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Prawo autorskie 

Niniejsze materiały podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Materiał te udostępniam do celów dydaktycznychjako materiały pomocnicze 
do wykładu z przedmiotu Komputerowe Systemy Pomiarowe prowadzonego dla 
studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Mogą 
z nich również korzystać inne osoby zainteresowane tą tematyką. Do tego celu 
materiały te można bez ograniczeń przeglądać, drukować i kopiować 
wyłącznie w całości.

Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody autora w inny sposób i do innych 
celów niż te, do których zostały udostępnione, jest zabronione. 

W szczególności niedopuszczalne jest: usuwanie nazwiska autora, edytowanie 
treści, kopiowanie fragmentów i wykorzystywanie w całości lub w części do 
własnych publikacji.

Eligiusz Pawłowski
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Uwagi dydaktyczne

Niniejsza prezentacja stanowi tylko i wył ącznie materiały pomocniczedo 
wykładu z przedmiotu Komputerowe Systemy Pomiarowe prowadzonego dla 
studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. 
Udostępnienie studentom tej prezentacji nie zwalnia ich z konieczności 
sporządzania własnych notatek z wykładów ani też nie zastępuje 
samodzielnego studiowaniaobowiązujących podręczników.

Tym samym zawartość niniejszej prezentacji w szczególności nie może być
traktowana jako zakres materiału obowiązujący na egzaminie.

Na egzaminie obowiązujący jest zakres materiału faktycznie wyłożony 
podczas wykładu oraz zawarty w odpowiadających mu fragmentach 
podręczników podanych w wykazie literatury do wykładu. 

Eligiusz Pawłowski
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Systemy interfejsu współczesnych KSP

1–Interfejsy kasetowe:

- magistrale komputerów klasy IBM PC: ISA, PCI, PCMCIA

- magistrale komputerów specjalizowanych: PXI

- magistrale kaset pomiarowych: VXI, CAMAC

2–Interfejsy przyrządowe:

- interfejsy równoległe: IEEE 488, IEEE1284

- interfejsy szeregowe: RS232, RS422, RS485, USB, IEEE 1394

- interfejsy czujników: I2C, 1-wire, SPI

3–Interfejsy sieciowe:

- Ethernet

- CAN, PROFIBUS
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Podstawowe struktury współczesnych komputerów

1–Architektura von Neumanna: komputery klasy PC i 
podobne, wyposażone w BIOS  oraz system operacyjny. 
Pierwsza konstrukcja: EDVAC , Los Alamos, rok 1945. 
Opracowany na University of Pensylvania na zamówienie 
United States Army.

2–Architektura harwardzka: mikrokontrolery jednoukładowe, 
procesory sygnałowe DSP, programowalne sterowniki logiczne 
PLC. Pierwsza konstrukcja: Mark I , Harvard, rok 1944. 
Opracowany i zbudowany przez firmę IBM na zamówienie 
United States Navy i zainstalowany na Harvard University
(więcej na pierwszym wykładzie).
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Architektura von Neumanna – krótka historia

John von Neumann, 1940r.

Architektura komputerowa która 
została opisana w 1945 r. w raporcie 
"First Draft of a Report on the 
EDVAC" przez Johna von 
Neumanna, efekt wspólnych prac z 
JohnemW. Mauchly’ym i Johnem 
Presper Eckertem, prowadzonych na 
zlecenie rządu USA w laboratorium 
Los Alamos. EDVAC - Electronic 
Discrete Variable Automatic 
Computer (elektroniczny automatyczny 
licznik zmiennych dyskretnych).
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Architektura von Neumanna – krótka historia

Strona tytułowa wstępnego 
raportu (draft) z kontraktu 

wartego 100 000 US$, 
ostateczny koszt wyniósł 

500 000 US$, 
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J. R. Oppenheimer, J. von Neumann and EDVAC

J. Robert Oppenheimer (left) and John von Neumann at the October 1952.
Oppenheimer was head of the Los Alamos Laboratory during the World War II.
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Architektura von Neumanna

Architektura von Neumanna składa się z trzech części:

- procesora zawierającego układ sterowania i ALU,

- pamięci, wspólnej dla danych i programu, 

- urządzenia wejścia-wyjścia.

Architektura von Neumanna charakteryzuje się:

- skończoną i funkcjonalnie pełną listą rozkazów,

- możliwością wprowadzenia programu i danych do pamięci 
poprzez urządzenia wejścia-wyjścia,

- jednakową dostępnością programu i danych dla procesora –
możliwość modyfikacji programu przez procesor,

- sekwencyjnym przetwarzaniem danych według instrukcji 
odczytywanych przez procesor z pamięci.
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Architektura von Neumanna

Architektura von Neumanna – wspólna pamięć programu i danych
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Architektura harwardzka (Harvard Mark I, 1944)

Architektura harwardzka składa się z trzech części:

- procesora,

- oddzielnych pamięci programu i pamięci danych

- urządzenia wejścia-wyjścia.

