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1. Prefácio 
 

1.1 Dolby AC-3 é claramente a melhor opção de codificação de áudio para o sistema brasileiro de 
DTV. Este documento fornece uma visão geral da tecnologia AC-3, contendo muitos detalhes que 
não estão presentes no relatório de consulta. Ele também corrige algumas informações incorretas 
que foram incluídas no relatório. 

 
1.2 A tecnologia Dolby AC-3 é atualmente utilizada em mais de 108 milhões de produtos de consumo. 

Isso inclui mais de 35 milhões de DVD-Vídeo players residenciais e mais de 42 milhões de DVD-
ROMs para computadores pessoais. 

 
1.3 Dolby AC-3 (comercialmente usado com o nome de Dolby Digital) é uma tecnologia de 

codificação/decodificação de 5.1 canais de áudio independentes (discretos) desenvolvida pela 
Dolby Laboratories. Essa tecnologia tornou-se o padrão de áudio em praticamente todos os novos 
formatos digitais de áudio de consumo, incluindo DVD (Digital Versatile Disc), TV a cabo digital, 
e transmissão digital de TV.  A tecnologia Dolby AC-3 permite que seis canais de áudio sejam 
armazenados ou transmitidos com menos taxa de transmissão de dados que apenas um canal de 
áudio no atual formato dos CDs. 

 
1.4 A tecnologia AC-3 foi primeiramente adotada como padrão pela ATSC. Desde então, tornou-se 

padrão internacional (ITU-R), e Dolby comprometeu-se como de costume a ambos, ATSC e ITU-
R, em licenciar sua tecnologia de maneira justa e aberta. A pedido das firmas transmissoras da 
Austrália e de outros países, o projeto DVB incorporou a tecnologia AC-3 no seu padrão. 
Equipamentos com decodificadores AC-3 e transmissões de DTV com áudio codificado em AC-3 
(incluindo as transmissões no formato MPEG que não contenham áudio) são totalmente 
compatíveis com o padrão DVB. 

 
1.5 A Dolby licencia as patentes e o know-how do AC-3. Não possuindo patentes do AC-3 no Brasil, a 

Dolby não cobrará royalties de patente sobre os produtos de AC-3 fabricados e vendidos no Brasil, 
nem em outros países onde ela não possui patente. Dolby oferecerá aos fabricantes a opção de 
licenciar o seu know-how sobre a implementação do AC-3. Não se exige que os fabricantes 
aceitem esta licença opcional. 

 
1.6 A Dolby Laboratories tem estado na liderança dos avanços de tecnologia de áudio multicanal 

desde a introdução na década de 70 do sistema Dolby Surround nos cinemas. Na década de 80, 
Dolby introduziu no mercado de consumo esta mesma matriz usada nas salas de cinema, desta vez 
para uso residencial, começando a revolução do home theater. Na década de 90, Dolby introduziu 
o sistema AC-3 de áudio multicanal, primeiro no cinema e logo em seguida em aplicações 
residenciais. 

 
1.7 A Dolby Laboratories acredita firmemente que o futuro da parcela de áudio do entretenimento é o 

som surround, pois não há outra direção para o áudio do que esta. A primeira geração foi o sistema 
Dolby Surround que ainda continua a ser um sucesso comercial. A geração de som surround que se 
seguiu é Dolby AC-3, utilizada em DVD-Vídeo, DVD-Áudio, computadores pessoais, vídeo 
games e televisão digital (DTV). A ampla aceitação por parte dos consumidores demonstra que 
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novas tecnologias que não suportarem o áudio 5.1 serão consideradas de qualidade inferior. A 
Dolby Laboratories acredita firmemente que a oferta de áudio de 5.1 canais é essencial para 
qualquer novo formato de entrega de áudio para o consumidor. O áudio multicanal da Dolby tem 
impulsionado as vendas de DTV. 

 
“O custo de produtos de entretenimento, pelo menos no que se refere ao hardware, está caindo: 
chips baratos, monitores de televisão de tela plana de baixo custo, decodificadores de TV a cabo 
sem custo ou com baixo custo para o consumidor, não esquecendo o áudio multicanal da Dolby 
(declarado por vários conhecedores como sendo o maior responsável pelas vendas de televisão 
de tela grande do que qualquer outro avanço tecnológico desde o advento da televisão 
colorida).”1 

 
1.8 A Dolby Laboratories concebe, projeta, desenvolve e lança produtos e tecnologias de 

processamento de áudio. A Dolby também fabrica equipamentos de áudio profissional para a 
indústria cinematográfica, de tele e radiodifusão e estúdios de gravação. Dolby também licencia 
tecnologias de processamento de áudio para uma ampla variedade de aplicações de entretenimento 
no ramo de aparelhos eletrônicos de consumo e computadores. Oferecer a melhor qualidade de 
áudio possível para as áreas de qualquer entretenimento, incluindo música, filmes, televisão e 
multimídia é a principal missão da Dolby Laboratories, que é uma empresa privada sediada em 
São Francisco, com escritórios em Nova Iorque, Los Angeles, Shangai, Pequim, Tóquio e sede 
européia na Inglaterra. 

