHeader”, 
la qual comprova la validesa de la capçalera i interpreta cada un dels seus camps.   
 
 
function [Bitrate,SamplingRate,ModeCanal,PaddingBit,EstatHeader,... 
        ProtectionBit]=valorsHeader(b)  
 
ProtectionBit=b(16); 
PaddingBit=b(23); 
 
%versió MPEG 
if b(12:13) == '11' 
   versio='valid'; 
else 
   versio='no valid'; 
end 
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%tipus layer 
if b(14:15) == '01' 
   tipusLayer='valid'; 
else 
   tipusLayer='no valid'; 
end 
 
%índex bitrate 
BrtIndex='valid'; 
Bitrate=0; 
switch b(17:20)       
case {'0000','1111'} 
   BrtIndex='no valid';  
   Bitrate=0; 
case '0001' 
   Bitrate=32000; 
case '0010' 
   Bitrate=40000; 
case '0011' 
   Bitrate=48000; 
case '0100' 
   Bitrate=56000; 
case '0101' 
   Bitrate=64000; 
case '0110' 
   Bitrate=80000; 
case '0111' 
   Bitrate=96000; 
case '1000' 
   Bitrate=112000; 
case '1001' 
   Bitrate=128000; 
case '1010' 
   Bitrate=160000; 
case '1011' 
   Bitrate=192000; 
case '1100' 
   Bitrate=224000; 
case '1101' 
   Bitrate=256000; 
case '1110' 
   Bitrate=320000; 
end 
 
%Freqüència mostreig 
Fmostreig ='valid'; 
SamplingRate=0; 
switch b(21:22) 
case '00' 
   SamplingRate=44100; 
case '01' 
   SamplingRate=48000; 
case '10' 
   SamplingRate=32000; 
otherwise 
   Fmostreig='no valid'; 
   SamplingRate=00000; 
end 
 
%Mode de canal 
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ModeCanal=''; 
if b(25:26) == '11' 
   ModeCanal='valid'; 
else 
   ModeCanal='no valid'; 
end 
 
%Trobar si la capçalera és correcte -> EstatHeader 
if isequal(versio,tipusLayer,BrtIndex,Fmostreig,ModeCanal,'valid')==1 
   EstatHeader='valid' 
else 
   EstatHeader='no valid' 
end 
 
La funció “valorsHeader” està creada suposant  que el descodificador tant sols treballarà 
amb arxius “mono” del format MPEG-1 capa III, i, per tant, considera la resta d’opcions 
com a no vàlides. Un sol camp de la capçalera que sigui considerat com a no vàlid 
provocarà que tota la capçalera tampoc es consideri vàlida. La variable “EstatHeader” 
conté la validesa de la capçalera, i s’utilitza en el “mp3towav” per a decidir si el frame 
és correcte. En cas que existeixi una protecció CRC, el descodificador pot calcular-la o 
ignorar-la. Si es calcula, un resultat erroni comportarà la no validesa del frame. En el 
moment en què es considera vàlid el frame, s’inicia tot el procediment de desco-
dificació. En acabar, es busca un següent frame i es repeteix l'operació fins a llegir tot 
l’arxiu MP3 original. 
 
     
5.2 Descodificació de Huffman 
 
Aquest bloc agafa les línies de freqüència codificades, juntament amb tota la informació 
relacionada amb les taules utilitzades a cada regió provinent del camp SI de la 
informació secundaria. Amb aquesta informació, cada codi de Huffman produirà una 
parella o quàdruple (segons regió) de valors, que formaran una nova cadena de bits. Una 
segona tasca que realitza aquest bloc és assegurar-se que es generen 576 línies de 
freqüència. Si al frame n’hi ha menys, com passa a l’eliminar les mostres de la regió 
rzero durant la codificació, s’han d’afegir línies de valor 0 per compensar la falta de 
dades. 
 
Per a obtenir la informació secundaria, dintre de “mp3towav”es realitza la següent 
crida: 
 
[mainDataBegin,LongInfSec,SI]=InformacioSecundaria(ProtectionBit,b(c+ 
32:c+303),ModeCanal); 
 
 
La qual crida la funció “InformacioSecundaria”, que llegeix i interpreta els bits d’aquest 
camp del frame: 
 
Function[mainDataBegin,LongInfSec,SI]=InformacioSecundaria... 
(ProtectionBit,b, ModeCanal) 
 
if ProtectionBit==1 
   c=1; 
else 
   c=16; 
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end 
 
%main data begin 
mainDataBegin=b(c:c+8); 
 
%private bits + scfsi + SI1 + SI2 
switch ModeCanal    
case 'valid', %mono 
   %privateBits=b(c+9:c+13); s’ignora aquest camp 
   scfsi=b(c+14:c+17); 
   SI(1,1:59)=b(c+18:c+76); 
   SI(2,1:59)=b(c+77:c+135); 
otherwise  %stereo 
   %privateBits=b(c+9:c+11); no es fan servir per res 
   scfci=b(c+12:c+19); 
   SI(1,1:59)=b(c+20:c+137); 
   SI(1,1:59)=b(c+138:c+255); 
end 
 
LongInfSec=17*8; %17 bytes en mono. 32bytes en stereo 
  
Un cop obtinguts els valors de les informacions secundàries de cada grànul (SI 0 i SI 1), 
s’utilitza la funció “Descodifica SI” per a interpretar-ne els valors. A partir d’aquest 
moment, tots els següents passos a “mp3towav” es realitzaran per duplicat: primer pel 
grànul 0 i després per l’1. Aquesta és la crida a “Descodifica SI” inclosa a “mp3towav”: 
 
for i=1:2, %per cada un dels granuls 
                                          
[slen(i,1),slen(i,2),Part2_3Length,BigValues,TableSelect,Region0Count,              
Region1Count,Count1TableSelect,WindowsSwitchingFlag,BlockType]=... 
DescodificaSI (SI(i,1:59),ChannelMode); 
 
 
Funció “Descodifica SI”: 
 
