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ТЕМА: «Інтегрована аудіосистема АС’97» 

 

МЕТА:  
- Розглянути   поняття «інтегрованої аудіосистеми АС’97» 

- Вивчити  специфікацію АС’97 

- Опанувати  відмінні риси аудфоформатів 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового  матеріалу: 

1. Поняття про AC'97 

AC'97 (скорочено від англ. Audio codec '97 ) - стандарт для аудіокодеків, розроблений 

підрозділом Intel Architecture Labs компанії Intel в 1997 р. Цей стандарт 

використовується в основному в системних платах, модемах, звукових картах. AC'97 

підтримує частоту дискретизації 96 кГц при використанні 20-розрядного стерео та 48 

кГц при використанні 20-розрядного стерео для багатоканального запису і 

відтворення. 

AC'97 складається з вбудованого в південний міст чипсета хост-контролера і 

розташованого на платі аудіокодека. Хост-контролер (він же цифровий контролер, 

DC'97 ; англ. Digit controller) відповідає за обмін цифровими даними між системною 

шиною і аналоговим кодеком. Аналоговий кодек - це невеликий чип ( 4 × 4 мм , 

корпус TSOP , 48 виводів), який здійснює аналогоцифрове і цифроаналогове 

перетворення в режимі програмної передачі або по DMA. Складається з вузла , який 

безпосередньо виконує перетворення - АЦП/ЦАП. Від якості застосовуваного 

АЦП/ЦАП багато в чому залежить якість оцифровки і декодування цифрового звуку. 

2. Райзер-карти 

I/O Controller Hub включав в себе цифровий контролер, відповідний специфікації 

AC'97. Цей контролер дозволяв використовувати програмні і звуковий модемний 

кодеки (всього не більше двох пристроїв). Пристрої з'єднуються з іншими 

компонентами комп'ютера і з самим контролером за допомогою високошвидкісної 

послідовної двобічної цифрової шини AC-Link. Інтерфейс AC-Link дозволяє 

працювати з 12 вхідними та вихідними потоками даних з розрядністю 20 біт і 

частотою дискретизації 48 кГц. 

Таким чином, виробники системних плат могли встановлювати на свої плати звуковий 

або модемний ЦАП/АЦП, і практично безкоштовно отримувати при цьому звукову 

карту або модем (правда, повністю програмні). Зі звуковими картами все досить 

просто - звукові колонки різних виробників принципово однакові і мають однаковий 

роз'єм для підключення до звукової плати, тому на багатьох системних платах вже є 

інтегрована звукова плата, що працює через контролер AC'97. Але з модемами трохи 
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інакше. Стандарти телефонних ліній в різних країнах можуть помітно відрізнятися. 

Тому на материнських платах ставився 46-контактний слот AMR, що нагадує за 

зовнішнім виглядом укорочений вдвічі слот PCI, який по суті є роз'ємом шини AC-

Link. У слот AMR можуть встановлюватися пристрої, що відповідають специфікації 

AC-Link (це може бути як модемна, так і поєднана аудіо/модемна райзер-карта). 

Райзер-карта) - це плата, зібрана по вищезгаданій технології (наприклад, плата AMR-

модему)
[1]

. 

3. HD Audio 

HD Audio (від англ. High Definition Audio - звук високої чіткості) є еволюційним 

продовженням специфікації AC'97 , запропонованим компанією Intel в 2004 році, що 

забезпечує відтворення більшої кількості каналів з більш високою якістю звуку, ніж 

при використанні інтегрованих аудіокодеків AC'97. Апаратні засоби, засновані на HD 

Audio, підтримують 24-розрядну якість звучання (до 192 кГц в стереорежимі, до 96 

кГц в багатоканальному режимах - до 8 каналів). 

Формфактор кодеків і передачі інформації між їх елементами залишився колишнім. 

Змінилося тільки якість мікросхем і підхід до обробки звуку. 

 

4. Специфікація AC’97. 

На момент появи звукова карта представляла собою окрему плату (адаптер), що 

встановлюється з розширенням. В сучасних персональних комп’ютерах присутній 

інтегрований чипсет материнської плати рішенням згідно специфікації AC’97 або її 

розвитку, HD Audio. Також випускаються у вигляді зовнішнього пристрою. 

