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mie zastosowano najwyøszej klasy 24-bitowe
przetworniki analogowo-cyfrowe i†cyfrowo-
analogowe z 8-krotnym nadprÛbkowaniem
(oversampling).

Dekodery düwiÍku przestrzennego
Niezwykle istotn¹ zalet¹ systemu düwiÍko-

wego Audigy 2 Platinum eX jest wyposaøe-
nie we wspomagane sprzÍtowo algorytmy de-
kodowania düwiÍku cyfrowego standardÛw
Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic i†Dol-
by Digital eX. Duøe moøliwoúci konfiguracji
karty umoøliwiaj¹ skierowanie drog¹ cyfrow¹
zakodowanego sygna³u z†noúnika ürÛd³owego
tak na z³¹cza optyczne, jak elektryczne.

Oprogramowanie steruj¹ce
Nawet najdoskonalszy technicznie düwiÍko-

wy system komputerowy jest tylko kawa³kiem
ìøelastwaî bez odpowiedniego oprogramowa-
nia steruj¹cego. Poziom komplikacji i†z³oøo-
noúÊ konstrukcji takiej konstrukcji, jak Audi-
gy 2 Platinum eX sprawia, øe nie wystarcz¹
jedynie proste sterowniki, by system operacyj-
ny mÛg³ ìwidzieÊî kartÍ. NiezbÍdne jest za-
awansowane oprogramowanie kontroluj¹ce
pracÍ wszystkich podsystemÛw karty.
A†jest czym zarz¹dzaÊ! Sound Blaster Au-

digy 2 Platinum eX to z³oøony system sk³a-
daj¹ cysiÍ m.in. z:
- 24-bitowego, 6-kana³owego interfejsu wej-
úcia-wyjúcia z†przetwornikami analogowo-
cyfrowymi i†cyfrowo-analogowymi o†duøej
rozdzielczoúci,

- procesor düwiÍku przestrzennego wraz
z†dekoderem Dolby Digital pracuj¹cy w†try-
bie 5.1 (w domenie cyfrowej i†analogowej)
oraz 6.1 (w domenie analogowej),

- sprzÍtowo realizowany system düwiÍku úro-
dowiskowego EAX i†EAX Advanced HD,

- modu³ zarz¹dzania wielokana³owym syste-
mem g³oúnikowym CMSS 3D,

- zaawansowane algorytmy skalowania czaso-
wego plikÛw düwiÍkowych i†zmiany wyso-
koúci düwiÍku,

- procesor renowacji düwiÍku z†takimi ele-
mentami, jak declicker (eliminator trzaskÛw
p³yt winylowych) czy denoiser (eliminator
szumu),

- profesjonalny 64-g³osowy sprzÍtowy samp-
ler oparty na technologii E-mu System
z†moøliwoúci¹ wspÛ³pracy z†bogat¹ bibliote-
k¹ barw i†sampli standardu Sound-Font 2.1
z†opatentowan¹ przez Creative Labs techno-
logi¹ 8-punktowej interpolacji düwiÍku,

- programowy syntezator o†nieograniczonej
polifonii.
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Nieco historii
A†na pocz¹tku by³ Chaos. Zaraz po nim,

w†komputerowych kartach düwiÍkowych poja-
wi³ siÍ SoundBlaster. I†tak juø zosta³o: Soun-
dBlaster = Standard DüwiÍku w†komputerach
PC. Istotnym zjawiskiem jest to, øe karty
Sound Blaster od czasu pojawienia siÍ mode-
lu AWE32, s¹ rÛwnieø najpopularniejszymi
kartami düwiÍkowymi wúrÛd muzykÛw -
w†koÒcu osÛb o†znacznie wiÍkszych wymaga-
niach jakoúciowych, niø przeciÍtny uøytkow-
nik PC.
Fundamentalna w†tym zas³uga specjalistÛw

z†firmy E-mu Systems -prekursorÛw nowoczes-
nych technologii düwiÍku cyfrowego, w†tym
zaawansowanego samplingu. Wystarczy powie-
dzieÊ, øe stworzony przez zespÛ³ Dave a Ros-
sum a chipset düwiÍkowy EMU8000 jest po-
wszechnie wykorzystywany od prawie 10 lat!
Stworzenie chipsetu EMU10K1 to kolejny

duøy krok technologiczny w†historii düwiÍko-
wych uk³adÛw do komputerÛw PC. Seria kart
Live! udostÍpniaj¹c jako pierwsza zaawanso-
wane technologie tworzenia düwiÍku dookÛl-
nego oraz düwiÍku úrodowiskowego EAX
z†32-bitowym, 5-kana³owym, 5-torowym mul-
tiprocesorem efektÛw sta³a siÍ liderem rynku.
Jej nastÍpc¹ jest seria kart Audigy z†proceso-
rem sygna³owym EMU10K2 o†dwukrotnie
wiÍkszej mocy obliczeniowej niø poprzedni.
Coraz wiÍkszego znaczenia nabieraj¹ stan-

