
Magistrale cz.2
Typy magistrali





Industry Standard Architecture

– (standardowa architektura przemysłu) to 

standard magistrali oraz łącza dla 

komputerów osobistych wprowadzony w roku 

1984, jako rozszerzenie architektury IBM 

PC/XT do postaci szesnastobitowej. 



Typowe parametry złączy ISA

•szyna danych 16-bitowa lub 8-bitowa 

•częstotliwość taktowania 4,77 lub 8,33 MHz







PCI (Peripheral Component Interconnect) - po raz 

pierwszy została zaprezentowana w czerwcu 1992 r. 

jako rozwiązanie umożliwiające szybszą komunikację 

pomiędzy procesorem i kartami niż stosowane 

dawniej ISA. Każda karta, pasująca do gniazda PCI, 

funkcjonuje bez jakichkolwiek problemów, gdyż nie 

tylko sygnały ale i przeznaczenie poszczególnych 

styków gniazda są znormalizowane. PCI jest 

niezależna od procesora.



Przy częstotliwości taktowania 33 MHz i szerokości 

32 bitów magistrala PCI osiąga szybkość transmisji 

132 MB/s (PCI 2.0). Karty dołączone do szyny PCI

mogą się komunikować nawet bez udziału 

mikroprocesora, dzięki czemu wzrasta efektywność 

jego użytkowania. 



Wersje magistrali PCI

PCI 2.0 PCI 2.1 PCI 2.2 PCI 2.3

Rok wprowadzenia 1993 1994 1999 2002

Szerokość szyny 32 bity 64 bity 64 bity 64 bity

Częstotliwość 

taktowania

33 MHz 66 MHz 66 MHz 66 MHz

Przepustowość 133 MB/s 533 MB/s 533 MB/s 533 MB/s

Uwagi - - Zmiana sposobu 

zarządzania 

energią

Zasilanie 3,3V 

zmniejszony 

format kart





VESA Local Bus - 32-bitowa szyna danych 

opracowana przez VESA w  1992 roku kiedy 

konsorcjum VESA ustaliło standardową specyfikację 

tej magistrali, nazywaną VL Bus.



Gniazda kart tego typu są trzyczęściowe. Do 

dwuczęściowego rozszerzenia 16-bitowego 

dołączono kolejne złącze dla kart 32-bitowych.

Złącze to wykorzystywane było głównie przez karty 

graficzne, oraz kontrolery wejścia-wyjścia. 





Accelerated Graphics Port to rodzaj 

zmodyfikowanej magistrali PCI opracowanej przez 

firmę Intel. Jest to 32-bitowa magistrala PCI 

zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych 

ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a 

kartą graficzną (Point-to-point). 



•AGP 1x, używa kanału 32-bitowego działającego z 

taktowaniem 66 MHz, co daje maksymalny transfer 266 MB/s.

•AGP 2x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 66 

MHz z podwójną przepływnością, prowadzącą do 

efektywnego transferu 533 MB/s; napięcie sygnału jest takie 

samo jak w AGP 1x. 



•AGP 4x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 

66 MHz z poczwórną przepływnością, co prowadzi do 

efektywnego transferu maksymalnego 1066 MB/s (1 GB/s);

napięcie sygnału 1,5 V. 

•AGP 8x, używa kanału 32-bitowego przy taktowaniu 

66 MHz z ośmiokrotną przepływnością, co prowadzi do 

efektywnego transferu maksymalnego 2133 MB/s (2 GB/s);

napięcie sygnału 0,8 V. 



PCI-Express (PCIe, PCI-E), znana również jako 

3GIO (od 3rd Generation I/O) jest szeregową 

magistralą służącą do podłączania urządzeń do płyty 

głównej. Ma ona zastąpić magistralę PCI oraz AGP. 

PCI-Express stanowi magistralę lokalną typu 

szeregowego, łączącą dwa punkty (Point-to-Point). 



Każde urządzenie PCI-Express jest połączone 

bezpośrednio z kontrolerem. Sygnał przekazywany 

jest za pomocą dwóch linii, po jednej w każdym 

kierunku. Częstotliwość taktowania wynosi 2.5GHz. 

Protokół transmisji wprowadza dwa dodatkowe bity, 

do każdych ośmiu bitów danych. Przepustowość 

jednej linii wynosi 250MB/s (PCI-e x1). W związku z 

tym, że urządzenia mogą jednocześnie przekazywać 

sygnał w obydwu kierunkach (full-duplex), transfer 

może sięgać 500MB/s. 



Prędkości transferu danych

Wariant PCI-e Przepustowość

x1 250 MB/s

x2 500 MB/s

x4 1000 MB/s

x8 2000 MB/s

x16 4000 MB/s

x32 8000 MB/s



AMR (Audio Modem Riser) jest to 

dodatkowe 46-pinowe złącze na płycie 

głównej, w którym instaluje się specjalne 

karty rozszerzające (np. kartę dźwiękową w 

standardzie Codec’97 oraz kartę modemu w 

standardzie Modem Codec’97). Część 

elementów tego typu urządzeń znajduje się 

na kartach rozszerzeń, pozostałe 

gromadzone są w chipsetach na płycie 

głównej, oba elementy (na karcie i na płycie 

głównej) połączone są liniami interfejsu 

Codec’97.



CNR (Communications and Networking 

Riser) jest 60-pinowym złączem na płycie 

głównej, służącym do podłączenia 

uproszczonych konstrukcji kart 

dźwiękowych, modemów i niektórych kart 

sieciowych. W gnieździe CNR instaluje 

się także karty integrujące funkcje dwóch 

kart (np.. Karty dźwiękowej i sieciowej). 

CNR jest rozwinięciem AMR ale oba 

złącza nie są ze sobą kompatybilne.