 

                                                 
1 Declaração de Chris Forrester, analista de renome do Mundo da Televisão Digital sobre DTV: 
Isto foi extraído da página 7 do capítulo, consulte o capítulo em 
http://www.bh.com/bookscat/samples/0240516060/0240516060.pdf 



Comentários apresentados por: Dolby Laboratories Inc.  18 de junho de 2001 

 6

2. Comentários específicos sobre o relatório de consulta 
 
2.1 O documento “Relatório sobre assuntos técnicos e de mercado integrados de Televisão Digital 

(Versão 1.0) 1/168” contém informações incorretas sobre a tecnologia Dolby AC-3 e informações 
incorretas sobre MPEG-1, MPEG-1 Layer-II e a tecnologia MPEG-AAC. As informações 
incorretas estão relacionadas a seguir: 
 
• Que o AC-3 é “patenteado” 
• Que o DVB utiliza áudio MPEG para o som multicanal 
• Que somente a Austrália usaria AC-3 no sistema DVB 
• Que o MPEG Layer-II pode comportar múltiplas gerações e o AC-3 não pode 
• As taxas de transmissão de dados listadas para qualidade de CD estão incorretas 
• O número de canais (ou fluxos) comportados está incorreto ou falta uma descrição completa 

nos sistemas de codificação de áudio mencionados acima 
 

Além disso, esses comentários tratarão de algumas informações incorretas adicionais listadas 
abaixo que podem ter sido inferidas sem intenção: 

 
• Que o AC-3 aumenta significativamente o custo dos decodificadores 
• Que custará caro ter AC-3 em receptores de definição padrão 
• Que os fabricantes de receptores não podem obter materiais para AC-3, tais como chips 

decodificadores 
 
2.2 Seção 4.6.1 Dolby Digital (AC-3) padronizado pela ITU como tecnologia ITU-R BS.1196-E 

(1995). A tecnologia AC-3 é um padrão internacional e a Dolby comprometeu-se como de costume 
a licenciar sua tecnologia de maneira justa e aberta. O custo de implementação de circuitos 
decodificadores de AC-3 é atualmente baixo, e está diminuindo rapidamente ainda mais devido à 
alta integração dos componentes em circuitos integrados. 

 
2.3 Seção 4.6.1 O projeto DVB incorporou a tecnologia AC-3 no padrão DVB em dezembro de 

1998. O projeto DVB incluirá somente a tecnologia em suas especificações se a tecnologia for um 
padrão aberto e não patenteado, amplamente documentado por um órgão normativo aprovado. 
Dolby Digital foi incluído como uma segunda opção totalmente equivalente para codificação de 
áudio nos padrões DVB-S, -C e -T. 

 
2.4 Seção 4.6.1 A pedido das firmas transmissoras da Austrália e de outros países, o projeto DVB 

incorporou a tecnologia AC-3 no seu padrão. Desde a inclusão de AC-3 nas especificações do 
DVB, Singapura e Índia adotaram o padrão DVB com a opção de AC-3 e Hong Kong indicou sua 
intenção de fazer o mesmo. No caso de Hong Kong e da Índia, a intenção é de que somente áudio 
AC-3 seria utilizado e não haveria nenhum uso de MPEG Layer-II. Na Alemanha, AC-3 está sendo 
utilizado atualmente em algumas transmissões de satélite em DVB-S. Serviços adicionais de DVB 
na Europa anunciarão em breve a introdução de transmissões de AC-3. Em todos estes casos 
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citados, AC-3 é a única tecnologia de áudio multicanal que está sendo utilizada atualmente em 
qualquer aplicação de DVB. 

 
2.5 Seção 4.6.1 Dolby Digital (AC-3) pode ser o único áudio transmitido no padrão DVB, como 

determinado claramente nas especificações do DVB – não há necessidade de se transmitir MPEG 
estéreo simultaneamente. Isto significa que hoje uma difusora pode transmitir AC-3 como o único 
formato de áudio para esse serviço. As especificações do DVB publicadas pela ETSI nos 
documentos TR 101 154 e EN 300 468 fornecem uma descrição detalhada do uso do AC-3 em 
DVB. 

 
2.6 Seção 4.6.2 As três tecnologias de codificação (AC-3, MPEG e AAC) são tecnologias de 

codificação com perda de percepção. Nenhuma dessas tecnologias de codificação foi criada 
especificamente para desempenho de múltiplas gerações. Quanto pior for o desempenho de um 
codificador de percepção, mais provável será que a concatenação ou recodificação resultará em 
artefatos sonoros da codificação de áudio. A declaração de que MPEG pode ser recodificado até 8 
vezes é, em nossa opinião, incorreta e seria facilmente provado em contrário por um teste de 
audição cuidadosamente conduzido. Apesar de nenhuma dessas tecnologias de codificação ter sido 
projetada para codificação de múltiplas gerações, MPEG Layer-II seria o mais prejudicado devido 
à sua ineficiência quando comparado ao AC-3 ou AAC com taxas equivalentes de transmissão de 
bits. As taxas de transmissão de bits equivalentes aproximadas para áudio de qualidade de “CD”2 
seriam as seguintes: 
 

• codificação de 2 canais 
• AAC – 128 kb/s (testes CRC) 
• AC-3 – 192 kb/s (testes CRC) 
• MPEG-1 Layer-II – 256 kb/s (ITU-R Rec. BS.1115) 

 
• codificação de 5.1 canais 

• AAC – 320 kb/s 
• AC-3 – 448 kb/s 
• MPEG-2 Layer 2 – 640 kb/s 

 
2.7 Seção 4.6.1 Esta seção do documento é relativamente confusa sobre quantos canais são 

transmitidos pelo AC-3. Parece que o autor confundiu as capacidades do sistema Dolby E 
profissional e as descreveu, em vez das capacidades do AC-3. Enquanto AC-3 foi projetado 
especificamente para entregar áudio para o consumidor, Dolby E foi projetado especificamente 
para o uso de profissionais de difusão e para ser de tal qualidade que um grande número de 
gerações de codificação/decodificação e qualquer processamento de sinal podem ser realizados 
sem nenhum prejuízo para o áudio resultante. Acreditamos firmemente que o áudio Dolby E é 
muito superior ao MPEG no ambiente de estúdio profissional e que qualquer teste cuidadoso 
comprovará este fato. Nos Estados Unidos, algumas difusoras estão usando AC-3 na área 
profissional (para contribuição de programa e distribuição via satélite). Nesse caso, AC-3 está 

                                                 
2 Áudio de qualidade de CD representa o nível de qualidade de PCM de 16 bits amostrado a 44,1 kHz, sem nenhum artefato 
de som perceptível introduzido pelo sistema de codificação de áudio. 
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sendo operado à taxa de transmissão de bits mais elevada de 640 kb/s, de modo que uma margem 
adicional de qualidade está disponível. AC-3 está sendo usado desta forma porque Dolby E não 
estava ainda disponível quando certas redes começaram a transmitir áudio de 5.1 canais. AC-3 não 
oferece a funcionalidade (comutação e edição baseada em quadro de vídeo) do Dolby E nessa 
aplicação, mas a qualidade é totalmente satisfatória. 

