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Sygnał dźwiękowy jest sygnałem ciągłym (analogowym) i w takiej postaci nie może być zapisany na dysku 

komputera, gdyż informacje tam zapisywane muszą mieć postać cyfr (w kodzie dwójkowym). Aby więc dźwięk zapisać 

na dysku, sygnał analogowy należy zamienić na ciąg cyfr, który można następnie przetwarzać za pomocą komputera. 

Układem służącym do zamiany sygnału z postaci analogowej na postać cyfrową jest przetwornik analogowo-cyfrowy 

(A/C). Przetwornik co jakiś czas mierzy amplitudę analogowego sygnału na wejściu (inaczej mówiąc, pobiera próbkę 

sygnału wejściowego) i zamienia ją na cyfrę (liczbę), która pojawia się na wyjściu w kodzie dwójkowym. Im częściej 

będą pobierane próbki, tym dokładniej odwzorowany zostanie sygnał analogowy za pomocą ciągu cyfr. Częstotliwość 

próbkowana powinna być dwa razy większa od najwyższej częstotliwości sygnału analogowego: wtedy przetwarzanie nie 

będzie powodować strat informacji. Dla sygnału dźwiękowego o częstotliwości 20 kHz, częstotliwość próbkowania 

powinna wynieść minimum 40 kHz. Standardowo dźwięk o 

tzw. jakość płyty kompaktowej posiada częstotliwość 

próbkowania 44.1 kHz. Na wyjściu przetwornika A/C próbka 

opisana może być za pomocą 8- lub 16-bitowej liczby, co 

oznacza, że dla opisu jednej próbki dysponuje się skalą 256 

(28) lub 65536 (216) wartości. Jak łatwo zauważyć 

rozdzielczość przy próbkowaniu 16-bitowym jest 

zdecydowanie lepsza i ją uznaje się za standard cyfrowego 

dźwięku. 

Schemat funkcjonalny karty dźwiękowej prezentuje 

rysunek. Karta zawiera następujące bloki funkcjonalne: 

przetwornik A/C i C/A, procesor sygnałowy DSP, syntezator, 

miksery oraz wzmacniacze mocy. Przetwornik analogowo-

cyfrowy (A/C) zamienia sygnał z postaci analogowej na 

postać cyfrową. Przetwornik cyfrowo-analogowy (C/A) 

wykonuje operację odwrotną. 

 

Procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) służy 

do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prostym przykładem 

zastosowania procesora DSP umieszczonego na karcie 

dźwiękowej jest stworzenie efektu pogłosu lub echa: ciąg 

cyfrowych próbek, który procesor przesyła do przetwornika C/A, 

zapamiętywany jest dodatkowo w pamięci. Ciąg ten wyczytany z 

pamięci z pewnym opóźnieniem przesyłany jest również na 

wejście przetwornika C/A. W ten sposób na wyjściu 

przetwornika pojawiają się dwa sygnały analogowe o tym samym 

brzmieniu, przesunięte w czasie. 

Metody syntezy dźwięku 

Większość kart muzycznych, prócz samych przetworników, ma 

zintegrowane syntezatory dźwięku. Syntezatorem jest najczęściej procesor główny karty dźwiękowej. Układ ten potrafi 

wygenerować brzmienie kilkudziesięciu lub nawet kilkuset instrumentów. Najprostszą metodą syntezy dźwięku jest 

modulacja częstotliwości (FM – Frequency Modulation). Syntezator FM generuje fale akustyczne o różnych kształtach: 

sinusoidalne, prostokątne, piłokształtne, trójkątne, a następnie nakłada je na siebie. Ta metoda tworzenia instrumentów 

daje niestety bardzo mierne wyniki i stosowana jest jedynie w najtańszych kartach muzycznych.  

Najpopularniejsza jest obecnie synteza z tablicy fal (wavetable). W studiu nagrywa się brzmienie prawdziwych 

instrumentów, które po zdigitalizowaniu grupuje się w tzw. banki instrumentów. Pojedynczy bank zawierać może 

brzmienia nawet kilkuset różnych instrumentów. Karty amatorskie ładują banki instrumentów do pamięci głównej 

komputera, zaś karty półprofesjonalne i profesjonalne kopiują je do własnej pamięci RAM, by nie obciążać magistrali 

PCI podczas odtwarzania muzyki. 

