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Вступ 
 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів передбачені 
для практичного закріплення матеріалу даної дисципліни. 

Весь обсяг лабораторних робіт умовно можна поділити на дві 
складові частини: перша – це роботи з комп’ютерної схемотехніки 
(дослідження логічних схем за допомогою САПР Electronic 
workbench), друга – роботи з архітектурі комп’ютерів (визначення 
технічних параметрів складових частин ПК). 

Основними завданнями проведення лабораторних робіт з даної 
дисципліни є формування в студентів знань, умінь та навичок, 
необхідних для правильної експлуатації, діагностики поломки та 
нескладного ремонту комп’ютерної техніки, зокрема, системного 
блоку і периферійних пристроїв, а також поверхневого дослідження 
логічних схем, що є складовими частинами пристроїв ПК. 

 
 
 

Правила виконання лабораторних робіт 
 
1. Підготовка до роботи. 
У процесі підготовки до лабораторної роботи кожен студент 

зобов’язаний: 
- ознайомитися зі змістом лабораторної роботи; 
- вивчити відповідні розділи конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури; 
- ознайомитися з методологією вимірювання окремих параметрів 

та характеристик досліджуваної схеми; 
- підготувати відповіді на контрольні запитання. 
 
2. Виконання роботи. 
- Лабораторні роботи виконуються у час, передбачений 

розкладом занять, групами в складі не більше ніж по 2 студенти. 
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- В процесі роботи кожен студент повинен оволодіти навичками 
практичного виконання всіх пунктів лабораторного заняття. 

- Включення лабораторних макетів відбувається лише після 
перевірки викладачем правильності виконання необхідних з’єднань. 

- Робота вважається виконаною після отримання результатів у 
вигляді таблиць чи графіків. 

 
3. Оформлення та захист звіту лабораторної роботи. 
- Звіт лабораторної роботи здійснюється кожним студентом 

індивідуально на аркушах паперу формату А4. Усі аркуші однієї 
лабораторної роботи мають знаходитись у файлі, в свою чергу всі 
файли з лабораторними роботами повинні бути скріплені в одній 
папці. 

- Перший аркуш звіту є титульний, і оформляється за 
встановленим зразком (Додаток № 1). 

- Оформлений звіт лабораторної роботи необхідно підготувати 
до наступного поточного заняття в лабораторії. 

- Захист звітів виконання лабораторних робіт проводиться під час 
занять або в час, відведений для консультацій. 

 
У даних методичних рекомендаціях міститься основний матеріал, 

необхідний для виконання лабораторних робіт. Теоретичні відомості 
представлені в обмеженому обсязі, проте для якісної підготовки до 
лабораторних занять слід вивчити рекомендовану літературу та 
лекційний матеріал. 
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Лабораторна робота № 1. 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми,  
отриманої комбінуванням логічних елементів. 

Мета: Експериментально визначити усі можливі стани 
 електронної схеми, отриманої комбінуванням  

логічних елементів. 
 
Теоретичні відомості. 
Логічний елемент – це електронний прилад, що реалізує одну з 

логічних функцій. На принциповій схемі логічний елемент 
зображають прямокутником, всередині якого ставиться зображення 
покажчика функції. Лінії з лівої сторони прямокутника показують 
входи, з правої - вихід елемента. На рисунку 1 зображені основні 
логічні елементи, що використовуються у цифрових приладах: 

Елемент І (кон'юктор); 
(a) 

елемент АБО (диз’юнктор) 
(б); 

елемент НІ (інвертор) 

(в). 

 
Рис. 1. Основні логічні елементи. 

 
Існує множина логічних елементів, що виконують більш складні 

логічні перетворення. Ці перетворення є комбінаціями найпростіших 
логічних операцій. До числа таких елементів належать: 

елемент І-НІ  
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елемент АБО-НІ  
елемент І-АБО  

елемент І-АБО-НІ  
 

 
Рис. 2. Графічні позначення логічних елементів. 

 
Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 
бібліотеки електронних елементів. 

2. Згідно з варіантом, вказаним викладачем, скласти електронну 
схему. 

Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 
(XLV1). Від генератора через ключі (key) сигнал потрапляє на схему 
логічних елементів. Входи і вихід електронної схеми з’єднані з 
світловими індикаторами (LED), які показують рівень сигналу (0 чи 1). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед таблицею 
істинності.  
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5. Експериментально визначити усі можливі стани електронної 
схеми, постаново заповнюючи таблицю істинності. 

 

 
Рис. 3. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 1. 
 

         

       
Рис. 4. Варіанти лабораторної роботи. 

 
Таблиця істинності електронної схеми варіанта № __ 

A B C D E 
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Контрольні запитання. 
1. Що таке кон’юнкція? 
2. Що таке диз’юнкція? 
3. Чому в комп’ютерній техніці застосовується двійкова система 

числення? 
4. Що називається логічним елементом? 

 
 
 

Лабораторна робота № 2. 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми,  
отриманої комбінуванням логічних елементів,  

із застосуванням логічного елемента ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. 
Мета: Експериментально визначити усі можливі стани 

електронної схеми, отриманої комбінуванням  
логічних елементів, із застосуванням  

логічного елемента ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. 
 
Теоретичні відомості. 
Логічний елемент ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО дає 1 на виході лише в 

тому випадку, коли сигнали на двох входах різні. Таблиця істинності 
для звичайного елемента АБО і для елемента ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО 
представлена на рис. 5. Зверніть увагу, що у елементі 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО сигнал високого рівня з'являється на виході 
лише при кроках 2 і 3.  

Вхід логічний 
елемент 

АБО 

логічний 
елемент 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ 
АБО 

А В 

0 0 0 0 

0 1 1 1 

1 0 1 1 

1 1 1 0 

Рис. 5. Таблиця істинності двовхідних логічних елементів АБО і  
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. 
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Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 
бібліотеки електронних елементів. 

2. Згідно з варіантом, вказаним викладачем, скласти електронну 
схему. 

Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 
(XLV1). Від генератора через ключі (key) сигнал потрапляє на схему 
логічних елементів. Входи і вихід електронної схеми з’єднані з 
світловими індикаторами (LED), які показують рівень сигналу (0 чи 1). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед таблицею 
істинності.  

5. Експериментально визначити усі можливі стани електронної 
схеми, постаново заповнюючи таблицю істинності. 

 

 
Рис. 6. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 2. 
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Рис. 7. Варіанти лабораторної роботи. 

 
Таблиця істинності електронної схеми варіанта № __ 

A B C D E 

     

     

     

 
Контрольні запитання. 

1. Яку особливість функціонування логічного елемента 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО Ви знаєте? 

2. В яких пристроях можна зустріти логічний елемент 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО? 
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Лабораторна робота № 3. 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми 

асинхронного RS-тригера. 
Мета: Експериментально визначити усі можливі  

стани електронної схеми асинхронного RS-тригера. 
 
Теоретичні відомості. 
Під час обробки цифрової інформації виникає необхідність у 

запису двійкових слів і їх тимчасовому зберіганні.  
Оскільки двійкове слово – це набір нулів і одиниць, то для 

зберігання одного розряду цього слова потрібний елемент, який 
може знаходитися в двох чітко помітних станах, один з яких 
трактують як нульовий, а другий як одиничний.  

В якості таких елементів використовуються електронні пристрої, 
відмінною рисою яких є те, що в одному стані напруга на виході цього 
пристрою відповідає рівню логічного нуля, і цей стан приймають як 
нульове, а в другому – рівнем логічної одиниці, і цей стан приймають 
як одиничне, причому кожне з цих станів стабільно і однаково 
правомочні.  

Для переведення пристрою з одного стану в інший потрібні 
відповідні керуючі вхідні сигнали. Ці сигнали зазвичай трактуються як 
сигнали запису нуля або сигнали запису одиниці. Подібні пристрої 
отримали назву Тригер. 

Існує велике різноманіття тригерів. Основна відмінність їх один 
від одного полягає в характері управління або в способі запису 
інформації, хоча існує і багато інших класифікацій.  

Основою побудови будь-якого різновиду тригера є найпростіший 
RS-тригер.  

