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Sound Blaster PCI128
i PCWORKS FOURPOINTSURROUND
Dźwięk przestrzenny 3D z komputera
Ogromna liczba kart
düwiÍkowych dostÍpnych na
rynku sprawia, øe bardzo trudno
wybraÊ urz¹dzenie odpowiadaj¹ce
konkretnym potrzebom
uøytkownika. CzÍúÊ uøytkownikÛw
zadowoli siÍ kart¹ düwiÍkow¹
o†minimalnych moøliwoúciach
lub wrÍcz wystarczy im g³oúnik
wbudowany w†komputer.
WiÍkszoúci jednak to nie
wystarcza - obecnie uøytkownicy
komputerÛw oczekuj¹ dobrej
jakoúci düwiÍku przestrzennego
i†Sound Blaster PCI128 nie
zawodzi tych oczekiwaÒ.
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Pierwsze co zwraca uwagÍ na kartÍ Sound
Blaster PCI128 to zastosowanie w†tej karcie
düwiÍkowej magistrali PCI. Pokutuje pogl¹d, øe
g³Ûwna rÛønica pomiÍdzy magistral¹ ISA a†PCI
to ich wydajnoúÊ. Taki pogl¹d implikuje naturalne pytanie: ìczy karta bÍdzie teraz szybciej
odgrywaÊ wave'yî? Oczywiúcie nie, ale dziÍki
mechanizmom obs³ugi szyny PCI czÍúÊ operacji
moøe byÊ wykonana bez angaøowania procesora
tak wiÍc wydajnoúÊ systemu w†pewnych zastosowaniach wzroúnie. Nie jest to oczywiúcie jedyna zaleta standardu PCI i†naleøy zauwaøyÊ
zbliøaj¹cy siÍ zmierzch kart wykorzystuj¹cych
magistralÍ ISA (pojawi³y siÍ juø p³yty g³Ûwne
bez moøliwoúci instalowania kart ISA).
Magistrala PCI to nie jedyna nowinka w†karcie Sound Blaster PCI128. Najpopularniejsza do
niedawna metoda generowania düwiÍku z†wykorzystaniem syntezy FM obecnie jest wypierana przez technikÍ wavetable, wykorzystuj¹c¹
podczas generowania düwiÍku brzmienie prawdziwych instrumentÛw. Oczywiúcie SB PCI128
wykorzystuje wavetable do generowania düwiÍku, chociaø na karcie nie ma pamiÍci RAM,
do ktÛrej moøna by ³adowaÊ wzory brzmieÒ
instrumentÛw. Jest to kolejna zaleta wynikaj¹ca z†zastosowania magistrali PCI, gdyø karta
moøe przechowywaÊ wzory brzmieÒ instrumentÛw w†pamiÍci systemowej komputera, a†tej
przy aktualnych cenach pamiÍci zwykle jest
pod dostatkiem. 16-bitowe prÛbkowanie z†czÍstotliwoúci¹ 48 kHz umoøliwia generowanie
düwiÍku z†jakoúci¹ p³yty kompaktowej. Generowanie düwiÍku przestrzennego jest moøliwe
przy wykorzystaniu funkcji DirectSound 3D
wchodz¹cego w†sk³ad DirectX Microsoftu. Brak
pamiÍci RAM sugeruje niezgodnoúÊ SB PCI128
z†wczeúniejszymi produktami firmy Creative.
Na szczÍúcie tak nie jest, SB PCI128 moøe
emulowaÊ m.in. kartÍ Sound Blaster Pro i†to
zarÛwno podczas pracy z†czystym DOS-em jak
i†w†sesji okienkowej Windows. Karta udostÍpnia 128-g³osow¹ polifoniÍ oraz efekty cyfrowe
reverb i†chorus. W†zaleønoúci od liczby do³¹czonych g³oúnikÛw (2 lub 4) do generowania
düwiÍku s¹ wykorzystywane odpowiednie algorytmy. Na karcie znajduje siÍ 15-koÒcÛwkowe
gniazdo, do ktÛrego moøna do³¹czyÊ joystick
lub, przy wykorzystaniu opcjonalnego
adaptera, urz¹dzenie MIDI. Na karcie
znajduj¹ siÍ trzy gniazda umoøliwiaj¹ce do³¹czenie urz¹dzeÒ wewnÍtrznych
komputera takich jak: modem, karta
tunera TV czy CD-ROM. Po³¹czenia zewnÍtrzne s¹ realizowane za poúrednictwem czterech gniazd typu jack. Moøna do³¹czyÊ urz¹dzenie odtwarzaj¹ce
(np. magnetofon), mikrofon, g³oúniki
przednie i†g³oúniki tylne. Kaøde gniazdo jest innego koloru, tak wiÍc prawid³owe po³¹czenie nie powinno sprawiÊ
k³opotu. Na uwagÍ zas³uguje moøliwoúÊ
wyboru za pomoc¹ zwory, czy do
gniazda g³oúnikÛw przednich bÍd¹ do³¹czone g³oúniki czy wzmacniacz w†tym drugim przypadku wzmacniacz
audio karty zostanie wy³¹czony.