Function [slen(gr,1),slen(gr,2),Part2_3Length,BigValues, TableSelect, 
Region0Count,Region1Count,Count1TableSelect,WindowsSwitchingFlag, 
BlockType]=DescodificaSI(SI,ModeCanal) 
 
c=1; 
 
switch ModeCanal    
case 'valid', %mono 
   Part2_3Length=SI(c:c+11); 
   BigValues=SI(c+12:c+20); 
   GlobalGain=SI(c+21:c+28); 
   [slen(gr,1),slen(gr,2)]=ScalefacCompress(SI(c+29:c+32));      
   WindowsSwitchingFlag=SI(c+33) 
    
   if WindowsSwitchingFlag=='1'  %Blocs curts, start o end.  
      BlockType=SI(c+34:c+35); 
      MixedBlockFlag=SI(c+36); 
      TableSelect=SI(c+37:c+49);              
      SubblockGain=SI(c+50:c+54); 
      Region0Count=SI(c+55:c+58); 
      Region1Count=SI(c+59:c+61); 
      Preflag=SI(c+62); 
      ScalefacScale=SI(c+63); 
      Count1TableSelect=SI(s+64); 
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   else                %Blocs llargs 
      BlockType=''; 
      MixedBlockFlag=''; 
      SubblockGain=''; 
      TableSelect=SI(c+34:c+48);       
      Region0Count=SI(c+49:c+52); 
      Region1Count=SI(c+53:c+55); 
      Preflag=SI(c+56); 
      ScalefacScale=SI(c+57); 
      Count1TableSelect=SI(c+58); 
   end 
    
 
function [slen1,slen2]=ScalefacCompress(SI(c+29:c+32))  
switch SI(c+29:c+32) 
   case '0000' 
      slen(i,1)=0 
      slen(i,2)=0 
   case '0001' 
      slen(i,1)=0 
      slen(i,2)=1 
   case '0010' 
      slen(i,1)=0 
      slen(i,2)=2 
   case '0011' 
      slen(i,1)=0 
      slen(i,2)=3 
   case '0100' 
      slen(i,1)=3 
      slen(i,2)=0 
   case '0101' 
      slen(i,1)=1 
      slen(i,2)=1 
   case '0110' 
      slen(i,1)=1 
      slen(i,2)=2 
   case '0111' 
      slen(i,1)=1 
      slen(i,2)=3 
   case '1000' 
      slen(i,1)=2 
      slen(i,2)=1 
   case '1001' 
      slen(i,1)=2 
      slen(i,2)=2 
   case '1010' 
      slen(i,1)=2 
      slen(i,2)=3 
   case '1011' 
      slen(i,1)=3 
      slen(i,2)=1 
   case '1100' 
      slen(i,1)=3 
      slen(i,2)=2 
   case '1101' 
      slen(i,1)=3 
      slen(i,2)=3 
   case '1110' 
      slen(i,1)=4 
      slen(i,2)=2   
   case '1111' 
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      slen(i,1)=4 
      slen(i,2)=3 
   end  
end 
 
Un cop obtinguda tota la informació necessària, “mp3towav” crida la funció 
“decodificarHuffman”que inicia la descodificació: 
 
function[]=decodificarHuffman(b,Part2_3Length,BigValues,TableSelect, 
Region0Count,Region1Count,Count1TableSelect,SamplingRate,WindowsSwitch
ingFlag, BlockType) 
 
LongPart2_3=bin2dec(Part2_3Length); 
nParellsBigValues=bin2dec(BigValues); 
nBandesReg0=1+(bin2dec(Region0Count));  
nBandesReg1=1+(bin2dec(Region1Count)); 
 
%El +1 de “nBandesReg0=1+(bin2dec(Region0Count));” s’utilitza ja que 
%al camp region0count hi ha quantificades una mostra menys de les que 
%realment conté el camp. 
 
%Les següents taules indiquen el nombre de mostres freqüencials 
%incloses a cada sub-banda: la primera columna és el número de sub-
%banda, la segona és el nombre de mostres incloses, la tercera és 
%l’índex de la primera mostra i l’última és l’índex de l’última mostra 
%inclosa a la sub-banda. El nombre que segueix “t” indica la 
%freqüència de mostreig a la que es treballa, “s” indica bloc curt i 
%“l” bloc llarg. Aquestes taules estan incloses a l’annex.  
 
 
t32l=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
 8 8 36 43 
 9 10 44 53 
 10 12 54 65 
 11 16 66 81 
 12 20 82 101 
 13 24 102 125 
 14 30 126 155 
 15 38 156 193 
 16 46 194 239 
 17 56 240 295 
 18 68 296 363 
 19 84 364 447 
      20 102 448 549]; 
 
t32s=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 8 22 29 
 6 12 30 41 
 7 16 42 57 
 8 20 58 77 
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 9 26 78 103 
 10 34 104 137 
      11 42 138 179]; 
 
t441l=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
 8 8 36 43 
 9 8 44 51 
 10 10 52 61 
 11 12 62 73 
 12 16 74 89 
 13 20 90 109 
 14 24 110 133 
 15 28 134 161 
 16 34 162 195 
 17 42 196 237 
 18 50 238 287 
 19 54 288 341 
      20 76 342 417]; 
 
t441s=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 8 22 29 
 6 10 30 39 
 7 12 40 51 
 8 14 52 65 
 9 18 66 83 
 10 22 84 105 
      11 30 106 135]; 
 
t48l=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
 8 6 36 41 
 9 8 42 49 
 10 10 50 59 
 11 12 60 71 
 12 16 72 87 
 13 18 88 105 
 14 22 106 127 
 15 28 128 155 
 16 34 156 189 
 17 40 190 229 
 18 46 230 275 
 19 54 276 329 
      20 54 330 383]; 
 



•  • 54

t48s=[0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 6 22 27 
 6 10 28 37 
 7 12 38 49 
 8 14 50 63 
 9 16 64 79 
 10 20 80 99 
 11 26 100 125]; 
 
 
if WindowsSwitchingFlag=='0'|(WindowsSwitchingFlag=='1'& BlockType 
==('01'|'11')) %blocs llargs   
   switch SamplingRate 
       
   case 32000 
      nParellesReg0=(t32l(nBandesReg0,4)+1)/2 
      nParellesReg1=((t321(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...    
 t32l(nBandesReg0,4))/2; 
     [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0,nParellesReg1,b,...   
   TableSelect,Count1TableSelect); 
 
%El +1 de “nParellesReg0= (t32l(nBandesReg0,4)+1)/2;” s’utilitza a 
%causa que les bandes es numeren a partir de 0, i resulta més útil, 
%per a realitzar els càlculs, que comencin per 1. Aquesta equació 
%retorna el nombre de bandes incloses a la regió 0. Es divideix aquest 
%valor per 2 per tal de trobar el nombre de parelles codificades. 
 
    
   case 44100  
     nParellesReg0=(t441l(nBandesReg0,4)+1)/2; 
     nParellesReg1=((t4411(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...        
     t32l(nBandesReg0,4))/2; 
     [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0, nParellesReg1,...   
 b,TableSelect,Count1TableSelect); 
    
   case 48000  
       nParellesReg0=(t48l(nBandesReg0,4)+1)/2; 
       nParellesReg1=((t481(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...     
  t32l(nBandesReg0,4))/2; 
  [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0,nParellesReg1,...   
  b,TableSelect,Count1TableSelect); 
end 
       
else %blocs curts.    
    switch SamplingRate               
     
    case 32000       
       nParellesReg0=(t32s(nBandesReg0,4)+1)/2;       
       nParellesReg1=((t32s(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...                    
  t32l(nBandesReg0,4))/2;       
  [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0,nParellesReg1,...  
  b,TableSelect,Count1TableSelect);             
         
    case 44100         
       nParellesReg0=(t441s(nBandesReg0,4)+1)/2;        