 
Специфікація AC’97. Найбільш вдала спроба ввести в персональний комп’ютер з 

процесором Х86 канал звуку, який відповідає сучасним вимогам до мультимедійних 

пристроїв, зробила корпорація Intel. В результаті спільних зусиль корпорацій Intel і 

Microsoft в 1997 році була зроблена специфікація AC’97 (Audio Codec 97), в який 

описана архітектура звукової підсистеми РС. Основна ідея специфікації AC’97 полягає 

в тому, що цифровий контролер (Digital Controller). Обидві частини з’єднуються разом 

за допомогою цифрового інтерфейсу AC-link. Звукова плата AdLid Цифровий 

контролер, що виконується на одній мікросхемі, підключається до шини PCI. У його 

функції входить інтерфейс між стандартною комп’ютерною шиною і цифровим 

інтерфейсом Ac-link. До нової цифрової шини можна підключати будь-які аналогові 

пристрої, що підтримують специфікацію AC’97 і вставляються в слот AM або CNR 

https://uk.wikipedia.org/wiki/AMR_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82)
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(подальший розвиток цієї специфікації). Крім того, на  системній платі може 

перебувати і аналогова мікросхема, яка виконує функції звукової карти, та ін. Можна 

безпосередньо до виходу цієї мікросхеми підключити звичайні звукові пристрої, 

наприклад активні звукові колонки, мікрофон, телевізор тощо. Слід зауважити, що 

специфікація AC’97 так само передбачає створення модемного з’єднання, тобто в 

AMR – або СТК – слот можна встановити і плату софт–модему. Незважаючи на 

додаткові можливості, користувачі не відразу стали користуватися можливостями 

специфікації AC’97, вважаючи за краще застосовувати традиційні звукові карти. Суть 

в тому, що запропонований специфікацією AC’97 спосіб створення звукового каналу 

страждає вельми серйозними недоліками, наприклад потрібна установка додаткових 

драйверів для підтримки працездатності інтегрованих на системній платі звукових 

пристроїв і модему, а якість формованого звуку не дуже висока. Дана технологія 

неодноразово модернізована, і звукова карта стала необов’язковою. Практично всі 

материнські плати мають інтегрований звук. 

Специфікація AC’97 передбачує: 

 

 Низьке завантаження процесора; 

 Повний дуплекс – можливість запису  

       під час відтворення; 

 Високоякісний звуковий вихід; 

 Режим 3D - стерео; 

 Високоякісний мікрофонний вихід; 

 Лінійний вихід для побутової апаратури; 

 Декодування потоку DVD – фільмів; 

 Апаратна підтримка MIDI – синтезу. 

 

 

 Intel High Defintion Audio корпорація Intel розробила нову специфікацію 

інтегрованої аудіо підсистеми. Технологія Intel High Defintion Audio (Intel HD Audio) 

підтримує відтворення більшої кількості каналів збільш високою якістю, ніж 

попередні формати інтегрованих аудіо підсистем. Крім цього, технологія Intel High 

Defintion Audio підтримує новітні аудіо формати найвищої якості. Коли розроблялась 

технологія AC’97, користувачі зазичай слухали музику і дивилися фільми зі 

стереозвуком. З ростом популярності фільмі на DVD в кодуванні Dolby * Digital та 

багатоканальних музичних записів, користувачі звикли слухати музику в режимі «звук 

навколо», використовуючи від шести до восьми колонок. Хоча технологія AC’97 

неодноразово була модернізована для відповідності новим вимогам, технологія Intel 

High Defintion Audio спочатку розроблялася для відтворення високоякісних 

багатоканальних записів. Також високу якість звучання забезпечується завдяки новим 

алгоритмам кодування - декодування  звуку. HD Audio володіє значними перевагами в 

порівнянні з інтегрованими Аудіосистемами - звуковими картами попереднього 

покоління.  

Апаратне забезпечення на базі технології Intel HD Audio підтримує до восьми 

звукових каналів з якістю звучання 192кГц/32біт, в той час як специфіка АС”97 

підтримує таких шість каналів з якістю 48кГц/20 біт. Крім того, технологія Intel HD 

Audio спеціально розроблено з урахуванням запобігання перешкод і шумів, які можуть 

зустрічатися в інших аудіо підсистем. Це забезпечується за рахунок виділення 

 
Звукова плата AdLib 



 

системних ресурсів для функції відтворення звуку.  Технологія Intel HD Audio 

підтримує багато поточністі, дозволяючи користувачам одночасно відправляти два або 

кілька звукових потоків на різні пристрої з одного ПК. Технологія Intel HD Audio 

також підтримує розширені функції розпізнавання мови з використанням систем 

спрямованих мікрофонів, що підтримують більш точніший звук розпізнавання мови. 