Architektura harwardzka charakteryzuje się:

- brakiem możliwości wprowadzenia programu do pamięci 
poprzez urządzenia wejścia-wyjścia,

- brakiem możliwości modyfikacji programu przez procesor,

- brak możliwości programowania, praca ze stałym programem,

- wysoką wydajnością dzięki możliwości równoczesnego 
pobierania instrukcji i danych z oddzielnych pamięci.
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Architektura harwardzka

Architektura harwardzka – rozdzielona pamięć programu i danych
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Architektura harwardzka-procesor AVR ATmega

Źródło:

ATmega8 Data Sheet: 8-bit
with 8K Bytes In-System
Programmable Flash
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Architektura harwardzka-realizacja w procesorze DSP

Źródło:

The Scientist and 
Engineer's Guide
to Digital Signal 
Processing

by 

Steven W. Smith,
Ph.D.

(Analog Devices)
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Architektura von Neumanna – realizacje w komputerach PC

Historyczny rozwój struktury komputerów PC:

- szynowa z pojedynczą magistralą (ISA)

- szynowa z podwójną magistralą (FSB + ISA)

- szynowa z potrójną magistralą (FSB + PCI + ISA)

- szynowe ze zredukowaną liczbą magistral (PCIe)
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Architektura pojedynczej magistrali – struktura ISA

W standardzie ISA (Industry Standard Architecture) wszystkie elementy pracują z tą 
samą szybkością, magistrala podzielona jest na kilka części układami buforującymi
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Architektura pojedynczej magistrali - właściwości

•Wprowadzona na szeroką skalę w PC.

•Podstawą architektura jest szyna (zespół przewodów połączonych z gniazdami).

•Komputer ma postać kasety lub szafy z wymiennymi modułami –szufladami

•Łatwa rekonfiguracja i rozbudowa komputera.

•Stosunkowo niska cena.

•Sterowniki urządzeń wejścia-wyjścia dostępne do procesora w taki sam sposób jak 
pamięć.

•Model szynowy stanowi wygodny model logiczny komputera, niezależnie od 
fizycznej implementacji (wszystkie współczesne komputery mają model logiczny 
(programowy) bazujący na modelu szynowym).

•Architektura szynowa jest typową architekturą systemów mikroprocesorowych i 
mikrokomputerów (w komputerach osobistych, stacjach roboczych i serwerach 
była stosowana do ok. 1994 roku).
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Architektura pojedynczej magistrali - problemy

•Długość i struktura połączeń ogranicza szybkość transmisji magistrali

•Dysproporcja wydajności procesora i pamięci jest dodatkowo powiększana przez 
wolną transmisję danych na szynie

•Krytyczna jest szybkość dostępu procesora do pamięci (inne transmisje, np. do i z 
urządzeń wejścia-wyjścia, zachodzą stosunkowo rzadko i mogą być realizowane 
wolniej).

•Długość szyny wynika z konieczności dołączenia wielu urządzeń - sterowników 
wejścia – wyjścia
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Architektura podwójnej magistrali - struktura

Pamięć i układy wejścia/wyjścia pracują z różną szybkością
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Architektura podwójnej magistrali - właściwości

•Szybka, krótka magistrala (szyna) łączy procesor (lub procesory) z pamięcią i ew. 
pamięcią podręczną –kieszenią (ang.cache).

•Wolna (dłuższa) szyna (magistrala) obsługuje sterowniki urządzeń wejścia 
wyjścia.

•Obie magistrale (szyny) są połączone za pomocą mostu (ang. bridge).

•Logicznie obie szyny są widziane przez procesor jak jedna, ale różnią się głównie 
parametrami elektrycznymi i wydajnością.

•Architektura stosowana w komputerach PC w latach 1994 - 1998.

•Standardy EISA, MCA, VESA (VLB).
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Architektura podwójnej magistrali - problemy

•Architektura dwuszynowa - problemy:

•Niektóre urządzenia zewnętrzne wymagają bardzo szybkiej transmisji.