Najbardziej zaawansowaną metodą generowania instrumentów jest modelowanie fizyczne. Brzmienie instrumentów 

opisane jest wzorami matematycznymi, które reprezentują zachowanie się takiego instrumentu. Odwzorowane są 

wszystkie niuanse, nawet słup powietrza w instrumentach dętych czy drgania struny w gitarze! Modelowanie fizyczne, 

choć daje najwierniejsze wyniki, jest bardzo trudne do zrealizowania (i drogie), a przez to mało popularne. 

Złącza 

Wejście Line-In służy do podłączenia magnetofonu lub zewnętrznego odtwarzacza CD. Sygnał analogowy dźwięku 

pochodzący z tych źródeł zostaje w przetworniku A/C karty dźwiękowej zamieniony na postać cyfrową i zapisany na 

dysku w plikach z rozszerzeniem WAV, VOC lub RAW. Przy odtwarzaniu z kolei tego pliku, informacja binarna w nim 
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zawarta podawana jest na przetwornik cyfrowo-analogowy (C/A), który zamienia ją na sygnał analogowy, wzmacniany 

następnie za pomocą wzmacniaczy mocy (AMPL.) znajdujących się na karcie i poprzez wyjście Speaker-Out przesyłany 

do zewnętrznych głośników. Sygnał z wyjścia przetwornika C/A może być przesłany również na wyjście Line-Out karty, 

do którego należy podłączyć głośniki z własnymi wzmacniaczami. Wejście Mic-In służy do podłączenia mikrofonu do 

karty dźwiękowej. 

Karta posiada również analogowe złącze wejściowe CD-Audio (4-stykowe) - za pomocą kabla łączy się je z 4-stykowym 

stereofonicznym wyjściem AUDIO czytnika dysków CD, zainstalowanego w komputerze. Połączenie to pozwala 

odtwarzać muzykę z kompakt-dysków za pomocą karty i głośników do niej dołączonych. 

15-stykowe złącze MIDI/Joystick służy do podłączenia Joysticka lub za pomocą kabla MIDI (ang. Musical Instrument 

Digital Interface) instrumentów muzycznych. 

 

W nowszych typach kart część parametrów konfiguracyjnych ustawia się programowo, a w kartach typu Plug and Play 

(PnP), po zainstalowaniu ich w komputerze, nie trzeba ustawiać żadnych parametrów konfiguracyjnych. 

 

Praktycznie każda nowa karta muzyczna potrafi generować tzw. dźwięk trójwymiarowy. Oznacza to, iż zdolna jest ona 

umiejscawiać wirtualne źródła dźwięku praktycznie w dowolnym miejscu w przestrzeni, niezależnie od położenia kolumn 

głośnikowych. Najprostsze karty dźwiękowe tworzą dźwięk pseudoprzestrzenny, wprowadzając opóźnienia do 

generowanego dźwięku. Bardziej zaawansowane mają dwa liniowe wyjścia dźwięku: jedno – dla pary głośników 

przednich, a drugie dla tylnych. Mogą dzięki temu pozycjonować dźwięk między parą głośników przednich i tylnych, a 

także lewych i prawych. 

Najbardziej zaawansowane karty muzyczne nakładają na dźwięk filtry, które modyfikują dźwięk w taki sposób, iż 

słuchaczowi wydaje się, że dobiega on z innej strony niż rzeczywiście ma to miejsce (tj. z głośników czy słuchawek). 

Słuchając odpowiednio spreparowanego materiału dźwiękowego, jesteśmy w stanie przysiąc, że odgłosy słyszymy z 

góry, dołu, z tyłu i z przodu! 