•  • 55

       nParellesReg1=((t441s(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...         
  t32l(nBandesReg0,4))/2;                      
  [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0,nParellesReg1,...  
  b,TableSelect,Count1TableSelect);             
         
    case 48000         
       nParellesReg0=(t48s(nBandesReg0,4)+1)/2;        
       nParellesReg1=((t48s(nBandesReg0+nBandesReg1,4)-...               
  t32l(nBandesReg0,4))/2;                    
 [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0,nParellesReg1,...  
  b,TableSelect,Count1TableSelect); 
    end 
end 
 
end 
 
 
La funció “decodificarHuffman” realitza un pas intermig del procés de descodificat, 
consistent en obtenir el nombre de mostres corresponents a cada una de les parts del 
codi de Huffman. Un cop obtinguda la informació, s’utilitza la funció “decHuffman” 
que és qui realment descodifica les dades de Huffman, obtenint els valors quantificats. 
 
function [ValorsQuantificats]=decHuffman(nParellesReg0, nParellesReg1, 
B, TableSelect,Count1TableSelect) 
 
ValorsQuantificats=[1:576]; 
for n=1:576 
    ValorsQuantificats(n)=0; 
end 
Comptador=1; 
 
%inicalització de “ValorsQuantificats” a zero. Després de la descodi-
%ficació de Huffman, els ultims valors que quedin a 0 representaran 
%els valors de la zona 'rzero'. “Comptador” marca quin nº de mostra 
%s'afegeix a 'ValorsQuantificats'. 
 
 
ValorsQuantificats=[1:576]; 
for n=1:576 
    ValorsQuantificats(n)=0; 
end 
Comptador=1; 
 
%Descodificació de cada part del granul. A cada iteració s'eliminen de 
%B els valors que ja han estat utilitzats per una conversió anterior, 
%de forma que la nova iteració pot utilitzar B des del seu primer 
%valor; i s'augmenta el “Comptador” segons el nombre de mostres 
%descodificades (2 o 4) a l’última iteració. 
 
for n=1:nmostresReg0 
    [B,Comptador]=Descodifica(B,TableSelect(1:5),Comptador); 
end 
 
for n=1:nmostresReg1  
    [B,Comptador]=Descodifica(B,TableSelect(6:10),Comptador);  
end 
 
if WindowsSwitchingFlag=='0'| (WindowsSwitchingFlag=='1' & BlockType 
==('01'|'11'))    
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%blocs llargs i start-end. ->  reg2 existeix. 
 
    for n=1:nmostresReg2 
        [B,Comptador]=Decodifica(B,TableSelect(11:15),Comptador);                 
    end         
end 
 
for n=1:nmostresCount1 
    [B,Comptador]=DecodificaCount1(B,Count1TableSelect,Comptador);         
end 
 
%Subfuncions descodificadores. Hi ha una funció per a descodificar 
%Big_values, “Descodifica”, i una per descodificar Count1, “Descodi-
%ficaCount1”. En el primer cas tant sols s’han inclós les 4 primeres 
%taules de Huffman de les 30 possibles. “valorsCodificats” són els 
%valors que és llegeix del grànul, i “valorsDescodificats” són les 
%parelles de valors resultat de la descodificació.  
 
function [B,Comptador]=Descodifica(B,TableSelect,Comptador) 
switch TableSelect 
     
    case '00000', %taula 0 
        valorsDecodificats=[0 0]; 
        valorsCodificats=str2mat('0'); 
 
    case '00001', %taula 1 
        valorsDecodificats=[0 0 0 1 1 0 1 1]; 
        valorsCodificats=str2mat('1','001','01','000'); 
         
    case '00010', %taula 2 
        valorsDecodificats=[0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2];        
   valorsCodificats=str2mat('1','010','000001','011','001',... 
   '00001','00011','00010','000000'); 
         
    case '00011', %taula 3 
        valorsDecodificats=[0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2]; 
     valorsCodificats=str2mat('11','10','000001','001','01',...     
   '00001','00011','00010','000000'); 
 
 
%El següent algoritme realitza la substitució entre els valors 
%codificats de big_values i els valors descodificats corresponent. Per 
%a fer-ho, primer s’ha carregat la taula de Huffman que s’utilitzarà. 
%Després es compara el primer bit de B amb algun dels “valors- 
%Codificats” de la taula. Si coincieix amb algún d’ells, s’inserta a 
%la variable de sortida “ValorsQuantificats” el corresponent valor de 
%“valorsDescodificats”. Si no es troba cap correspondència, s’augmenta 
%en 1 el nombre de bits a comparar i es repeteix el procés fins a 
%trobar la correspondència. Si la codificació de Huffman no presenta 
%cap error, sempre existirà un únic valor de “valorsCodificats” que 
%correspondrà a un grup de bits de “B”.  
 
for nbits=1:19,  
 
%19 es la maxima longitud d'un dels valors codificats en les taules 
%Huffman. 
 
    if nbits>length(B)      
        break         
    else                           
        svc=size(valorsCodificats);                     
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        nPossiblesValorsCodificats=svc(1,1);                                 
        for d=1:nPossiblesValorsCodificats                                           
            if isequal(B(1:nbits),valorsCodificats(d,:))==1                          
                D=d;                                                                
                match='trobat';                                                      
                B=B(nbits+1,length(B));   
 
%Elimina del codi original els bits descodificats.                 
 
                if valorsDecodificats((D*2)-1)==15                            
          ValorsQuantificats(Comptador)=valorsDecodificats... 
     ((D*2)-1)+ bin2dec(B(1:linbits)));                      
                    B=B(linbits+1,length(B));                     
                    Comptador=Comptador+1;                     
                else                                
              ValorsQuantificats(Comptador)=valorsDecodificats... 
     ((D*2)-1);                     
                    Comptador=Comptador+1; 
                end 
                                                   
                if valorsDecodificats((D*2))==15                 
     ValorsQuantificats(Comptador)=valorsDecodificats...        
     ((D*2))+ bin2dec(B(1:linbits)));                                  
                    B=B(linbits+1,length(B));                     
                    Comptador=Comptador+1;                     
                else                 
                    ValorsQuantificats(Comptador)=valorsDecodificats  
          ((D*2));                     
                    Comptador=Comptador+1;                     
                end                                                 
                break                                                               
            else                                                                     
                match='no trobat';                                                  
            end                                                                      
        end                                                                
        if isequal(match,'trobat')==1                                                
            break                                                                    
        end                                                                         
    end                     
end                
  
 
function [B,Comptador]=DecodificaCount1(B,Count1TableSelect,Comptador) 
 
if Count1TableSelect==0 
 
    ValorsDecodificats=[0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0        
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1];   
       ValorsCodificats=str2mat('1','0101','0100','00101','0110',...     
'000101','00100','000100','0111','00011','00110','000000','00111',... 
'000010','000011','000001'); 
 
else 
    ValorsDecodificats=[0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1]; 
    ValorsCodificats=str2mat('1111','1110','1101','1100','1011',...   
'1010','1001','1000','0111','0110','0101','0100','0011','0010','0001',
'0000'); 
end 
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for nbits=1:6,  
 