Інші аудіо системи мають вбудовану обмежену підтримку простих спрямованих 

мікрофонів, технології  Intel HD Audio підтримують великі масиви спрямованих 

мікрофонів. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Технологія Intel HD Audio також підтримує функцію зміни призначення роз’ємів. ПК 

сам визначає, коли аудіо роз’єм підключає пристрій, визначає тип пристрою, і змінює 

функцію порту, якщо пристрій підключається до невірного порту. Наприклад, якщо 

мікрофон підключається в роз’єм для колонок, комп'ютер розпізнає помилку і змінить 

функцію роз’єму для підтримки мікрофона. Це дуже важливий крок до підвищення 

загальної зручності аудіо підсистем, тепер користувачам не потрібно турбуватися про 

те, щоб підключати пристрої в «правильні» роз’єми. Саме ця технологія буде 

належати в основі звукових рішень найближчих років. Технологія Intel HD Audio – 

одна з багатьох нових технологій, представлених в наборах мікросхем сімейств Intel 

955Х, 925Х, 915 і 950 Express, тепер і в сімействі наборів мікросхем Intel 945 Express. 

Вона підвищує якість відтворення звуку і сприяє конвергенції цифрових розваг на ПК 

і пристроях побутової електротехніки.  

Відмінні риси двох форматів 

 
АС'97 HD Audio Перевага HD Audio 

 

16 біт 48 кГЦ 

максимум 

 

24біт 192 кГц максимум 

Повноцінна підтримка нових 

форматів, таких як DVD -

Audio 

 

2.0 

 

5.1/7.1 

Повноцінна підтримка нових 

форматів, таких як Dolby 

Digital  Surround  EX, DIS ES 

Смуга пропускання  48 Мб/с вихід,  Вища смуга пропускання 



 

11,5Мб/с 24 Мб/с вхід дозволяє  використовувати 

більшу кількість каналів в 

більш  детальних форматах 

Фіксована смуга 

пропускання 

Задається смуга пропускання Використовуються тільки  

необхідні  ресурси 

 

Певний  

канал  

 

DMA канали загального 

призначення  

Підтримка багатьох 

поточностей і декількох 

подібних пристроїв 

 

 

Один звуковий пристрій в 

системі 

 

 

Кілька логічних звукових 

пристроїв 

Підтримка концепції Digital 

Home / Digital Office, 

висновок різних звуків на 

різні висновки для 

мультирумних можливостей і 

окремого голосового чату 

Опорна частота задається 

ззовні, основним Кодаком 

Опорна частота береться від 

чипсета (ICH) 

Єдиний високоякісний  

генератор, що задає  для 

синхронізації 

Стабільність роботи 

залежить від стороннього ПО 

третіх фірм 

Універсальна архітектура 

звукового драйвера від 

Microsoft 

Єдиний драйвер для більшої 

стабільності OS і базової 

функціональності, не 

потрібно спеціальна 

установка драйверів 

Обмежене авто визначення і 

перевизначення 

Повне автовизначення і 

перевизначення 

Повна підтримка 

 Plug and Play 

Стерео мікрофон або  

2 мікрофони 

Підтримка масиву з 16 

мікрофонів, максимум 

Точне введення і 

розпізнавання мови 

 

5. Звукова підсистема материнської плати Intel D815EFV 

материнська плата від Intel 

на чіпсеті i815E: 



 

Ця не надто видатна, плата, але володіє, проте, вельми цікавими звуковими 

можливостями. 

Залізна частина: 

Інтегрований AC-link контролер в Intel 82801BA I / O Controller Hub (ICH2), який має 

підтримку AMR і CNR; 

 
 

Стерео AC'97-кодек Analog Devices AD1885; 

 
На платі розташовані пластмасові роз'єми з кольоровою PC99 маркуванням 

(мікрофонний вхід, лінійний вихід, лінійний вхід), 

 
 

а також два внутрішніх роз'єми - AUX in, CD in і якийсь цікавий, але нераспаянний 

роз'єм, в документації позначений як "front panel audio connector (optional)". Як нам 

пояснили в Intel, він служить для підключення панельки з мікрофонним входом і 

виходом на навушники; 

 
 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Читать: 3) §3.7.5 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 
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