 
2.8  Seção 4.6.2, Seção 4.6.3, Seção 4.6.4 O número de canais listado como permitido, suportado ou 

disponível com relação a MPEG e AAC é incorreto ou enganoso. AC-3 permite até 5.1 canais de 
áudio em um único fluxo elementar. MPEG-2 Layer-II permite a inclusão de canais multilíngues 
adicionais no mesmo fluxo elementar como o áudio principal. Essa não é uma boa estratégia de 
engenharia de sistemas, uma vez que ela é uma combinação da camada multiplexadora com a 
camada de codificação de áudio. Com AC-3, qualquer número de serviços multilíngues ou serviços 
para deficientes (auditivo ou visual)  pode ser fornecido utilizando-se fluxos múltiplos de áudio. 
Não há limite arbitrário no número de serviços que podem ser oferecidos e não há complexidade 
adicional do sistema para os serviços de multiplexação nos fluxos elementares. 

 
2.9 Seção 4.6.3, Seção 4.6.4 A especificação do AAC permite a possibilidade de até 48 canais 

em um único fluxo de bits. No entanto, não há nenhuma implementação atual do AAC que 
permitiria mais de 5.1 canais. O padrão ISDB permite que o ACC use um máximo de até 5.1 
canais. Assim como com o AC-3, os serviços adicionais com o AAC (multilíngues, etc.) são 
fornecidos pela camada de sistemas MPEG-2 transmitindo fluxos elementares adicionais. 

 
2.10 Seção 4.6.3, Seção 4.6.4 A declaração relacionada com a entrega de canais múltiplos de 

áudio (até 48 canais) discretamente para o consumidor para combinação subseqüente pelo 
consumidor é não apenas proibida pelos padrões ISDB e AAC, mas também seria altamente 
improvável que qualquer proprietário de conteúdo venha a permitir que tal formato seja utilizado 
com o seu conteúdo. Muito pelo contrário, os provedores de conteúdo, como os principais estúdios 
de cinema, adotaram AC-3 para DVD em parte devido à sua capacidade de fornecer um controle 
melhor sobre o que seus clientes escutam. 

 
2.11 Seção 4.6.2, Seção 4.6.3, Seção 4.6.4 Além disso, deve-se lembrar que qualquer um dos formatos 

de canais ampliados mencionados acima não seriam compatíveis com os decodificadores 
existentes no mercado, novamente exigindo a transmissão simultânea de áudio de 5.1 e 2 canais, 
requerendo uma taxa da transmissão de dados adicional. 

 
2.12 Seção 4.6.2, Seção 4.6.3, Seção 4.6.4 Os três padrões de DTV (ATSC, DVB e ISDB) permitem 

fluxos de bits com áudio múltiplo. Esta seria a maneira correta de transmitir simultaneamente 
fluxos múltiplos de áudio que seriam usados em aplicações como idiomas adicionais. 
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3. Visão Geral da Tecnologia de Áudio AC-3 multicanal 
 
3.1 O Dolby AC-3 usado em aplicações de DTV foi projetado como um sistema de fornecimento de 

áudio à residência do consumidor. Consequentemente, certas características chaves foram 
projetadas no sistema: 

 
• Alta qualidade de som 
• Capacidade de transmitir canais múltiplos de áudio 
• Entrega superior de áudio mono e estéreo 
• Possibilidade de projeto flexível de receptores utilizando uma característica chamada 

“downmixing”3 
• Implementações de baixo custo para receptores estéreo e mono 
• Atualização simples de mono e estéreo para áudio multicanal tanto para o consumidor quanto 

para o difusor, criando um sistema compatível às mudanças do futuro 
• Desempenho garantido dos equipamentos para o mercado consumidor através do programa de 

testes na Dolby Laboratories 
• Otimização da apresentação de áudio para o receptor de cada consumidor 
• Controle do volume dos programas no decodificador do cliente 
• Capacidade de melhoria da qualidade do áudio através de atualizações do codificador, sem 

perder a compatibilidade com todos os decodificadores existentes 
 
3.2 Como vimos, Dolby AC-3 não é simplesmente um meio “condutor” de sinais de áudio; ele é um 

sistema abrangente que fornece áudio para entretenimento onde um fluxo de bits codificado 
fornece a reprodução de áudio otimizada em aplicações que vão desde receptores de televisão 
monofônicos até o home theater multicanal. O sistema AC-3 inclui um amplo conjunto de funções 
de controle de som que soluciona os problemas concretos de reprodução em diversos ambientes 
dos ouvintes. As funções do sistema fornecem condições para: 
 
• realizar o downmix dos 5.1 canais de áudio no decodificador para que sejam reproduzidos num 

formato estéreo ou mono sem a necessidade de transmissão simultânea de um fluxo de áudio 
compatível aos dois em separado 

• normalizar a variação de volume entre os programas 
• otimizar a faixa dinâmica reproduzida (por exemplo, entre ambientes quietos e relativamente 

ruidosos) 
• otimizar a reprodução com configurações diferentes de alto-falantes (por exemplo, de uma à 

5.1 caixas de som sem perder nenhum componente do som multicanal original) 
 

                                                 
3 Downmixing envolve a reprodução de todo o conteúdo artístico dos “N” canais do programa de canais múltiplos 
transmitido, onde N para um filme de cinema moderno pode incluir cinco canais de largura de banda total, mais um canal 
opcional de baixa freqüência para efeitos (ou seja, 5.1 canais), usando apenas dois (estéreo) ou um (mono) alto-falante(s). 
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Essas funções fornecem soluções para problemas práticos como o problema da “propaganda mais 
alta”, para que variações inconvenientes de volume entre um programa e outro não mais ocorram. 
 