%6 es la maxima longitud d'un dels valors codificats en les dues 
%taules. 
 
    if nbits>length(B) %teoricament no tindria que passar mai en un 
arxiu ben codificat.     
        break   
       
    else                                                              
        for d=1:16, %a les dues taules hi ha 16 valors.                              
            if isequal(B(1:nbits),valorsCodificats(d,:))==1                          
                D=d;                                                                
                match='trobat';                                                     
                ValorsQuantificats(Comptador:Comptador+3)=...            
           valorsDecodificats((D*4)-3:(D*4));                                   
                B=B(nbits+1,length(B));                  
                Comptador=Comptador+4;                 
                break                                                                
            else                                                                    
                match='no trobat';                                                   
            end                                                                      
        end                                                                
        if isequal(match,'trobat')==1                                                
            break                                                                    
        end                                                                         
    end                     
end                
end 
 
 

5.3 Descodificació dels factors d’escala 
 
Per a obtenir els factors d’escala cal comprovar els camps Scalefac_compress, 
Scalefac_scale, scfsi i calcular-ne el valor. Un cop obtingut, aquest valor serà enviat al 
bloc de requantificació. 
 
 
Crida de la funció “FactorsEscala” inclosa a “mp3towav”: 
 
[ScaleFactor(n),longFactEsc]=FactorsEscala(b(c+31+LongInfSec:c+31+Long
InfSec+74),slen(i,1),slen(i,2),WindowsSwitchingFlag,BlockType); 
 
 
Funció “FactorsEscala”: 
 
Function [ScaleFactor(n),longFactEsc]=FactorsEscala(b,slen(i,1),slen(i 
,2),WindowsSwitchingFlag,BlockType) 
 
c=1; 
 
if WindowsSwitchingFlag=='0'| (WindowsSwitchingFlag=='1' & BlockType 
==('01'|'11'))  %Blocs llargs (normal, start i end) 
 
      if slen(i,1)==0                   
         for n=1:11                             
            ScaleFactor(n)=0; 
         end 
      else 
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         for n=1:11 
            ScaleFactor(n)=b(c:c+(slen(i,1)-1)); 
            c=c+slen(i,1); 
         end 
      end 
      if slen(i,2)==0 
         for n=12:21 
            ScaleFactor(n)=0; 
         end 
      else 
         for n=12:21 
            ScaleFactor(n)=b(c:c+(slen(i,2)-1); 
            c=c+slen(i,2);             
         end          
      end 
       
   else %Blocs curts 
      if slen(i,1)==0                   
         for n=1:7                               
            ScaleFactor(n)=0; 
         end 
      else 
         for n=1:7 
            ScaleFactor(n)=b(c:c+(slen(i,1)-1)); 
            c=c+slen(i,1); 
         end 
      end 
      if slen(i,2)==0 
          for n=8:12 
              ScaleFactor(n)=0; 
          end 
      else 
         for n=8:12 
             ScaleFactor(n)=b(c:c+(slen(i,2)-1); 
             c=c+slen(i,2); 
         end 
     end     
 end 
 
 longFactEsc=c-1; 
 
 
5.4 Requantificació 
 
L’objectiu de la requantificació o quantificació inversa és recuperar unes dades 
perceptualment idèntiques a les generades pel bloc MDCT del codificador. Aquest 
procés de “des-escalat” utilitza les línies de freqüència escalades obtingudes del 
descodificador Huffman i els factors d’escala reconstruïts al bloc anterior. A la següent 
equació apareix el càlcul de la requantificació de les mostres, primer per a blocs llargs i 
després per a blocs curts: 
 
 
xi=sign(isi) * abs(isi)4/3 * 2 1/4(global_gain – 210 ) * 2  - ((Scalefac_scale* FactorEscala) + preflag * pretab) 

 

xi=sign(isi) * abs(isi)4/3 * 2 1/4(global_gain – 210 – 8*subblock_gain) * 2 – (Scalefac_scale* FactorEscala) 
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on: 
• xi és cada mostra de la seqüència de sortida del procés de “des-escalat”. 
• isi és la línia de freqüència reconstruïda pel descodificador de Huffman. 
• Global_gain, subblock_gain, FactorEscala, scalefac_scale i preflag apareixen a la 

informació secundaria del grànul i durant el procés de descodificació dels factors 
d’escala. 

• Pretab és un valor tabulat a l’estàndard, i específic per a cada banda de factors 
d’escala. S’utilitza per  amplificar els factors d’escala corresponents a altes 
freqüències. 

• El valor 210 és una constat necessària per a escalar les mostres. 
 
Per a cada un d’aquests càlculs caldrà utilitzar els valors de factor d’escala, global gain, 
subblock_gain, etc... corresponents al canal, grànul, finestra i banda de factor d’escala a 
la que pertanyi la mostra que s’està tractant. 
 
 
5.5 Reordenament 
 
Les mostres requantificades han de ser reordenades en totes aquelles bandes de factor 
d’escala que utilitzin blocs curts. En el següent exemple s’utilitzen un total de 18 
mostres en una banda que conté 3 finestres de 6 mostres cada una. 
 
 

 
Fig. 5.3 Reordenament de les mostres pertanyents a blocs curts 

 
 
5.6 Processat estèreo 
 
Tal com s’ha explicat a l’apartat 4.4.1, existeixen 4 modes diferents de canals aplicables 
al format MP3: mono, estèreo, estèreo conjunt i canal dual. En aquest punt del procés de 
descodificació s’han de separar els dos canals, si l’arxiu no és mono, per iniciar-ne un  
tractament per separat de cada un. A més, si es tracta d’un arxiu que utilitza l’estèreo 
conjunt, el descodificador ha de calcular els canals dret i esquerra, segons les formules 
incloses a l’apartat 2.5.2.  
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5.7 Reconstrucció d’alias 
 
Durant el procés de codificació es realitza una eliminació d’alias a la sortida del bloc 
MDCT. Per tal de reconstruir correctament el senyal original, es tornen a afegir aquests 
elements. Per a fer-ho es repeteix el procediment de “càlculs de papallona”, igual que 
els descrits a l’apartat de codificació. 
 
