


Karta zawiera następujące główne bloki 

funkcjonalne: 

• procesor sygnałowy DSP

• przetworniki A/C i C/A

• syntezator

• miksery

• wzmacniacze mocy



Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) 

zamienia sygnał z postaci analogowej 

na postać cyfrową. Przetwornik 

cyfrowo-analogowy (DAC) 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. 



Syntezator karty dźwiękowej służy do sztucznego 

generowania dźwięku (podobnie jak elektroniczne 

instrumenty muzyczne). Obecnie istnieje kilka 

stosowanych metod syntezy dźwięku:

• Synteza FM

• Synteza WaveTable



Polega na generowaniu z pojedynczych fal, za 

pomocą modulatorów częstotliwości, drgań 

zbliżonych do tych, które wytwarzają rzeczywiste 

instrumenty. Niestety sygnał z rzeczywistego 

instrumentu jest bardziej złożony i technika FM nie 

zapewnia odpowiedniej jakości brzmienia 

symulowanych instrumentów. Jest to starsza 

metoda syntezy dźwięku, obecnie rzadko używana.



Technika ta wykorzystuje cyfrowe próbki, 

rzeczywistych instrumentów przechowywane w 

pamięci stałej ROM na karcie dźwiękowej. Aby 

w tej pamięci mogły być umieszczone próbki 

sygnałów pochodzących z wielu prawdziwych 

instrumentów muzycznych (zapisane w postaci 

cyfrowej), pamięć ROM musi posiadać 

pojemność kilka MB. Próbki te mogą być 

przechowywane również na dysku twardym 

komputera, w postaci plików. 



Rozwiązanie takie jest tańsze, lecz wymaga, po 

pierwsze: każdorazowego ładowania próbek z dysku 

do pamięci RAM karty dźwiękowej (gdy chcemy z nich 

skorzystać), po drugie: rozszerzonej pamięci RAM. 

Karty dźwiękowe wyposażone są w pamięć RAM 

rzędu 512 KB, ponadto na niektórych kartach 

montowane są złącza typu SIMM, pozwalające 

rozszerzyć pamięć RAM karty do kilkudziesięciu MB.



Niebieski : Wejście liniowe (Line-IN 

do podłączenia np. wieży Hi-Fi do 

nagrywania dźwięku na PC) 

Różowy : Wejście mikrofonu (Mic-IN)

Zielony : Wyjście liniowe (Line-OUT) 

stanowiące jednocześnie Przednie 

kanały systemu 5.1 (Stereo) 

Czarny : Wyjście liniowe (Line-OUT) 

stanowiące jednocześnie Tylne kanały 

systemu 5.1 (Stereo) 

Czerwony : Wyjście Subwoofer i 

Center-Out stanowiące środkowy 

kanał i niskotonowy. 
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Prawy kanał
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