3.3 Essas funções fornecem também uma entrega superior de áudio mono e estéreo. Alguns receptores 
podem incluir saídas de RF e de linha. A faixa dinâmica4 disponível através da saída de RF é 
pequena e limita a faixa dinâmica que pode ser transmitida para todos os ouvintes. No entanto, o 
controle da faixa dinâmica no Dolby AC-3 permite que uma faixa dinâmica maior (própria para as 
saídas de linha) seja transmitida e o decodificador reduzirá a dinâmica conforme exigido para a 
saída de RF. Essa idéia ainda não foi implementada em nenhum outro sistema de codificação de 
áudio. 

 
Produtos econômicos de recepção de 2 canais 
 
3.4 Dolby AC-3 não é somente para o entusiasta do home theater! A sua concepção flexível permite 

uma apresentação em mono e estéreo de baixo custo e de alta qualidade do produto sem deixar de 
oferecer a oportunidade do consumidor atualizar para 5.1 canais no futuro. Como resultado, esses 
produtos, conhecidos como produtos de 2 canais, representam uma grande parcela dos produtos de 
consumo do Dolby AC-3. 

 
3.5 Esses produtos fornecem uma faixa dinâmica mais ampla do que o áudio de TV convencional e o 

volume normalizado através das funções do sistema descritas acima. 
 
3.6 Uma saída digital é incluída, permitindo que o consumidor atualize para um sistema de home 

theater no futuro. É importante destacar que essa saída é compatível com mais de 9,5 milhões de 
decodificadores5 que existem no mercado atualmente, sem requerer nenhuma mudança no áudio 
transmitido nem no produto receptor (como o conversor para televisão a cabo e satélite, por 
exemplo). 

 
3.7 A proposta alternativa para o áudio DVB é a tecnologia de áudio MPEG-1, que foi originalmente 

concebida para fornecer um meio para dois canais de áudio. Com o áudio MPEG-2, esse meio foi 
ampliado para múltiplos canais, mas com a restrição de compatibilidade com o sistema anterior de 
2 canais MPEG-1. Essa restrição compromete o desempenho e impede que o áudio do MPEG-2 se 
iguale ao desempenho do AC-3 a uma taxa de transmissão de bits comparável e prática. Os 
benefícios da utilização do AC-3 já foram comprovados em testes de audição criteriosos entre os 
dois sistemas. 

 
• 1993 – Grand Alliance (os testes originais de audição da DTV nos EUA) 
• 1994 – Teste internacional do MPEG-2 (a escolha do áudio multicanal para DVD) 
• 1995 – Teste do ACATS nos EUA 
• 1995 – Teste do BTA/ARIB no Japão 
• 1997/8 – Testes do EBU em áudio multicanal 
• 1997 – Testes do CRC (Canadá) em estéreo 

                                                 
4 A faixa dinâmica descreve a diferença entre os sons mais altos e os mais baixos. 
5 A fonte é http://www.dolby.com/stats  
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Resumo da tecnologia 
 
3.8 A qualidade de áudio entregue pelo AC-3, quantidade de funções, a disponibilidade de uma 

variedade de decodificadores econômicos para o consumidor e o alto nível do suporte de 
engenharia de aplicações fornecido pela Dolby Laboratories para construir uma infra-estrutura 
robusta de suporte, levou à ampla adoção do AC-3 para as seguintes aplicações já em uso: 

 
• Televisão digital ATSC nos EUA, Canadá, Taiwan, Coréia e Argentina 
• Televisão a cabo digital nos EUA 
• Transmissão por satélite nos EUA, incluindo DirecTV e Echostar 
• Televisão digital DVB-T na Austrália, Singapura e Hong Kong 
• Televisão digital DVB-S e DVB-T na Europa 
• DVD em todas as regiões 
• Computadores e jogos (por exemplo, Sony PS2, Microsoft X box) 
• Disco a laser 
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4. Eficiência do Espectro 
 
4.1 Dolby AC-3 opera com uma eficiência de espectro superior à do áudio MPEG. AC-3 fornece áudio 

estéreo praticamente transparente a uma taxa de transmissão de bits de 192 kb/s. O codificador de 
áudio MPEG exige uma taxa de transmissão de bits de 256 kb/s – 33% maior (ou seja, eficiência 
de espectro inferior) – para fornecer áudio de qualidade semelhante. A vantagem de eficiência do 
espectro da tecnologia AC-3 pode ser aproveitada para dar uma vantagem econômica (por 
exemplo, mais espaço para difusão de dados, como Close Caption, legendas, etc.). Isso é 
especialmente verdade se as difusoras puderem transmitir somente áudio AC-3, sem a necessidade 
de transmitir o áudio MPEG. 

 
4.2 Enquanto AC-3 oferece uma eficiência maior na utilização de espectro para transmissão de áudio 

estéreo, a eficiência de espectro da transmissão mono AC-3 (ou seja, sem inclusão de áudio 
MPEG) se torna esmagadora com a transmissão de áudio multicanal. O fluxo multicanal do AC-3 
também pode atender às necessidades dos ouvintes de programas em mono e estéreo através de 
downmixing, ou seja, não há necessidade de transmitir um fluxo de bits separado para os ouvintes. 
Se um fluxo de bits de áudio MPEG mono ou estéreo for também incluído, o espectro será 
desperdiçado. 

 
4.3 Em situações onde serviços de áudio alternativo são necessários, como idiomas múltiplos ou 

serviços para deficientes, a ineficiência da transmissão de áudio em formato MPEG aumenta ainda 
mais. 