 
5.8 Transformada inversa discreta del cosinus modificada (IMDCT) 
 
La transformació de les línies freqüencials al domini temporal es realitza en el bloc 
IMDCT, treballant conjuntament amb el banc de filtres. El bloc IMDCT no produeix 
directament mostres temporals, sinó mostres de sub-banda per al filtre polifàsic, les 
quals són un pas intermig en la creació de les mostres temporals. L’expressió analítica 
de la IMDCT s’exposa a continuació, on n és 12 per a blocs curts i 36 per a blocs llargs: 

 
 
En el cas de blocs llargs, la IMDCT genera una sortida de 36 valors per cada 18 valors 
d’entrada. Aquest fet és degut a que la primera part de la finestra de treball de l’IMDCT 
està solapada amb la segona part del bloc prèviament calculat. Els 36 valors calculats es 
multipliquen per una de les 4 possibles finestres de 36 punts, basades en els 4 tipus 
possibles de blocs (start, stop, llarg i curt) 
 
En el cas de blocs curts, s’utilitzen tres finestres consecutivament, cada una de les quals 
genera 12 línies de sortida, fent un total de 36 línies per cada 18 d’entrada, els quals es 
processen igual que en el cas dels blocs llargs. En qualsevol cas, no és que produeixi 
més informació que la subministrada, sinó que es dispersa en un nombre més gran de 
valors. El resultat final de la IMDCT són 18 mostres de sub-banda per a cada una de les 
32 sub-bandes. 
 

 
Fig. 5.4 Diagrama de blocs del procés IMDCT 
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5.9 Inversió de freqüència 
 
Per tal de compensar la inversió de freqüència que produeix el banc de filtres, totes les 
mostres imparells de cada sub-banda imparell són multiplicades pel factor –1, tenint en 
compte que les sub-bandes estan numerades [0...31] i les mostres de cada sub-banda 
[0...17]. 
 
 
5.10 Banc de filtres de síntesi 
 
L’últim pas del procés de codificació consisteix en convertir les 18 mostres de sortida 
per sub-banda del bloc IMDCT en 32 blocs de 18 mostres PCM. A continuació s’inclou 
un figura que il·lustra l’algoritme i el procediment del banc de síntesi polifàsic. 
 
 

 

 
 

Fig. 5.5 Funcionament del banc de filtres de síntesi 
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6 CONCLUSIONS  
 
 
6.1 Conclusions i futurs projectes 
 
L’MP3 és un format molt diferent de l’àudio digital clàssic. No tant sols per els mètodes 
de compressió i eliminació de dades que utilitza, si no per emmagatzemar la informació 
en frames. Aquest fet el fa particularment superior al format tradicional PCM quan es 
volen transmetre arxius a traves de xarxes de comunicacions, i explica la raó que l’ha 
portat a convertir-se en un format conegut per gran part de la societat. És habitual que 
les persones que no utilitzen sovint una tecnologia en desconeixin la seva existència. En 
canvi, en el cas de l’MP3, el seu impacte a la societat de consum occidental ha estat tan 
gran que actualment s’ha convertit en l’estàndard d’àudio digital per la cada vegada 
major part de la societat que utilitza Internet. Aquest és un fet sorprenent si tenim en 
compte que no hi va haver cap tipus de campanya publicitària a favor de l’MP3, sinó 
que els internautes van escollir aquest format per voluntat pròpia i el seu coneixement 
va anar passant de boca en boca.  
 
L’objectiu original d’aquest projecte era la creació d’un descodificador d’MP3 utilitzant 
el Matlab. A causa de la gran dificultat per obtenir la informació tècnica necessària 
sobre aquest format, es va decidir convertir el projecte en un treball principalment de 
recerca bibliogràfica, per tal que qualsevol persona que vulgui treballar sobre MP3 el 
pugui utilitzar com a principal element de consulta. Aquest document és un recull de 
tots els conceptes relacionats amb el format MP3, desde la codificació fins la seva 
estructuració interna, i pretén ser el punt de partida per a la implementació completa 
d’un descodificador en Matlab. 
 
L’algoritme descodificador inclòs en aquest projecte està implementat en un 40%. 
Resten la realització de la “requatificació”, el reordenament de mostres, la reducció 
d’àlias, la IMDCT i el banc de filtres de síntesis. Un cop realitzat el programa 
descodificador, resulta relativament senzill crear un programa codificador, ja que 
comparteixen molts dels blocs funcionals. 
 
 
6.2 Limitacions del format MP3 
 
L’estudi del format MP3 revela que posseeix algunes limitacions: 
 
• No es pot intercanviar el mode d’estèreo conjunt per a diferents bandes de factor 

d’escala. Si s’utilitza l’estèreo conjunt, s’ha d’utilitzar per a totes les bandes. Aquest 
fet està limitant l’ús del mode estèreo conjunt. Per exemple, si les baixes freqüències 
estan creades per un instrument situat a la dreta, i les altes freqüències les produeix 
un cantant situat al centre. En aquesta situació, no es pot utilitzar l’estèreo conjunt ja 
que les baixes freqüències son massa diferents entre els dos canals.  

• El tamany total d’informació d’un frame és massa limitat, encara que s’utilitzi la 
reserva de bits. El tamany màxim es produirà quan coincideixin el major bitrate amb 
la menor freqüència de mostreig: (144*320 kbps)/32 kbps = 1,44 kBytes. 
Desafortunadament, en alguns casos extrems, aquest tamany resulta insuficient i 
provoca una degradació de la qualitat del so. 
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• L’última banda de factor d’escala, 21 per a blocs llargs i 12 per a blocs curts, no té 
un factor d’escala propi. Si, mentre s’aplica el model psicuacústic durant la quantifi-
cació, es decideix que la resolució d’aquesta part de l’espectre s’ha d’incrementar, 
no es podrà utilitzar l’inexistent factor d’escala per a ajustar la resolució. Per 
augmentar la resolució d’aquesta banda, cal reduir el valor global_gain. Per a 
compensar-ho, s’han de reduir els factors d’escala de totes les bandes. Però un cop 
han arribat a valor 0, ja no es pot disminuir més, i resulta impossible assolir la 
resolució demanada.     

• El format MP3 permet l’ús de blocs mixtes, però tant sols de forma limitada. Segons 
l’estàndard ISO, aquests blocs no poden seguir o ser seguits per blocs curts. Aquesta 
és una restricció important, que no tant sols desaprofita la possibilitat de realitzar 
una millor compressió, sinó que imposa un augment de la complexitat del 
codificador.  

 
 
6.3 Futur del format MP3 
 
Actualment existeixen tres nous formats de compressió d’àudio digital anomenats AAC, 
Ogg Vorbis i MP3-PRO, que ofereixen millors prestacions que l’MP3. Algun d’aquests 
formats substituirà l’MP3, convertint-se en el nou format estàndard.   
 
 
6.3.1 AAC 
 
El format MPEG-2 Advanced Àudio Coding (AAC), també conegut com a MPEG-2 
Non-Backward Compatible (NBC), és a dir, no compatible amb sistemes anteriors, ha 
estat creat per l'organització ISO amb l’objectiu de substituir l’MP3. 
 