Nowoczesne karty dźwiękowe mogą bardzo wzbogacić wrażenia podczas oglądania filmów z płyt DVD. Dźwięk w 

takich filmach zakodowany jest w sześciokanałowym formacie Dolby Digital (dawniej znanym jako AC-3). Poszczególne 

kanały przeznaczone są dla głośnika przedniego prawego, przedniego lewego, tylnego prawego, tylnego lewego, 

centralnego i niskotonowego. Najczęściej karty muzyczne o dwóch wyjściach pozwalają usłyszeć dźwięk z pary 

głośników przednich i tylnych, jednak niektóre modele mają także wyjścia dla głośnika centralnego i niskotonowego 

(tzw. subwoofera). 

 

Karty muzyczne zasadniczo podzielić można na dwa rodzaje: karty amatorskie, przeznaczone do domu, oraz karty 

profesjonalne. Pierwszy gatunek to karty, w których główny nacisk położono na aplikacje rozrywkowe (przede 

wszystkim gry). Karty te specjalizują się w generowaniu dźwięku przestrzennego, najczęściej potrafią także całkiem 

znośnie odtwarzać muzykę MIDI, jednak najczęściej mają 16- lub 18-bitowe, tanie przetworniki A/D i D/A i lekko 

szumią. Szum ten jest praktycznie niesłyszalny na popularnym sprzęcie audio, nie mówiąc o głośnikach komputerowych. 

Jednak muzycy mogą sobie pozwolić jedynie na najbardziej ciche, bezszumowe urządzenia. Dla nich przeznaczone są 

karty profesjonalne. Dotychczas karty te miały najczęściej 18- lub 20-bitowe przetworniki i próbkowały dźwięk 16-

bitowy z maksymalną częstotliwością 44,1 lub 48 kHz. Coraz popularniejsze są obecnie karty zwane „24/96”, czyli 

urządzenia digitalizujące dźwięk z rozdzielczością 24-bitową i częstotliwością 96 kHz! 

 

Na rynku kart do użytku domowego liderem pozostaje na razie doskonale znany producent kart dźwiękowych – Creative 

Labs. Jego flagowy produkt, Sound Blaster Live!, wraz ze swymi odmianami (Live! Player 1024, Live! Platinum) zdobył 

ogromną popularność.  

Niewykluczone, że cały przemysł tanich kart dźwiękowych zniknie z rynku. Najnowsze chipsety dla płyt głównych 

zawierają bowiem zintegrowane układy dźwiękowe. Nowe płyty główne mają wejścia i wyjścia audio. Karta dźwiękowa 

zintegrowana na płycie głównej już jest standardem tak samo, jak zintegrowany kontroler dysków twardych (który 

niegdyś miał postać oddzielnej karty ISA).  



karty audio [wersja: wrzesień 2005], © Arkadiusz Gawełek, Cosinus 2003-2007  str. 3/3 

KOMPRESJA AUDIO 

 

Podstawowym formatem zapisu plików dźwiękowych w systemie Windows jest *.wav. Na jakość dźwięku wpływają dwa 

czynniki – rozdzielczość i częstotliwość próbkowania. Częstotliwość próbkowania – mierzona w Hz – to liczba próbek 

dokonywanych podczas nagrywania w ciągu jednej sekundy. Częstotliwość ta musi być co najmniej dwa razy większa od 

maksymalnej częstotliwości występującej w próbkowanym sygnale. Zwykle, nagranie jest próbkowane częstotliwością 

44,1kHz (jakość CD), czasem można pozwolić sobie na utratę jakości i próbkowanie 22,05kHz (jakość magnetofonu) lub 

11kHz (jakość radiowa). Im wyższa rozdzielczość tym mniej szumów. Płyty CD nagrywane są przy rozdzielczości 16 

bitów (tzn. każdej próbce może zostać przypisana jedna z 65536 wartości). Jeżeli możemy pozwolić sobie na stratę 

jakości można rozdzielczość ustawić na 8 bitów. Problem polega na tym, że wraz ze wzrostem jakości rośnie rozmiar 

pliku. Plik zawierający minutę muzyki jakości CD (44,1kHz; 16 bitów) ma rozmiar ok. 10MB – dlatego na płycie o 

pojemności 650MB można nagrać max 74 minuty. Pasmo przenoszenia dla CD wynosi od 5Hz-20kHz, dynamika 96dB. 