 
4.4 Os serviços de difusão por satélite (DBS – Direct Broadcast Satellite) nos EUA, na América do Sul 

e muitos dos serviços de difusão de vídeo digital (DVB – Digital Vídeo Broadcast) na Europa se 
iniciaram antes do AC-3 estar disponível. Esses serviços de difusão, por necessidade, começaram 
com o áudio estéreo MPEG antigo. Agora que o áudio multicanal está se tornando uma 
característica importante6, esses serviços estão adicionando áudio AC-3 em modo de transmissão 
simultânea. Os serviços existentes estão limitados, talvez para sempre, ao requisito ineficiente de 
transmissão simultânea de estéreo com áudio multicanal porque eles começaram a operar com 
estéreo MPEG e precisam continuar com o serviço estéreo original para não silenciar os receptores 
mais antigos. 

 

                                                 
6 A importância do som de canais múltiplos está aumentando no conceito dos consumidores, estimulados pelo crescimento 
dos sistemas de som ambiente, home theater e novos formatos de entrega de canais múltiplos como DVD. 
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5. Tecnologia AC-3 – Um Padrão Internacional Aberto 
 
5.1 O AC-3 é um padrão de codificação de áudio reconhecido internacionalmente e totalmente 

documentado na Recomendação BS-1196 da ITU-R. A tecnologia AC-3 está prontamente 
acessível aos fabricantes de produtos em todo o mundo sob licença e é amplamente reconhecida 
como a solução pragmática para uma infinidade de aplicações de consumo, incluindo serviços de 
áudio para televisão digital. 

 
5.2 A Dolby Laboratories, como membro da DVB, obedecem a seguinte diretriz da DVB: 
 

Os sistemas DVB foram desenvolvidos através de consenso nos grupos de trabalho do Módulo 
Técnico. Os membros dos grupos foram obtidos da assembléia geral do projeto. Uma vez 
publicados através da ETSI, os padrões serão disponíveis a um custo mínimo para qualquer um 
em todo o mundo. Os padrões abertos libertam os fabricantes para implementar serviços 
inovadores e de valor agregado. Não importa onde a tecnologia DVB é desenvolvida. Ela está 
disponível em todo o mundo7. 

 
5.3 A Dolby Laboratories, como membro integral da DVB, trabalhou no módulo técnico para 

adicionar as seções relativas aos padrões para permitir o uso do AC-3. Esse trabalho é publicado 
pela ETSI em TR 101 154 e em EN 300 468. 

 
5.4 A Dolby Laboratories concordou com uma política de licenciamento aberta e justa, como exigido 

pela ITU (International Telecommunications Union). 
 
5.5 A Dolby Laboratories, como membro da ATSC, tornou a especificação do AC-3 disponível ao 

público e concordou com uma política de licenciamento aberta e justa, como exigido pela 
organização. 

 
5.6 A Dolby Laboratories, como membro do fórum DVD, tornou a especificação do AC-3 disponível 

ao público e concordou com uma política de licenciamento aberta e justa, como exigido pela 
organização. 

 
5.7 Como parte do compromisso com o licenciamento aberto e justo, a Dolby Laboratories também 

declarou publicamente que nada será cobrado das difusoras, nem dos operadores de rede e 
fornecedores de programas para a utilização de sinais que correspondem às especificações do   
AC-3. 

 

                                                 
7 A fonte é http://www.dvb.org/about 
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5.8 Seguem exemplos de órgãos normativos e regulamentadores que aceitaram ou adotaram a 
tecnologia AC-3 para aplicações profissionais e de consumo em televisão digital: 

 
• A International Telecommunications Union (ITU-R) 
• O Digital Video Broadcast Consortium (DVB) 
• O Digital Versatile Disc (DVD) Forum 
• O Digital Audio-Visual Council (DAVIC) 
• O Advanced Television Systems Committee (ATSC) 
• A Society of Cable and Telecommunications Engineers (SCTE) 
• O FCC Advisory Committee on Advanced Television Services (ACATS) 
• A U.S. Federal Communications Commission (FCC) 

 
5.9 Os esforços eficazes de padronização freqüentemente se beneficiam de contribuições técnicas 

criativas de empreendimentos comerciais. Por exemplo, o áudio MPEG Layer-II foi desenvolvido 
em grande parte pelos esforços de três organizações de pesquisa incluindo a Philips (Países 
Baixos), a CCETT (França) e a IRT (Alemanha). No caso do AC-3, a Dolby Laboratories foi 
responsável pelos esforços de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, em ambos os casos, as 
tecnologias foram discutidas e debatidas em processos de padronização abertos antes de serem 
finalizadas, documentadas e ratificadas. 

 
5.10 As tecnologias de áudio MPEG-2 e AC-3 estão sujeitas a patentes internacionais de propriedade 

das respectivas empresas que as desenvolveram. Em ambos os casos, licenças de patente sujeitas a 
royalty são exigidas para prática de qualquer uma das respectivas tecnologias nos países onde as 
patentes foram emitidas. 

 
5.11 Uma vez que a prática dos padrões de áudio MPEG-2 e AC-3 geralmente (ou seja, nos países com 

patente) envolve a prática de direitos de propriedade intelectual protegida por patentes, os 
processos de padronização de ambas as tecnologias exigiu declarações dos detentores dos direitos 
indicando sua intenção de licenciar suas patentes relevantes de forma não-discriminatória e 
baseada em condições de licenciamento razoáveis. 
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6. Licenciando o AC-3, o Custo da Tecnologia AC-3 
 
6.1 Como é o caso com qualquer tecnologia, os benefícios substanciais do AC-3 são acompanhados de 

alguns custos. Os custos são: 
 

a) o circuito necessário no receptor para decodificar o sinal codificado em AC-3 
• como um circuito integrado de processamento de áudio dedicado, ou 
• como um código de software embutido em um único circuito integrado para o 

processamento de áudio e vídeo 
b) royalties pagos aos proprietários das patentes 
c) royalties para o uso de informações com direito autoral, marcas comerciais, know-how técnico 

e segredos industriais. 
 