•Szczególnie wymagające są karty graficzne.
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Architektura potrójnej magistrali – struktura FSB-PCI-ISA

Pamięć i różne układy wejścia/wyjścia pracują z różną szybkością
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Architektura potrójnej magistrali - właściwości

•Trzy szyny (magistrale):
» procesora i pamięci (FSB ang. front side bus)
» szybkich urządzeń zewnętrznych (PCI)(ang. Peripheral Component Interconnect)
» wolnych urządzeń zewnętrznych (ISA) (ang. Industry Standard Architecture)

•Typy mostków:
» mostek północny (ang. northbridge) - łączy szynę procesora z szyną szybkich 
urządzeń
» mostek południowy (ang. southbridge) - łączy szynę szybkich urządzeń z szyną 
wolnych urządzeń

•Używana w komputerach PC 1999-2002
» w praktyce most południowy zawierał sterowniki niektórych urządzeń
» sterownik pamięci umieszczony w moście północnym
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Architektura potrójnej magistrali - problemy

•szybka szyna zbyt wolna dla podsystemu graficznego

•wobec rosnącej integracji wolna szyna stała się zbędna
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Architektura uproszczona – struktura FSB - PCI 

Rezygnacja z ISA, bezpośrednie połączenie mostów, dodane AGP
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Architektura uproszczona PCI - właściwości

•Organizacja PC - rok 2004:

•Nie ma szyny wolnych urządzeń wejścia-magistrali ISA.

•Część połączeń szynowych została zastąpiona połączeniami typu punkt-punkt, o 
dużo większej przepustowości.

•Mostek północny zawiera sterownik pamięci.

•Mostek południowy nie pełni roli mostu pomiędzy szynami, lecz zawiera 
sterowniki większości niezbędnych w komputerze PC urządzeń zewnętrznych.

•Wprowadzono AGP (ang. Accelerated Graphics Port lub Advanced
Graphics Port) zmodyfikowana magistrala PCI opracowana przez firmę Intel
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Architektura uproszczona PCI - problemy

•Długość i struktura połączeń ogranicza szybkość transmisji 
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Architektura uproszczona PCIe – struktura PCIe

Wprowadzone PCIe, „magistrala szeregowa” wypierająca AGP, PCI, ISA
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Architektura uproszczona PCIe - właściwości

Organizacja PC - rok 2006:

•Sterownik pamięci umieszczony jest w procesorze.

•Mostek północny wyposażony w indywidualne łącza dla sterowników urządzeń 
zewnętrznych, zrealizowane w standardzie PCI express.

•Mostek południowy jest zintegrowanym sterownikiem urządzeń zewnętrznych.

•Szyna PCI została zachowana w celu umożliwienia podłączenia starszych 
sterowników urządzeń (skazana na usunięcie podobnie jak ISA).

•PCI Express PCI-s (PCIe, PCI-E), znana również jako 3GlO (3rd Generation I/O), 
„szeregowa magistrala”komunikacyjna
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Magistrala ISA - parametry

wersja 8 bit ISA 16 bit ISA

szerokość szyny danych 8 bit 16 bit

szerokość szyny 
adresowej 

20 bit 24 bit

ilość kontaktów 62 98 (62+36)

zasilanie +5 V, -5 V, +12 V, -12 V +5 V, -5 V, +12 V, -12 V

zegar 4.77 MHz 8 MHz

maksymalna 
przepustowość
(teoretyczna)

2 Mb/s 8 Mb/s
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Magistrala ISA – 16 bitów, złącze krawędziowe

DANE 0-7

DANE 8-15

ADRES 0-19

ADRES 17-23

ZASILANIE

STEROWANIE
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Magistrala PCI – wersje i parametry

Wersja PCI 2.0 PCI 2.1 PCI 2.2 PCI 2.3

Rok wprowadzenia 1993 1994 1999 2002

Maksymalna szerokość
szyny danych

32 bity 64 bity 64 bity 64 bity

Maksymalna 
częstotliwość taktowania

33 MHz 66 MHz 66 MHz 66 MHz

Maksymalna 
przepustowość

133 MB/s 528 MB/s 528 MB/s 528 MB/s

Napięcie 5 V 5 V 5 V / 3,3 V 3,3 V
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Magistrala PCI – rodzaje złączy
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Magistrala PCI-X

PCI-X (ang. Peripheral Component Interconnect Extended) -
szybsza wersja standardu PCI.

Szyna ta oferuje transmisję danych rzędu 4,3 GB/s, czyli 32 razy
szybciej niż pierwsze PCI. 

Magistrala ta jest wstecznie zgodna z PCI (zarówno stare karty 
pasują do nowych gniazd, jak i nowe karty do starych gniazd).

Istotne jest tylko dopasowanie napięciowe (jednak rodzaj złącza 
uniemożliwia pomylenie kart 1.5 V i 3.3 V).
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Magistrala PCI-X , wersje i parametry

wersja PCI-X 1.0 PCI-X 2.0 PCI-X 3.0

rok wprowadzenia 1999 2002 2003

maksymalna szerokość
szyny danych 

64 bity 64 bity 64 bity

maksymalna 
częstotliwość taktowania 

133 MHz 533 MHz 1066 MHz

maksymalna 
przepustowość

1066 MB/s 4264 MB/s 7,95 GB/s

napięcie 3.3 V 3.3 V/1.5 V 3.3 V/1.5 V
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Magistrala PCI-Express