 
Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 
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Порядок виконання роботи. 
1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 

бібліотеки електронних елементів. 
2. Скласти електронні схеми асинхронних RS-тригерів. 
Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 

(XLV1). Від генератора через ключі (key) сигнал потрапляє на схему 
логічних елементів. Входи і виходи електронної схеми з’єднані з 
світловими індикаторами (LED), які показують рівень сигналу (0 чи 1). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складені електронні схеми із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши їх перед таблицею 
істинності.  

5. Експериментально визначити усі можливі стани електронної 
схеми, постаново заповнюючи таблицю істинності. 

6. Визначити режим запису 1, режим зберігання 1, режим запису 
0 і недопустиму комбінацію, яка є недопустимою для найпростішого 
тригера. 

 
Рис. 8. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 3. 

  
Рис. 9. Асинхронний RS-тригер (2АБО-НІ) 

та асинхронний RS-тригер (2І-НІ). 
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Таблиця істинності електронної схеми  
асинхронного RS-тригера (2АБО-НІ). 

R  S  Q  Q  

    

    

    

    

 
Таблиця істинності електронної схеми  

асинхронного RS-тригера (2І-НІ). 

R  S  Q  Q  

    

    

    

    

 
Контрольні запитання. 

1. Для чого призначений тригер? 
2. В чому полягає відмінність між асинхронним RS-тригером 

(2АБО-НІ) та асинхронним RS-тригером (2І-НІ)? 
3. Яку кількість інформації може зберігати один асинхронний RS-

тригер? 
 
 
 

Лабораторна робота № 4. 
Тема: Дослідження роботи електронних схем  

синхронних RS-тригерів. 
Мета: Експериментально визначити  
всі можливі стани електронних схем  

синхронних RS-тригерів (4 І-НІ) та (4 АБО-НІ). 
 
Теоретичні відомості. 
Схема асинхронного RS-тригера дозволяє запам'ятовувати стан 

логічної схеми, але, оскільки в початковий момент часу може 
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виникати перехідний процес, то запам'ятовувати стани логічної 
схеми потрібно лише в певні моменти часу, коли всі перехідні 
процеси закінчені. 

Це означає, що більшість цифрових схем вимагають сигналу 
синхронізації (тактового сигналу). Всі перехідні процеси в 
комбінаційній логічній схемі повинні закінчитися за час періоду 
синхросигналу, що подається на входи тригерів. Тригери, що 
запам'ятовують вхідні сигнали лише у момент часу, визначений 
сигналом синхронізації, називаються синхронними. 

Синхронні тригери забезпечуються додатковим входом, по якому 
надходить синхронізуючий сигнал. При цьому зміна стану тригера 
відбувається лише в ті моменти часу, коли на спеціальний 
синхронізуючий вхід тригера надходить синхроімпульс. 
Синхронізуючий вхід позначається буквою С. 

Принцип роботи RS-тригера не змінився, додалася додаткова 
умова: синхронізація моменту спрацьовування схеми. RS-тригери 
можуть бути реалізовані на різних логічних елементах. При цьому 
логіка роботи синхронних RS-тригерів не змінюється. Умовно-
графічне позначення синхронного RS-тригера приведене на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Умовно-графічне позначення синхронного RS-тригера. 

 
Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 
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Порядок виконання роботи. 
1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 

бібліотеки електронних елементів (Рис. 11). 
2. Скласти електронну схему синхронного RS-тригера (4 І-НІ) 

(Рис. 12). 
Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 

(XLV1) (Рис. 14). Джерело синхроімпульсів – генератор 
високочастотних коливань (XLV2) (Рис. 15). Від генераторів через 
ключі (key) сигнали потрапляють на схему логічних елементів. Входи 
електронної схеми з’єднані зі світловими індикаторами (LED), які 
показують рівень сигналу (0 чи 1), а виходи з’єднані з логічним 
аналізатором (XLA1) (Рис. 16). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед таблицею 
істинності.  

5. Експериментально визначити всі можливі стани електронної 
схеми, постаново заповнюючи таблицю істинності. 

6. Аналогічні маніпуляції провести для електронної схеми 
синхронного RS-тригера (4 АБО-НІ) (Рис. 13). 

 

 
Рис. 11. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 4. 
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Рис. 12. Схема синхронного RS-тригера (4 І-НІ). 

 
Рис.13. Схема синхронного RS-тригера (4 АБО-НІ). 

 

 
Рис. 14. Налаштування генератора високочастотних  

коливань (XLV1). 
 