6.2 Como com a maioria das tecnologias modernas, o custo do circuito para AC-3 começou alto, caiu 

para níveis moderados e está rapidamente tornando-se insignificante devido aos avanços da 
tecnologia de semicondutores, aumento do volume de produção e o alto nível de adoção do sistema 
em produtos de consumo. A implementação inicial (por volta de 1991) utilizou um conjunto de 
cinco chips de processamento de sinal digital (DSP) em um produto profissional vendido 
inicialmente por quase US$ 20.000. Em poucos anos o decodificador de AC-3 foi implementado 
em um único chip de DSP e começou a penetrar no mercado de consumo de alto nível em produtos 
vendidos por alguns milhares de dólares. Hoje em dia existem diversos chips decodificadores de 
AC-3 em produtos que são vendidos por menos de US$ 100. 

 
6.3 O custo verdadeiro do circuito do decodificador de áudio AC-3 incluído em um chip decodificador 

MPEG-2 de vídeo MPML está na ordem de US$ 0,24 atualmente. E o que é mais importante, o 
custo já está diminuindo para menos de US$ 0,10 num futuro não muito distante. 

 
6.4 Portanto, o custo dos decodificadores de AC-3 contidos em produtos A/V, receptores de televisão, 

DVD players e conversores de televisão a cabo é insignificante. A continuidade da integração dos 
sistemas levou à inclusão da função de decodificação do AC-3 no mesmo chip que o decodificador 
de vídeo MPEG-2, criando ‘soluções em um chip’ para receptores de DTV e DVD players. 

 
6.5 À medida que o AC-3 é incluído no padrão de todos os DVD players e todos os sistemas terrestres 

de HDTV em uso atualmente, espera-se o crescimento dos decodificadores AC-3 e a conseqüente 
redução do custo. AC-3 é o único formato de áudio em que isto está acontecendo. 

 
6.6 A outra questão do custo é a da propriedade intelectual. Do mesmo modo que com outros 

decodificadores de áudio (por exemplo, MPEG-2 que é licenciado pela Philips), existem custos de 
propriedade intelectual associados ao áudio AC-3. A Dolby oferece uma licença abrangente, 
consistindo de diversas propriedades intelectuais, como patentes, know-how, marcas registradas, 
trabalho com direito autoral e segredos industriais. O programa de licenciamento inclui um amplo 
serviço de suporte técnico, incluindo verificação e teste do produto. 

 
6.7 Uma vez que a Dolby não obteve cobertura de patente para o AC-3 no Brasil, ela não pode cobrar 

royalty de patente sobre produtos fabricados e vendidos neste país (nem sobre produtos comprados 



Comentários apresentados por: Dolby Laboratories Inc.  18 de junho de 2001 

 16

ou vendidos entre outros países sem patente e o Brasil). A Dolby ainda oferecerá a licença de 
outras propriedades intelectuais como marcas comerciais e know-how. A aceitação desse tipo de 
licença é opcional. 

 
6.8 As implementações (definidas como circuitos integrados ou códigos de software) são totalmente 

testadas e verificadas pela Dolby antes da liberação para venda. Não há pagamento de royalties 
associados às implementações. 

 
6.9 Como parte do royalty de produto para a licença de marca comercial e know-how, a Dolby 

Laboratories oferece know-how abrangente e assistência substancial para seus licenciados e a 
indústria do setor. Com o conhecimento acumulado com o desenvolvimento de tecnologias, é sem 
dúvida melhor para todos se nós ajudarmos os licenciados a implementar a tecnologia de forma 
rápida, eficiente e correta. Testamos também o produto final para garantir que ele satisfaz nossas 
especificações. Nosso objetivo aqui é que o produto funcione como pretendido e que seja 
compatível com tudo que fornece ou reproduz áudio Dolby AC-3. Uma consequência adicional e 
importante desta abordagem é que ela ajuda os fabricantes a colocar o produto no mercado mais 
rapidamente. 

 
6.10 Se todas as transmissões incluírem áudio AC-3 e não houver mais utilidade para o áudio MPEG, o 

consumidor se beneficiará com a eliminação da obrigação de royalty do áudio MPEG. 
 
6.11 Os preços atuais no varejo para o consumidor (incluindo o custo completo do Dolby AC-3) no 

Brasil estão em torno de US$ 200,00 para DVD players e US$ 320, 00 para sistemas de home 
theater de 5.1 canais. 
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7. Os Benefícios para o Brasil da Difusão de Áudio AC-3 
 
Para o consumidor 
 
7.1 Uma alta qualidade de som comparável com a qualidade atual de DVD. Não se recomendaria 

oferecer à audiência de DTV um desempenho e conjunto de funções inferior ao DVD. 
 
7.2 Uma variedade de produtos de consumo a uma variedade de preços, devido às propriedades 

flexíveis do sistema AC-3. 
 
7.3 Produtos de consumo de baixo custo devido ao alto volume de produtos compatíveis com AC-3. 
 
7.4 Um grande mercado exportador para outros países que utilizam sistemas de DTV que incorporam 

AC-3. 
 
7.5 Compatibilidade com equipamentos existentes de home theater e de TV, como DVD, que já 

contêm decodificadores Dolby AC-3 multicanais. O DVD está rapidamente se tornando 
econômico e popular no Brasil. A implementação de um novo formato de áudio causaria uma 
despesa desnecessária para os consumidores brasileiros que já investiram em decodificação AC-3 
para DVD e DBS. 

 
7.6 Um sistema à prova do futuro com a capacidade de escolha de equipamentos de som multicanal 

quando desejado sem receio de tornar-se obsoleto. 
 
7.7 Uma marca reconhecida que oferece garantia de qualidade, sustentada por um amplo programa de 

engenharia e de testes para os fabricantes de produtos eletrônicos. 
 