PCI Express (ang. Peripheral Component Interconnect
Express) oficjalny skrót PCIe, znana również jako PCI-E, 
PCI-s lub jako 3GlO (od 3rd Generation I/O) – pionowa 
magistrala służąca do podłączania urządzeń do płyty głównej. 
Zastępuje ona magistrale PCI oraz AGP.
PCI-Express stanowi magistralę lokalną typu szeregowego, 
łączącą dwa punkty (Point-to-Point).
Nie jest to więc magistrala w tradycyjnym rozumieniu i nie 
jest rozwinięciem koncepcji "zwykłego" PCI, w związku z 
czym nie jest z nim kompatybilne.
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Magistrala PCI-Express, wersje i parametry
Wariant PCIe Przepustowość(w każdą stronę)

x1 v1.0 250 MB/s

x2 v1.0 500 MB/s

x4 v1.0 1000 MB/s

x8 v1.0 2000 MB/s

x16 v1.0 4000 MB/s (4 GB/s)

x16 v2.0 8000 MB/s (8 GB/s)

x16 v3.0 16000 MB/s (16 GB/s)
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Magistrala PCMCIA

PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card 
International Association) - międzynarodowe stowarzyszenie 
producentów kart pamięci dla komputerów osobistych. 
Celem organizacji jest wprowadzenie i rozwijanie 
międzynarodowego standardu kart rozszerzeń dla 
komputerów przenośnych.
Pierwsze gniazda PCMCIA zapewniały 16 bitowy przepływ 
danych – były odpowiednikiem magistrali ISA.
Obecnie jest to złącze 32-bitowe, pracujące z częstotliwością 
33 MHz (zapewniając maksymalny transfer danych 132 
MB/s) przy napięciu 3,3 V – odpowiada magistrali PCI i 
występuje pod nazwą Card Bus.
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Magistrala wewnętrzna komputera -zalety

- Szybka transmisja danych,

- Stosunkowo niski koszt rozszerzających kart pomiarowych 
w stosunku do samodzielnych przyrządów,

- Elastyczna struktura systemu pomiarowego, łatwość 
zmiany funkcji poprzez zmianę programu,

- Oprogramowanie wspomagane przez producenta: firmowe 
sterowniki i programy sterujące gotowe do użycia,

- Zwarta budowa systemu pomiarowego, większość 
elementów zamknięta w obudowie komputera.
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Magistrala wewnętrzna komputera -wady

- Konieczność montażu karty wewnątrz obudowy, 

- Wysoki poziom zakłóceń wewnątrz obudowy uniemożliwia 
uzyskanie wysokich rozdzielczości (12-16 bitów),

- Problemy przy uruchamianiu – konflikty sprzętowe,

- niejednolite, firmowe rozwiązania struktury wewnętrznej, 
sposobu sterowania, konieczność zakupu firmowego 
oprogramowania,

- Ograniczona liczba wolnych złączy magistrali, trudności w 
rozbudowie systemu.
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Magistrala PXI - PCI eXtensions for Instrumentation

- Rozwiązanie opracowane w 1997 roku przez firmę National
Instruments, obecnie rozwijane przez konsorcjum ponad 50 
niezależnych firm, 

- Ograniczono poziom zakłóceń wewnątrz obudowy poprzez 
zastosowanie ekranowania modułów i całej kasety.

- Magistralę PCI uzupełniono o magistralę synchronizacji i 
wyzwalania pomiarów oraz magistrale lokalne pomiędzy 
modułami, długość magistrali nawet do 18 gniazd,

- Kontroler systemu o strukturze zgodnej z komputerem PC jest 
jednym z modułów PXI (zrezygnowano z koncepcji „płyty 
głównej”) 
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Magistrala PXI - PCI eXtensions for Instrumentation

Magistrala PCI została uzupełniona o linie wyzwalania i 
synchronizacji oraz linie sygnałów analogowych.
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Magistrala PXI - PCI eXtensions for Instrumentation

Kaseta systemu PXI Kontroler systemu PXI 
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Podsumowanie

1.Współczesne komputery PC są realizowane według struktury von Neumanna.

2.Struktura harwardzka wykorzystywana jest w procesorach DSP, 
mikrokontrolerach jednoukładowych, sterownikach PLC.

3.W wyniku rozwoju struktury komputerów PC, do dołączania układów 
wejścia/wyjścia opracowano standardy magistral ISA i PCI z licznymi 
odmianami.

4.Kolejne wersje magistral posiadają szerszą szynę danych (od 8 do 64 bitów) 
oraz większą szybkość transmisji (od 2MB/s do 16GB/s ).

5.Wykorzystanie magistrali wewnętrznej komputera do realizacji systemu 
interfejsu w systemie komputerowym posiada zarówno zalety jak i wady.

6.System PXI pozwala na wykorzystanie zalet magistrali PCI zapewniając 
polepszenie parametrów metrologicznych systemu.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