 

midi 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface – cyfrowe złącze dla instrumentów muzycznych) wykorzystuje syntezator na 

karcie dźwiękowej. Instrukcje MIDI zawierają informację jakie nuty i jak długo mają być odgrywane, jaka ma być barwa 

i dynamika. Minuta muzyki MIDI zajmuje ok. 30kB (zarejestrowana z urządzenia zewnętrznego ok. 600kB). 

 

mp3 

MP3, a poprawnie MPEG2 Layer-3, jest jednym z niekomercyjnych ogólnie dostępnych rodzajów kompresji plików 

dźwiękowych. Każdy użytkownik komputera, który próbował zapisywać dźwięk w formacie WAV zauważył zapewne, 

jak pamięciożerny jest tego typu proces. Jedna sekunda sygnału audio stereo, próbkowanego z rozdzielczością 16 bitów 

przy częstotliwości 44,1 kHz (jakość CD), zajmuje na dysku ok. 150 kilobajtów - 1 minuta nagrania to w przybliżeniu 

10MB. Użycie kompresji MP3 może zmniejszyć tę wielkość 12 razy, bez zauważalnej straty jakości. Możliwa jest nawet 

24-krotna redukcja wielkości; wtedy jakość co prawda spada, ale i tak jest lepsza niż próby nagrania tego samego pliku z 

mniejszą rozdzielczością lub częstotliwością próbkowania. Tak duży stopień kompresji jest możliwy dzięki algorytmowi, 

jaki wykorzystuje MPEG. Polega on na wykorzystaniu niedoskonałości ludzkiego zmysłu słuchu, a konkretnie usunięciu 

tych części sygnału dźwiękowego, których nie słyszymy. MP3, podobnie jak inne standardy MPEG audio, korzysta z tego 

samego schematu kodowania. Możemy go określić jako "maskowanie szumów". Technika ta bazuje na usuwaniu 

słabszych dźwięków, które nie docierają do mózgu człowieka. W standardzie MP3 wykorzystywany jest również inny 

efekt. Ponieważ mózg człowieka ma ograniczony czas reakcji, słabsze dźwięki są niesłyszalne na krótko przed oraz po 

wystąpieniu silnego sygnału. Proces enkodowania plików MPEG jest bardzo złożony obliczeniowo i wymaga szybkiego 

procesora. Początkowo sygnał jest filtrowany i jego widmo jest dzielone na małe podzakresy. Następnie komputer 

porównuje zawartość poszczególnych podzakresów i na podstawie własnych algorytmów usuwa te części, których umysł 

ludzki i tak nie odbierze. 

Inną właściwością, tym razem sygnału stereo, wykorzystywaną podczas kompresji jest występowanie podobieństwa 

między kanałami. Używany jest wówczas tryb joint-stereo, który powtarzające się w obu kanałach dźwięki zapisuje jako 

jeden. Encoder kompresuje dany wycinek sygnału tak długo, aż osiągnie on pożądaną dokładność. W standardach Layer-

2 i Layer-3 encoder prowadzi obliczenia na odcinkach trwających 24 ms. Czasami może to stanowić problem, np. dla 

sygnału, w którym różnica między dźwiękiem bardzo silnym i słabym wynosi ponad 24 ms, (np. wystrzał lub krzyk). Gdy 

encoder wykryje powyższą sytuację, Layer-3 radzi sobie z tym przez analizę krótszego odcinka (4 ms).  

MPEG 2 Layer-3 pozwala zmieścić na tradycyjnym kompakcie CD nie 74 minuty muzyki, ale 10 płyt CD Audio 

zapisanych w tym formacie. Jedyną wadą takiego nośnika początkowo było to, że do jego odtworzenia potrzebny jest 

komputer. Dziś każdy szanujący się producent sprzętu audio chce by jego produkty rozpoznawały MP3.  

Internetowa "dystrybucja" utworów, zapisanych w formacie MP3 sprawiła, że technologia ta zaczęła być postrzegana 

przez producentów fonograficznych jako największe zło.  

 


