Karty dźwiękowe
Początki kart dźwiękowych
Pierwsze karty dźwiękowe dla komputerów PC były produkowane przez firmy AdLib, Roland i
Creative Labs. Największe uznanie zyskała karta firmy Creative Labs - Sound Blaster, która została
wyposażona w gniazdo mikrofonu, wyjście stereo i port MIDI. W ten sposób został
zapoczątkowany standard kart dźwiękowych (zgodny z Sound Blaster Pro) i każdy producent w
swoich produktach stosował podobne rozwiązania. Obecnie w komputerach PC urządzenia audio
występuj ą w trzech odmianach:
• samodzielnej karty dźwiękowej instalowanej na złączu PCI (wcześniej ISA),
• układu obsługi dźwięku zintegrowanego z płytą główną (tzw. zintegrowana karta
dźwiękowa),
• elementu generującego dźwięki zintegrowanego z chipsetem płyty głównej (najmłodsze
rozwiązanie, np. popularny układ AC97).

Zasada działania i budowa karty dźwiękowej
Karta dźwiękowa pozwala na odtwarzanie oraz nagrywanie dźwięku. Głównym jej elementem są
przetworniki analogowo-cyfrowe A/C i cyfrowo-analogowe C/A. Pierwszy z nich odpowiada za
przetwarzanie danych z postaci analogowej na cyfrową przy przetwarzaniu przez kartę dźwięku z
wejścia mikrofonowego lub line-in, drugi zaś przekształca sygnały cyfrowe na postać analogową w
celu dostarczenia ich przez złącze line-out do głośników.
Kiedy chcemy zapisać na dysk dźwięk pochodzący z wejścia karty dźwiękowej nie może być on
utrwalony w postaci sygnału dźwiękowego. W tym momencie używany jest przetwornik A/C, który
zmienia sygnał analogowy pochodzący np. z mikrofonu lub magnetofonu na ciąg zer i jedynek,
który może zostać wpisany do pliku WAV. Dokładność (jakość) zapisu dźwięku na dysku zależna
jest od częstotliwości próbkowania, która powinna być dwukrotnie wyższa, niż najwyższa
częstotliwość sygnału analogowego. Np. dla analogowego sygnału 20 kHz próbkowanie będzie
wynosiło 40 kHz.
Przetwornik A/C podczas konwersji sygnału pobiera co jakiś czas próbkę dźwięku (1 kHz = 1000
próbek na sekundę) i zamienia ją na postać cyfrową.

Na jakość dźwięku wpływ ma również rozdzielczość. Jej wartość może równać się 8- lub 16bitów. Co oznacza, że do opisu jednej próbki dźwięku może zostać użyta wartość z przedziału 0 do
255 (8 bit) lub 0 do 65535 (16 bitów). Oczywiście lepszy efekt uzyskamy stosując skalę 16-bitową.
Kolejnym bardzo ważnym elementem karty jest syntezator MIDI. Nie odtwarza on dźwięków
zapisanych w plikach typu WAV, lecz sam je wytwarza w oparciu o posiadane w pamięci, lub
załadowane z dysku próbki. Dźwięki te nie zawsze są podobne do oryginalnych instrumentów, ale
za to pliki, w których zapisane są utwory z postaci MIDI zajmują bardzo mało miejsca. Istnieją
dwie metody syntezy:
• FM - bardzo prosta synteza polegająca na przekształcaniu zawartości pliku MIDI na
krzywe o różnych kształtach (sinusoidalne lub prostokątne) nakładające się na siebie, co
powoduje uzyskiwanie brzmienia raczej niezbyt podobnego do oryginalnych
instrumentów,
• WAVETABLE -jak sama nazwa mówi ten sposób syntezy dźwięku oparty jest o tablice
z plikami WAV zawierającymi próbki brzmienia konkretnych instrumentów. Są one
ładowane do pamięci zgodnie z zaleceniami zawartymi w pliku MIDI i przekształcane
tak, aby dawały efekt jak najbardziej podobny do prawdziwych instrumentów.
Poważną wadą plików MIDI jest niemożliwość zapisu/odczytu głosu.
Bardzo ważnym elementem na karcie dźwiękowej jest procesor sygnałowy DSP (Digital Signal
Processor). Jego działanie polega na uzyskiwaniu efektów dźwiękowych, np. echa, pogłosu.
Zapamiętuje on próbkę dźwięku i po zadanym odstępie czasu wysyła do przetwornika C/A. W ten
sposób otrzymujemy dwa sygnały analogowe o tym samym brzmieniu przesunięte w czasie.

Typowa karta dźwiękowa posiada wbudowane następujące gniazda wejścia/wyjścia:
•

•

•
•
•

Line In - wejście liniowe - służy do podłączenia magnetofonu lub innego, podobnego
urządzenia. Sygnał z niego przechodzi przez przetwornik A/C i może zostać zapisany do
pliku WAV, VOC lub RAW.
Speaker Out - wyjście głośnikowe - tutaj podłączone są głośniki. Zanim sygnał trafi do
tego wyjścia przetwarzany jest w C/A i wzmacniany przez wewnętrzny wzmacniacz
mocy (AMPL). W tańszych kartach dźwiękowych rezygnuje się z gniazda speaker out na
rzecz line out.
Line Out - wyjście liniowe - wyprowadzenie dźwięku z karty poza komputer. W
tańszych kartach to gniazdo spełnia podwójną rolą- speaker out lub line out.
Mic-In - wej ście mikrofonowe.
MIDI/Joystick - 15-stykowe złącze umożliwiające podłączenie joysticka lub
instrumentu MIDI

Współczesne karty dźwiękowe obsługujące dźwięk przestrzenny w różnych formatach (np. 4+1,
5+1) posiadają ponadto wyjścia do podłączania dodatkowych głośników. Zdarzają się także
zaawansowane rozwiązania z dodatkowymi panelami, a nawet pilotami do sterowania pracą karty
dźwiękowej.