dardy düwiÍku dookÛlnego, w†ktÛrym sygna³
jest rejestrowany i†replikowany z†rozdzielczoú-
ci¹ 24-bitow¹ przy czÍstotliwoúci prÛbkowa-
nia 192 kHz. Producenci sprzÍtu audio wpro-
wadzili normÍ techniczno-jakoúciow¹ THX
Lucas Film, ktÛrej spe³nienie gwarantuje naj-
wyøszej klasy düwiÍk dookÛlny dla DVD Au-
dio. Sound Blaster Audigy2 Platinum jest
pierwsz¹ kart¹, ktÛra spe³ni³a wysokie wyma-
gania jakoúciowe i†otrzyma³a certyfikat THX.
System düwiÍkowy Audigy 2 Platinum eX
umoøliwia rÛwnieø nagrywanie düwiÍku w†6-
kana³owym (5.1) standardzie 24-bit/96 kHz.

Przetworniki A/C i C/A
Na kompletny system audio sk³ada siÍ kar-

ta PCI oraz zewnÍtrzny insterfejs audio/MIDI.
Dlaczego zewnÍtrzny? WnÍtrze komputera to
bardzo nieprzyjazne dla systemÛw düwiÍko-
wych úrodowisko - zak³Ûcenia powodowane
s¹ przez pracuj¹ce dyski, pola elektromagne-
tyczne, zasilacze i†wentylatory. Wyprowadze-
nie na zewn¹trz PC najbardziej wraøliwych
na zak³Ûcenia elementÛw - przetwornikÛw
analogowo-cyfrowych - owocuje znakomitymi
parametrami audio. SzczegÛlnie, øe w syste-
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Sercem systemu zarz¹dzania düwiÍkiem
úrodowiskowym jest konsola miksera, z†pozio-
mu ktÛrego mamy dostÍp do wszelkich ele-
mentÛw konfiguracyjnych steruj¹cych syste-
mem EAX Advanced HD i†konfiguracj¹ wie-
lokana³owego systemu g³oúnikowego.

Pod³¹czamy
Cech¹ charakterystyczn¹ systemu düwiÍko-

wego kart Sound Blaster Audigy 2 Platinum
eX jest duøa liczba z³¹czy audio. Na karcie
PCI dostÍpne s¹ trzy z³¹cza stereofoniczne do
pod³¹czenia analogowych zestawÛw g³oúniko-
wych düwiÍku dookÛlnego 5.1 wyposaøony
w†24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe.
DostÍpne s¹ w³aúciwie wszelkie typy przy-

³¹czeÒ zarÛwno cyfrowych jak i†analogo-
wych. Cyfrowe s¹ reprezentowane przez
elektryczne wejúcie i†wyjúcie S/PDIF (cinch),
optyczne wejúcie i†wyjúcie (TOS-Link) oraz
wyjúciowe z³¹cze cyfrowe s³uø¹ce do pod³¹-
czenia cyfrowego zestawu g³oúnikowego
düwiÍku dookÛlnego 5.1. Z³¹cza cyfrowe pra-
cuj¹ niezaleønie od siebie, czyli moøna jed-
noczeúnie uøywaÊ pod³¹czeÒ elektrycznych,
jak i†optycznych.

Zastosowania muzyczne
Potencja³ testowanej karty znacz¹co wykra-

cza poza zastosowania domowe - producent
przygotowa³ Audigy 2 Platinum eX rÛwnieø
do tworzenia i†nagrywania muzyki. Wyposa-
øenie karty w†nowoczesne sterowniki ASIO
2†oferuj¹ce minimalne opÛünienie sygna³u na
poziomie 2†ms (!) czyni z†niej idealne narzÍ-
dzie dla muzyka pracuj¹cego na komputerze.
Do karty jest do³¹czane bardzo wartoúciowe
oprogramowanie muzyczne obejmuj¹ce wielo-
kana³owy system rejestracji i†miksowania mu-
zyki audio/MIDI (Steinberg Cubasis VST 4.0)
z†do³¹czonymi wirtualnymi instrumentami
VSTi i†procesorami efektÛw VST, zaawanso-
wany edytor plikÛw düwiÍkowych (Steinberg
WaveLab Lite), program miksuj¹cy dla DjÛw
(NI Tractor2) oraz zaawansowany multi in-
strument FruityLoops 3. Najistotniejsze jednak
w†tym wszystkim jest to, øe wszystkie te pro-
gramy s¹ bardzo intuicyjne i†proste w†obs³u-
dze. Z†takim ìuzbrojeniemî nietrudno poku-
siÊ siÍ o†komponowanie.
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