Para a difusora 
 
7.8 Eficiência de espectro superior, permitindo que a taxa de transmissão de dados disponível seja 

utilizada para aplicações como múltiplos idiomas, transmissões de dados e a Internet. 
 
7.9 Desempenho superior em estéreo. Os receptores de televisão atuais utilizam freqüentemente 

conexões de linha e uma interface modulada de RF para conectar a televisores ou sistemas de 
áudio residencial. A interface de RF só pode igualar-se ao desempenho da prática atual de 
televisão analógica em termos de níveis e a estreita faixa dinâmica. Em transmissões de áudio 
MPEG, as saídas de linha do receptor estão também limitadas a essa pequena faixa dinâmica, uma 
vez que a saída de RF deve também conter o áudio transmitido. Dolby AC-3 inclui o controle da 
faixa dinâmica em todos os receptores. Isso permite a transmissão de uma faixa dinâmica maior e 
de melhor qualidade para as saídas de nível de linha. O decodificador utiliza a função de controle 
dinâmico para fornecer um sinal adequado para a interface de RF, se caso necessário, sem 
comprometer as saídas estéreo de nível de linha. Esses controles não estão disponíveis nos 
codificadores e decodificadores de áudio MPEG atuais. Consequentemente, o áudio MPEG deve 
ser comprimido antes da transmissão, restringindo a dinâmica para a da televisão analógica atual 
ou dos canais de FM. 



Comentários apresentados por: Dolby Laboratories Inc.  18 de junho de 2001 

 18

 
7.10 AC-3 é um sistema compatível com os avanços do futuro, que pode ser usado tanto para difusão 

em mono e estéreo atualmente, como pode ser facilmente ampliado para áudio de múltiplos canais 
quando for apropriado, sem a necessidade de atualizar os receptores dos consumidores. 

 
7.11 Quando for transmitido áudio em múltiplos canais, não há necessidade de se transmitir um 

programa estéreo em separado. 
 
7.12 Simplicidade da transmissão e preparação do programa, levando a custos mais baixos, uma vez 

que somente um serviço de áudio precisa ser fornecido. 
 
7.13 Apoio da Dolby Laboratories para auxiliar na produção de programação para televisão digital. Por 

exemplo, a Dolby tem fornecido apoio de engenharia para a produção de áudio multicanal com 
filmes no Brasil desde meados da década de 80. Como exemplo do trabalho pró-ativo, a Dolby 
Laboratories realizou neste ano nove seminários na América do Sul sobre áudio multicanal para 
DTV e DVD, dos quais seis foram realizados no Brasil.  Esses seminários abrangeram Dolby 
Digital (AC-3), codificação Dolby E (para uso em operações de difusão em estúdio), bem como 
combinação de conteúdos para apresentação em áudio multicanal.  Esses seminários foram 
organizados para cooperar no treinamento de engenheiros de radiodifusão em DTV, engenheiros 
de som e profissionais que trabalham na indústria de criação de DVD. A Dolby planeja prosseguir 
esse esforço em escala mundial, como sempre fez, apoiando tanto sua tecnologia quanto a indústria 
em geral. 

 
7.14 Os filmes de longa metragem atuais em Dolby Digital fornecem uma grande quantidade de 

programação de áudio de 5.1 canais. Isso permite que as difusoras comecem a transmitir conteúdo 
em 5.1 canais de forma rápida e barata. 

 
7.15 Apoio de tecnologias de difusão profissional como Dolby E, integrando com transmissões em 

Dolby AC-3. Os principais fabricantes de equipamentos como Panasonic, Sony, Grass Valley 
Group, Philips, Quantel e Tandberg suportam Dolby E. 

 
A escalada da televisão digital 
 
7.16 Dolby AC-3 oferece áudio multicanal de alta qualidade, um requisito fundamental para qualquer 

sistema de DTV. 
 
7.17 A natureza flexível do AC-3 permite que a indústria avance para o sistema de múltiplos canais sem 

medo de incompatibilidade com os padrões antigos ou de alto custo. 
 
7.18 A marca Dolby oferece uma garantia de qualidade conhecida para a difusora e o consumidor. Isso 

é valioso para que os consumidores se conscientizem que a TV digital oferece um serviço de 
qualidade superior ao correspondente analógico. 

 
7.19 A capacidade do DVD-Vídeo em oferecer AC-3 de 5.1 canais foi um fator fundamental para a 

adoção do AC-3 neste formato. 
 



Comentários apresentados por: Dolby Laboratories Inc.  18 de junho de 2001 

 19

7.20 A decisão de utilizar tecnologia Dolby AC-3 no Brasil daria um impulso para a indústria de 
produtos eletrônicos. O crescimento da DTV promoveria a venda de televisores e produtos de 
home theater, estimulando a indústria local e abrindo um enorme mercado exportador. 

 
7.21 O uso de Dolby AC-3 em produtos brasileiros permite o uso da marca comercial Dolby nesses 

produtos, valorizando sua exportação. 
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8. Conclusão 
 
8.1 A Dolby Laboratories respeitosamente sugere que o Brasil olhe para o futuro, selecionando e 

tirando vantagem dos benefícios substanciais e convincentes da tecnologia AC-3 para o maior 
avanço econômico e tecnológico da população brasileira. O Brasil está se empenhando para 
estabelecer o melhor sistema de DTV para sua população. O Brasil está olhando para o futuro para 
identificar não apenas qual é a melhor opção no momento, mas também qual será a melhor opção 
para o futuro. Os serviços futuros como difusão de dados, por exemplo, podem se beneficiar muito 
da eficiência de espectro com economia de dados do Dolby AC-3. 

 
8.2 A adoção do AC-3 para aplicações mundiais de DVD é um caso interessante para se explorar mais. 

Ela oferece um microcosmo perfeito com relação ao futuro do áudio para DTV. 
 