Do³¹czone do karty oprogramowanie
(p³yta CD-ROM) to przede wszystkim
drivery umoøliwiaj¹ce pracÍ karty
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w†systemie Windows 95/98/NT. Dodatkowo producent do³¹czy³ odtwarzacz p³yt kompaktowych, plikÛw MIDI i†WAV (rys. 1). Ca³oúci¹
moøna sterowaÊ pilotem zdalnego sterowania
(rys. 2). Na uwagÍ zas³uguje mikser (rys. 3)
umoøliwiaj¹cy miksowanie sygna³Ûw, w³¹czanie efektÛw cyfrowych i†ustawianie poziomu
wzmocnienia sygna³Ûw w†poszczegÛlnych kana³ach. Na p³ycie znajduje siÍ rÛwnieø program do edycji plikÛw WAV (rys. 4). Ca³oúci
dope³nia oprogramowanie umoøliwiaj¹ce zmianÍ konfiguracji pracy karty.
Nawet najlepsza karta düwiÍkowa bez odpowiedniej jakoúci g³oúnikÛw nie spe³ni oczekiwaÒ
uøytkownika. Wchodz¹ce w†sk³ad zestawu g³oúniki o†nazwie FourPointSurround s¹ wynikiem
wspÛ³pracy Creative Labs i†Cambridge SoundWorks, a†efekt tej wspÛ³pracy jest naprawdÍ
dobry. Cztery kolumny z†3-calowymi g³oúnikami
(satelity) i†subwoofer umoøliwiaj¹ uzyskanie wysokiej jakoúci düwiÍku przestrzennego. Magnesy g³oúnikÛw w†satelitach s¹ ekranowane, moøna je wiÍc umieszczaÊ w†pobliøu monitora. Uøycie oddzielnych wzmacniaczy do basÛw i†sygna³Ûw úrednio- i†wysokotonowych pozwoli³o
uzyskaÊ düwiÍk czysty i†sprawiaj¹cy wraøenie
wype³niaj¹cego pomieszczenie nawet przy niskim poziomie g³oúnoúci. Wzmacniacze s¹ umieszczone w†kolumnie basowej, natomiast regulacjÍ g³oúnoúci dokonuje siÍ potencjometrem, ktÛry moøna przymocowaÊ do monitora. W†sk³ad
zestawu wchodz¹ (oprÛcz kompletu kabli po³¹czeniowych) dwa trÛjnogi, na ktÛrych moøna
umieúciÊ tylne kolumny. Wzmacniacze s¹ zasilane oddzielnym zasilaczem sieciowym. Niestety w³¹cznik zasilania znajduje siÍ w†kolumnie basowej, co skutecznie utrudnia operowanie
nim. Dobrym rozwi¹zaniem moøe byÊ zastosowanie listwy zasilaj¹cej z†w³¹cznikiem, ktÛrym
w³¹cza³oby siÍ komputer, monitor, drukarkÍ,
zasilacz wzmacniaczy audio i†ewentualnie inne
urz¹dzenia.
Podsumowuj¹c naleøy stwierdziÊ, øe po³¹czenie karty düwiÍkowej Sound Blaster PCI128
i†zestawu nag³aúniaj¹cego PCWorks FourPointSurround jest bardzo udane. JakoúÊ düwiÍku
uzyskiwana podczas odtwarzania p³yt kompaktowych jest wiÍcej niø zadowalaj¹ca, a†efekty
generowane podczas grania s¹ bardzo realistyczne. Zastrzeøenie moøe budziÊ doúÊ wysoka
cena zestawu, ale przecieø Creative Labs to
Mercedes wúrÛd kart düwiÍkowych. Na s³owa
krytyki zas³uguj¹ instrukcje do³¹czane do zestawu. Do braku instrukcji w†jÍzyku polskim
wiÍkszoúÊ uøytkownikÛw komputerÛw juø siÍ
przyzwyczai³a, ale brak choÊby kilku zdaÒ
o†parametrach karty lub o†moøliwoúciach do³¹czonego oprogramowania jest zupe³nie niezrozumia³y.
Paweł Zbysiński
Zestaw Sound Blaster PCI128 i†PCWorks
FourPointSurround do testÛw w†redakcji dostarczy³a firma Creative Labs.
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