
RODZAJE 

MAGISTRAL



Magistrala to ścieżka łącząca ze sobą 

różne  komponenty w celu wymiany 

informacji miedzy nimi.  Zespół linii oraz 

układów przełączających, służących do 

przesyłania sygnałów między 

połączonymi urządzeniami w systemach 

mikroprocesorowych, złożony z trzech 

współdziałających szyn.

Magistrala komunikacyjna 



Magistrala jest w komputerach rodzajem 

autostrady, którą dane poruszają się 

pomiędzy poszczególnymi elementami 

komputera: procesorem, pamięcią, 

kartami rozszerzeń itp. Wydajność 

magistrali zależy od szerokości ścieżki 

danych, rodzaju transmisji danych oraz 

częstotliwości taktowania.



Wielkość szyny danych

wyrażona w bitach określa, ile znaków 

może być przesyłanych jednocześnie. 

Ośmiobitowa szyna danych przenosi 

jeden znak, 16 bitowa przenosi 2 znaki, 

zaś 32 bitowa przenosi 4 znaki

jednocześnie (w czasie trwania jednego 

taktu zegara). Potocznie mówimy o 

procesorze 8-bitowym, 32-bitowym itd.



Częstotliwość pracy magistrali

Szybkość komunikowania się (przepływu 

danych), pomiędzy podzespołami 

komputera zależy od wyboru magistrali, 

za pośrednictwem której dane urządzenie 

lub karta rozszerzająca komunikuje się z

procesorem i pamięcią. 



• magistrala lokalna umożliwia 

zwiększenie szybkości komunikacji z 

magistrala procesora,

• magistrala wejścia-wyjścia – służąca 

do podłączenia kart rozszerzeń, 

• magistrale zewnętrzne służą do 

przyłączania urządzeo zewnętrznych: 

modemy, drukarki, skanery, kamery 

internetowe, klawiatury, myszy.

Rodzaje magistral



Transmisja danych



Transmisja danych

W transmisji szeregowej dane są wysyłane
w sposób sekwencyjny w postaci jednego ciągu 

bitów (bit po bicie).

Transmisja równoległa polega na jednoczesnym 
wysyłaniu większej ilości bitów (w porcjach po 
8,16,32,64 itd.). W odcinku czasu przesyłanych 

jest kilka bitów lub bajtów informacji



Komunikacja synchroniczna: przepływ 

danych jest kontrolowany za pomocą sygnału 

sterującego. Impulsy taktujące pozwalają na 

utrzymanie stałego tempa przepływu bitów, 

dzięki czemu nie powstają przerwy w 

przesyłaniu informacji.  (np.: USB i 

PCIExpress)

Transmisja danych cyfrowych 



Transmisja asynchroniczna: dane przesyłane są 

w postaci pakietów, najczęściej po 8 bitów. Brakuje 

sygnału sterującego przepływem strumienia 

danych. W celu kontroli transmisji do każdego 

bajta danych dodawane są dwa lub trzy bity 

sterujące (np.: modem analogowy podłączony do 

portu szeregowego PC). Wady: nadmiarowośd 

wysyłanych informacji, przerwy na odczyt 

ustalonej wartości bitów