8.3 Inicialmente pensava-se que o sistema de televisão NTSC adotaria AC-3, enquanto que o sistema 

de televisão PAL selecionaria o áudio MPEG. As especificações iniciais de áudio para DVD foram 
AC-3 para a versão NTSC (525 linhas/60 Hz) e MPEG para a versão PAL (625 linhas/50 Hz). No 
entanto, o áudio multicanal se tornou uma característica indispensável para DVD e as vantagens 
esmagadoras do sistema AC-3 (ou seja, a combinação do desempenho de áudio, disponibilidade de 
codificadores profissionais, decodificadores em circuito integrado para consumo, projetos de 
referência e suporte técnico) levou a uma mudança nas especificações do DVD para incluir AC-3 
na versão PAL. A situação atual é que um DVD player NTSC pode ter apenas um decodificador de 
áudio (AC-3), enquanto a versão PAL precisa ter dois decodificadores (AC-3 e MPEG). 

 
8.4 Mesmo com a facilidade e baixo custo da implementação de AC-3 e MPEG em DVD players PAL, 

o mercado rejeitou o áudio MPEG, pois foram oferecidas outras opções: 
 

• Os consumidores rejeitaram o uso do áudio MPEG para DVD-Vídeo por causa da baixa 
qualidade e insistiram no AC-3 

• Os fabricantes de produtos de consumo rejeitaram o áudio MPEG e praticamente nenhum 
decodificador de áudio MPEG de canais múltiplos foi projetado, fabricado ou vendido 

• Os criadores de conteúdo em todo o mundo, incluindo os principais estúdios de cinema, 
rejeitaram o áudio MPEG devido à baixa qualidade e a falta de compatibilidade com estéreo e 
a matriz de som ambiente (importante durante a fase de transição). Em vez disso, eles 
selecionaram AC-3 como a tecnologia de áudio padrão devido à qualidade e seu amplo 
conjunto de funções para o consumidor 

 
8.5 Esse é um bom exemplo do livre mercado (não regulado) escolhendo o aumento irrisório do custo 

e complexidade da decodificação dupla para obter os grandes benefícios da tecnologia AC-3. Note 
que a decodificação dupla foi exigida para as especificações do DVD-PAL porque as 
especificações iniciais exigiram o áudio MPEG e isto criou um problema de compatibilidade para 
os poucos discos que foram produzidos com apenas áudio MPEG de 2 canais. Se o Brasil adotar 
AC-3 em suas especificações iniciais, pode evitar a necessidade de decodificação dupla e as 
despesas e complicações desnecessárias envolvidas neste processo. 
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8.6 Já foram vendidos 35 milhões de DVD players e 43 milhões de unidades DVD-ROM até hoje. 
Uma vez que cada DVD player possui um decodificador AC-3 estéreo, a tecnologia está 
amplamente disponível através de uma variedade de fornecedores de circuitos integrados a preços 
típicos de atacado. Até o momento (primeiro trimestre de 2001), 71 circuitos integrados e 12 
programas de software (DLLs) para decodificação de AC-3 estão disponíveis através de 33 
fornecedores. A decodificação de AC-3 já está incluída em muitos circuitos integrados que 
também fazem decodificação de vídeo e áudio MPEG (além de decodificação de áudio AAC). 

 
8.7 A tecnologia já está bem assimilada por muitos dos 300 licenciados da Dolby que fabricam 

produtos de DTV atualmente, com consequêntes resultados de um menor prazo de implementação. 
Isso permite a fabricação de uma ampla variedade de produtos de consumo com uma ampla 
variedade de funções a preços competitivos. 

 
8.8 AC-3 é a melhor opção para mono, estéreo e multicanal. Isso pode ser evidenciado na indústria de 

DVD, onde AC-3 é utilizado de forma esmagadora para a entrega de todos os formatos de canais, 
desde mono até 5.1. 

 
8.9 AC-3 oferece um caminho ótimo de atualização do estéreo de hoje para o áudio de 5.1 canais do 

futuro, sem a obrigação de um segundo fluxo de dados para áudio e a correspondente perda de 
largura de banda. 

 
8.10 AC-3 tem sido comprovadamente melhor do que o áudio MPEG-2 a taxas de transmissão de bits 

equivalentes. Grupos independentes testemunharam esse fato através de vários testes ao longo de 
muitos anos. 

 
8.11 Além do áudio, AC-3 transporta dados no fluxo de bits, permitindo que o decodificador ofereça 

importantes funções ao consumidor para ajudar a controlar o volume do programa e fornecer a 
faixa dinâmica de áudio apropriada para a TV mono ou estéreo (faixa dinâmica mínima), sem 
comprometer a faixa dinâmica total do programa disponível para o sistema de home theater de alta 
fidelidade (faixa dinâmica total). MPEG Layer-II e MPEG AAC não conseguem fazer isso. 
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8.12 O futuro do áudio de entretenimento é o som surround. Ele está no DVD-Vídeo, no DVD-Áudio, 
nos computadores pessoais, nos vídeo games, na televisão, no aparelho de som do automóvel, no 
cinema, em todos os lugares. Além disso, os consumidores que já investiram em sistemas de home 
theater para uso com DVD se beneficiarão de poderem apreciar som surround de 5.1 canais sem a 
necessidade de comprar equipamentos novos e possivelmente mais caros. 

 
8.13 Dolby AC-3 é a melhor opção de áudio para o Brasil. 
 

• Melhor qualidade 
• Eficiência de espectro 
• Funções para o consumidor 
• Reconhecimento do consumidor 
• Preferência do mercado 
• Taxas de licenciamento competitivas 
• Disponibilidade competitiva no mercado em massa dos produtos de consumo 
• Um padrão aberto, não mais “proprietário” do que outras tecnologias que estão sujeitas aos 

padrões internacionais como MPEG e AAC 
• Não está coberto por patentes no Brasil 

 