L’MPEG-2 AAC presenta molts avantatges respecte l’MP3: té 48 canals d’àudio, més 
16 canals adicionals específics per a les baixes freqüències, i accepta una freqüència de 
mostreig major, fins a 96 kHz. Audicions realitzats per MPEG han demostrat que, per a 
dos canals, és possible obtenir una millor qualitat del so a un bitrate de 96 kbps que el 
format MP3 a 192 kbps. L’AAC ha estat escollit per a ser utilitzat en el Sistema de 
Radio Mundial (DRM) i la seva patent és propietat de l’institut Fraunhofer. L’AAC 
utilitza les eines de codificació utilitzades per l’MP3, però fent-ne un ús més eficient, 
així com nous blocs per a millorar la codificació:  
 
• Utilitza un banc de filtres format exclusivament MDCT, desapareixent el problema 

de l’aliassing i la pèrdua d’informació del banc de filtres polifàsics. 
• Les finestres llargues són el doble de llargues que en l’MP3, donant una millor 

resolució freqüencial. 
• Les finestres curtes són més curtes que les de l’MP3, donant una millor resolució 

temporal durant els transitoris i provocant un menor pre-eco. 
• Pot utilitzar els dos modes d’estèreo conjunt tant sols en algunes de les bandes, 

sense la necessitat d’aplicar-lo a tot el frame. 
• Utilitza un bloc anomenat Temporal Noise Shaping (TNS), destinat a controlar la 

localització temporal del soroll de quantificació. 
• Utilitza un mecanisme destinat a millorar la compressió dels senyals estacionaris, 

mitjançant un mecanisme predictiu.. 
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Existeix també una versió AAC per al format MPEG-4, el qual afegeix noves eines 
destinades a millorar la qualitat de la codificació quan s’utilitzen bitrates baixos: 
 
• Utilitza la “Substitució Perceptual del Soroll” (PNS), destinada a permetre substituir 

parts dels senyals considerats de tipus soroll per soroll produït pel descodificador.  
• Utilitza, igual que l’MPEG-2 AAC, un mecanisme predictiu per a la compressió de 

senyals estacionaries. 
  
 
6.3.2 MP3-PRO 
 
El format MP3-PRO és la combinació de dos conceptes: l’MP3 i una tècnica per a la 
codificació d’àudio anomenada “replicació de banda espectral” (SBR). L’objectiu de 
l’SBR és la de poder incloure els components de freqüències elevades, que un 
codificador MP3 normalment elimina, sense augmentar significativament el tamany de  
 
l’arxiu. L’SBR realment no codifica la part més elevada de l’espectre de freqüència, 
sinó que la reconstrueix. En un arxiu MP3-PRO es codifica el senyal fins als 8 kHz de 
la forma habitual, de forma que aquesta part del senyal resultant pot ser descodificada 
per qualsevol descodificador MP3. Durant el procés de codificació, la tècnica SBR 
codifica la part alta de l’espectre, desde 8 kHz fins 16 kHz, emmagatzemant al bloc de 
dades auxiliars de cada frame la informació necessària per tal de reconstruir parcialment 
les freqüències elevades i la seva escala. Al tractar-se d’una quantitat d’informació 
petita en comparació amb el tamany de cada frame, aquest procés afecta poc al tamany 
de l’arxiu resultant. 
 
La reconstrucció SBR de les freqüències elevades requereix molta capacitat de 
processament,  fins a tres vegades més que un descodificador MP3 convencional. Això 
no és un problema per a un PC, però si per a aparells descodificadors portàtils. Per a 
bitrates baixos, la qualitat del so és molt bona, tot i no arribar a la qualitat CD. Un arxiu 
MP3-PRO a 64 kbps ofereix una qualitat similar a un MP3 a 100 kbps, i pot competir 
amb el format Windows Media Àudio. 
 
 
6.3.3 Ogg Vorbis 
 
El format Ogg Vorbis neix amb un concepte completament diferent al dels dos 
anteriors, ja que es tracta d’un format no propietari, sense patents i d’utilització 
totalment lliure. És adequat per l’àudio de mitjana a alta qualitat, utilitzant bitrates fixes 
o variables, de 16 a 128 kbps/canal. Ofereix una qualitat molt superior a la de l’MP3, 
Windows Media Àudio i  Real Àudio, ocupant el mateix tamany. També s’ha demostrat 
superior als codecs comercials d’última generació AAC i MP3-PRO, segons unes 
proves d’audició realitzades a més de 5000 persones. Si a aquesta major qualitat se li 
afegeix que és un codi lliure, ens trobem amb el format més avantatjat en la cursa per a 
convertir-se en el nou mètode estàndard de compressió d’àudio digital.  Actualment, el 
format Ogg Vorbis ja ha estat utilitzat per empreses com Epic Games, EA Games i 
Crystal Dynamics, per a codificar l’àudio dels videojocs que fabriquen, i també és 
acceptat per reproductors d’àudio com el Winamp.   
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6.4 La utilització del Matlab 
 
La utilització del Matlab per tal d’implementar part del procés de descodificació ha 
resultat molt útil, a causa de les operacions matemàtiques complexes que és necessari 
realitzar i que un llenguatge de programació “no-matemàtic” no seria capaç de fer. Les 
transformades de Fourier i del cosinus, i la implementació directa d’equacions són 
exemples d’operacions en les quals el Matlab es mostra efectiu. Per altra banda, la 
necessitat de treballar les dades com a caràcters en dificulta en alguns casos el seu 
processat, per exemple, per la impossibilitat de realitzar una taula de caràcters de 
diferent longitud. Es pot concloure que el Matlab ha demostrat posseir un llenguatge 
suficientment potent i eficient per a la creació d’un descodificador d’MP3.   
 
Cal destacar que en cap moment s’ha intentat crear un algoritme que realitzés la 
descodificació en temps real. L’objectiu d’implementar el descodificador és, simple-
ment, verificar la validesa de l’estàndard i de tot el conjunt de teories en què es basa. 
Per tant, amb la realització d’una implementació “senzilla”, però funcional, ja s’assoleix 
aquest objectiu. Fer que el descodificador treballi en temps real suposaria un augment 
destacable en la dificultat de la seva implementació, i no aportaria un millora 
substancial del coneixement sobre l’MP3.  
 
 
6.5 La cerca d’informació 
 
L’MP3 és un format propietari, la patent del qual pertany a l’institut Fraunhofer i a 
Thomson. Aquest fet dificulta enormement l’obtenció d’informació tècnica de qualitat, 
que pugui resultar útil per a la creació d’un codificador/descodificador  funcional. En el 
meu cas, tots els llibres consultats, tant de biblioteques públiques com de la xarxa de 
biblioteques de la UPC, tant sols inclouen descripcions superficials del format, més 
dirigides cap a un aficionat de la música o la informàtica que senti curiositat sobre el 
funcionament de l’MP3 i els diversos programes existents que l’utilitzen, que cap a una 
persona interessada en implementar un codificador/descodificador propi.  
 
Per obtenir informació tècnica de més qualitat, he optat per la cerca a Internet. 
Existeixen varies pàgines, tant en anglès com en castellà, que aprofundeixen sufi-
cientment com per a resultar un bon punt de partida, però per a obtenir tota la infor-
mació necessària per a iniciar la implementació un programa propi, he necessitat 
recórrer a treballs de final de carrera, tesis, masters etc…  que els seus creadors han 
posat a la xarxa. 
 
La utilització de documents  creats per altres persones presenta un gran problema: la 
informació que contenen pot ser incorrecte. En el meu cas, varis dels documents 
utilitzats per a la realització d’aquest projecte es contradiuen en alguns apartats, com per 
exemple en el cas del codi CRC. En aquestes situacions resulta difícil saber quin dels 
documents és l’incorrecte, i sempre existeix la possibilitat que ho siguin tots ells.  Per a 
triar quina de les opcions considero correcta, primer de tot he intentat veure si alguna 
d’elles resultava clarament il·lògica, i l’he descartat. En cas que totes elles puguin ser 
possibles, he optat per donar veracitat a aquella opció defensada per una majoria de 
documents, considerant que resulta més fàcil que hi hagi més documents correctes que 
erronis. Aquest últim mètode tampoc és infalible, principalment a causa que, al ser tant 
difícil trobar informació sobre el format MP3, molts documents copien (en alguns casos 
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de forma literal) la informació d’altres, i per tant, els errors es poden transmetre d’un 
treball a un altre.   
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8 ANNEX 
 
Les següents taules s’han obtingut directament de l’estándar ISO 11172-3. Al CD adjunt 
a aquest treball s’inclouen totes les que s’utilitzen al format MP3.  
 
8.1 Taules de Huffman 
 
A continuació s’inclouen dues taules de Huffman, una per a quadruples i l’altra per a 
parelles de valors. Les taules per a quàdruples s’utilitzen a la regió Count1, i les taules 
per a parelles a la regió Big_values. Les 32 taules es toben al document ISO 11172-
3/ANNEX_AB(Decoding).DOC, inclós en el CD adjunt a aquest treball. En aquestes 
taules, “Value” i “xy” són, respectivament, el valor dels quàdruples i les parelles abans 
de ser codificats, “hcod” és del codi de Huffman associat a una determinada parella o 
quàdruple, “hlen” és la longitud, en bits, de “hcod”. S’inclou la variable “linbits” tant 
sols per aquelles taules que ho precisen.  
 
 
Taula de Huffman per a quàdruples (A) 
  
Value hlen hcod 
 
 0000  1   1 
 0001  4   0101 
 0010  4   0100 
 0011  5   00101 
 0100  4   0110 
 0101  6   000101 
 0110  5   00100 
 0111  6   000100 
 1000  4   0111 
 1001  5   00011 
 1010  5   00110 
 1011  6   000000 
 
 
Taula de Huffman per a parelles (16) 
 
linbits=1 
 
 x  y hlen hcod 
 
 0  0   1   1 
 0  1   4   0101 
 0  2   6   001110 
 0  3   8   00101100 
 0  4   9   001001010 
 0  5   9   000111111 
 0  6  10   0001101110 
 0  7  10   0001011101 
 0  8  11   00010101100 
 0  9  11   00010010101 
 0 10  11   00010001010 
 0 11  12   000011110010 
 0 12  12   000011100001 
 0 13  12   000011000011 
 0 14  13   0000101111000 
 0 15   9   000010001 
 1  0   3   011 
 1  1   4   0100 
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 1  2   6   001100 
 1  3   7   0010100 
 1  4   8   00100011 
 1  5   9   000111110 
 1  6   9   000110101 
 1  7   9   000101111 
 1  8  10   0001010011 
 1  9  10   0001001011 
 1 10  10   0001000100 
 1 11  11   00001110111 
 1 12  12   000011001001 
 1 13  11   00001101011 
 1 14  12   000011001111 
 1 15   8   00001001 
 2  0   6   001111 
 2  1   6   001101 
 2  2   7   0010111 
 2  3   8   00100110 
 2  4   9   001000011 
 2  5   9   000111010 
 2  6  10   0001100111 
 2  7  10   0001011010 
 2  8  11   00010100001 
 2  9  10   0001001000 
 2 10  11   00001111111 
 2 11  11   00001110101 
 2 12  11   00001101110 
 2 13  12   000011010001 
 2 14  12   000011001110 
 2 15   9   000010000 
 3  0   8   00101101 
 3  1   7   0010101 
 3  2   8   00100111 
 3  3   9   001000101 
 3  4   9   001000000 
 3  5  10   0001110010 
 3  6  10   0001100011 
 3  7  10   0001010111 
 3  8  11   00010011110 
 3  9  11   00010001100 
 3 10  12   000011111100 
 3 11  12   000011010100 
 3 12  12   000011000111 
 3 13  13   0000110000011 
 3 14  13   0000101101101 
 3 15  10   0000011010 
 4  0   9   001001011 
 4  1   8   00100100 
 4  2   9   001000100 
 4  3   9   001000001 
 4  4  10   0001110011 
 4  5  10   0001100101 
 4  6  11   00010110011 
 4  7  11   00010100100 
 4  8  11   00010011011 
 4  9  12   000100001000 
 4 10  12   000011110110 
 4 11  12   000011100010 
 4 12  13   0000110001011 
 4 13  13   0000101111110 
 4 14  13   0000101101010 
 4 15   9   000001001 
 5  0   9   001000010 
 5  1   8   00011110 
 5  2   9   000111011 
 5  3   9   000111000 
 5  4  10   0001100110 
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 5  5  11   00010111001 
 5  6  11   00010101101 
 5  7  12   000100001001 
 5  8  11   00010001110 
 5  9  12   000011111101 
 5 10  12   000011101000 
 5 11  13   0000110010000 
 5 12  13   0000110000100 
 5 13  13   0000101111010 
 5 14  14   00000110111101 
 5 15  10   0000010000 
 6  0  10   0001101111 
 6  1   9   000110110 
 6  2   9   000110100 
 6  3  10   0001100100 
 6  4  11   00010111000 
 6  5  11   00010110010 
 6  6  11   00010100000 
 6  7  11   00010000101 
 6  8  12   000100000001 
 6  9  12   000011110100 
 6 10  12   000011100100 
 6 11  12   000011011001 
 6 12  13   0000110000001 
 6 13  13   0000101101110 
 6 14  14   00001011001011 
 6 15  10   0000001010 
 7  0  10   0001100010 
 7  1   9   000110000 
 7  2  10   0001011011 
 7  3  10   0001011000 
 7  4  11   00010100101 
 7  5  11   00010011101 
 7  6  11   00010010100 
 7  7  12   000100000101 
 7  8  12   000011111000 
 7  9  13   0000110010111 
 7 10  13   0000110001101 
 7 11  13   0000101110100 
 7 12  13   0000101111100 
 7 13  15   000001101111001 
 7 14  15   000001101110100 
 7 15  10   0000001000 
 8  0  10   0001010101 
 8  1  10   0001010100 
 8  2  10   0001010001 
 8  3  11   00010011111 
 8  4  11   00010011100 
 8  5  11   00010001111 
 8  6  12   000100000100 
 8  7  12   000011111001 
 8  8  13   0000110101011 
 8  9  13   0000110010001 
 8 10  13   0000110001000 
 8 11  13   0000101111111 
 8 12  14   00001011010111 
 8 13  14   00001011001001 
 8 14  14   00001011000100 
 8 15  10   0000000111 
 9  0  11   00010011010 
 9  1  10   0001001100 
 9  2  10   0001001001 
 9  3  11   00010001101 
 9  4  11   00010000011 
 9  5  12   000100000000 
 9  6  12   000011110101 
 9  7  13   0000110101010 
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 9  8  13   0000110010110 
 9  9  13   0000110001010 
 9 10  13   0000110000000 
 9 11  14   00001011011111 
 9 12  13   0000101100111 
 9 13  14   00001011000110 
 9 14  13   0000101100000 
 9 15  11   00000001011 
10  0  11   00010001011 
10  1  11   00010000001 
10  2  10   0001000011 
10  3  11   00001111101 
10  4  12   000011110111 
10  5  12   000011101001 
10  6  12   000011100101 
10  7  12   000011011011 
10  8  13   0000110001001 
10  9  14   00001011100111 
10 10  14   00001011100001 
10 11  14   00001011010000 
10 12  15   000001101110101 
10 13  15   000001101110010 
10 14  14   00000110110111 
10 15  10   0000000100 
11  0  12   000011110011 
11  1  11   00001111000 
11  2  11   00001110110 
11  3  11   00001110011 
11  4  12   000011100011 
11  5  12   000011011111 
11  6  13   0000110001100 
11  7  14   00001011101010 
11  8  14   00001011100110 
11  9  14   00001011100000 
11 10  14   00001011010001 
11 11  14   00001011001000 
11 12  14   00001011000010 
11 13  13   0000011011111 
11 14  14   00000110110100 
11 15  11   00000000110 
12  0  12   000011001010 
12  1  12   000011100000 
12  2  12   000011011110 
12  3  12   000011011010 
12  4  12   000011011000 
12  5  13   0000110000101 
12  6  13   0000110000010 
12  7  13   0000101111101 
12  8  13   0000101101100 
12  9  15   000001101111000 
12 10  14   00000110111011 
12 11  14   00001011000011 
12 12  14   00000110111000 
12 13  14   00000110110101 
12 14  16   0000011011000000 
12 15  11   00000000100 
13  0  14   00001011101011 
13  1  12   000011010011 
13  2  12   000011010010 
13  3  12   000011010000 
13  4  13   0000101110010 
13  5  13   0000101111011 
13  6  14   00001011011110 
13  7  14   00001011010011 
13  8  14   00001011001010 
13  9  16   0000011011000111 
13 10  15   000001101110011 
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13 11  15   000001101101101 
13 12  15   000001101101100 
13 13  17   00000110110000011 
13 14  15   000001101100001 
13 15  11   00000000010 
14  0  13   0000101111001 
14  1  13   0000101110001 
14  2  11   00001100110 
14  3  12   000010111011 
14  4  14   00001011010110 
14  5  14   00001011010010 
14  6  13   0000101100110 
14  7  14   00001011000111 
14  8  14   00001011000101 
14  9  15   000001101100010 
14 10  16   0000011011000110 
14 11  15   000001101100111 
14 12  17   00000110110000010 
14 13  15   000001101100110 
14 14  14   00000110110010 
14 15  11   00000000000 
15  0   9   000001100 
15  1   8   00001010 
15  2   8   00000111 
15  3   9   000001011 
15  4   9   000001010 
15  5  10   0000010001 
15  6  10   0000001011 
15  7  10   0000001001 
15  8  11   00000001101 
15  9  11   00000001100 
15 10  11   00000001010 
15 11  11   00000000111 
15 12  11   00000000101 
15 13  11   00000000011 
15 14  11   00000000001 
15 15   8   00000011 
 
 
 
8.2 Taules de bandes de factor d’escala 
 
Les següents taules relacionen cada banda de factor d’escala amb el nombre de mostres 
freqüencials que conté. Hi ha 21 bandes pels blocs llargs i 12 bandes pels blocs curts, i 
existeixen taules per a cada freqüència de mostreig. Cal destacar que no s’inclouen totes 
les 576 mostres de freqüència a cap taula, ja que les mostres que falten fins a arribar a 
aquest valor son les pertanyents al camp rzero i no es codifiquen.  
 
 
32 kHz, blocs llargs: 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
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 8 8 36 43 
 9 10 44 53 
 10 12 54 65 
 11 16 66 81 
 12 20 82 101 
 13 24 102 125 
 14 30 126 155 
 15 38 156 193 
 16 46 194 239 
 17 56 240 295 
 18 68 296 363 
 19 84 364 447 
 20 102 448 549 
 
 
32 kHz, blocs curts: 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 8 22 29 
 6 12 30 41 
 7 16 42 57 
 8 20 58 77 
 9 26 78 103 
 10 34 104 137 
 11 42 138 179 
 
 
 
44.1 kHz, blocs llargs:  
 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
 8 8 36 43 
 9 8 44 51 
 10 10 52 61 
 11 12 62 73 
 12 16 74 89 
 13 20 90 109 
 14 24 110 133 
 15 28 134 161 
 16 34 162 195 
 17 42 196 237 
 18 50 238 287 
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 19 54 288 341 
 20 76 342 417 
 
 
44.1 kHz, blocs curts: 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 8 22 29 
 6 10 30 39 
 7 12 40 51 
 8 14 52 65 
 9 18 66 83 
 10 22 84 105 
 11 30 106 135 
 
 
 
 
 
 
48 kHz blocs llargs: 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 4 16 19 
 5 4 20 23 
 6 6 24 29 
 7 6 30 35 
 8 6 36 41 
 9 8 42 49 
 10 10 50 59 
 11 12 60 71 
 12 16 72 87 
 13 18 88 105 
 14 22 106 127 
 15 28 128 155 
 16 34 156 189 
 17 40 190 229 
 18 46 230 275 
 19 54 276 329 
 20 54 330 383 
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48 kHz, blocs curts: 
 
 scale factor width of index of index of 
 band band start end 
 
 0 4 0 3 
 1 4 4 7 
 2 4 8 11 
 3 4 12 15 
 4 6 16 21 
 5 6 22 27 
 6 10 28 37 
 7 12 38 49 
 8 14 50 63 
 9 16 64 79 
 10 20 80 99 
 11 26 100 125 
 
 