 
Рис. 15. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV2). 
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Рис. 16. Налаштування логічним аналізатором (XLA1). 

 
Таблиця істинності синхронного RS-тригера (4 І-НІ) 

C R S Q Q  Пояснення 

      

      

      

      

      

      

 
Таблиця істинності синхронного RS-тригера (4  АБО-НІ) 

C R S Q Q  Пояснення 

      

      

      

      

      

      

 
Контрольні запитання. 

1. Які тригери називаються синхронними? 
2. Для чого в цифровій техніці потрібна синхронізація? 
3. В чому полягає відмінність між синхронним RS-тригером 

(4АБО-НІ) та синхронним RS-тригером (4І-НІ)? 
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Лабораторна робота № 5. 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми  

синхронного JK-тригера. 
Мета: Експериментально визначити усі можливі  

стани електронної схеми синхронного JK-тригера. 
 
Теоретичні відомості. 
Простий JК-тригер можна отримати з синхронного RS-тригера, 

якщо ввести додаткові зворотні зв'язки з виходів тригера на входи, 
що дозволяє усунути невизначеність у таблиці істинності.  

При вхідних сигналах J=K=0 стан тригера не змінюється, 
оскільки напруга низького рівня на одному вході елемента І-НІ 
відміняє проходження сигналів від інших його входів і утримує 
вихідний сигнал на високому рівні. Якщо на входи J і K подати 
взаємно протилежні рівні, то при подачі перепаду напруги на вхід С 
виходи JК-тригера встановлюються такі ж стани. При подачі на входи 
J і K одночасно напруги високого рівня тригер перемикається в стан, 
протилежний попередньому, якщо на вхід синхронізації С подати 
перепад напруги. 

Таблиця істинності JK-тригера практично збігається з таблицею 
істинності синхронного RS-тригера. Для того, щоб виключити 
заборонений стан, схема тригера змінена таким чином, що при 
подачі двох одиниць JK-тригер перетворюється на лічильний тригер. 
Це означає, що при подачі на тактовий вхід C імпульсів JK-тригер 
змінює свій стан на протилежний.  

 

 
Рис. 17. Синхронний JK-тригер. 
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Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 
бібліотеки електронних елементів (Рис. 18). 

2. Скласти електронну схему синхронного JK-тригера (4 І-НІ) 
(Рис. 17). 

Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 
(XLV1) (Рис. 19). Джерело синхроімпульсів – генератор 
високочастотних коливань (XLV2) (Рис. 20). Від генераторів через 
ключі (key) сигнали потрапляють на схему логічних елементів. Входи 
електронної схеми з’єднані з світловими індикаторами (LED), які 
показують рівень сигналу (0 чи 1), а виходи з’єднані з логічним 
аналізатором (XLA1) (Рис. 21). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  

5. Експериментально визначити можливі стани електронної 
схеми за допомогою графіка логічного аналізатора. 

6. Скопіювати графік логічного аналізатора із САПР Electronics 
Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  
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Рис. 18. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 5. 
 

 
Рис. 19. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV1). 
 

 
Рис. 20. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV2). 
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Рис. 21. Налаштування логічним аналізатором (XLA1). 

 
Контрольні запитання. 

1. Які особливості в будові синхронного JK-тригера Вам відомі? 
2. В чому різниця в принципах функціонування між синхронним 

RS-тригером та синхронним JK-тригером? 
 
 
 

Лабораторна робота № 6 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми  

синхронного T-тригера. 
Мета: Експериментально визначити усі можливі стани 

електронної схеми синхронного T-тригера. 
 
Теоретичні відомості. 
Т-тригер називають лічильним тригером, або дільником на два – 

так як він ділить вхідну частоту на два. 
 

 
Рис. 22. Логічна схема реалізації синхронного Т-тригера. 
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У синхронному тригері присутній вхід дозволу рахунку Т. Логіка 
роботи наступна. При рівні логічної одиниці на вході Т при кожному 
імпульсі на вході С тригер змінює свій стан на протилежний. При рівні 
логічного нуля на вході Т сигнали на вході С не враховуються. 

Найпоширеніше застосування Т-тригера – дільник частоти на 
два. Для використання його в такій якості на вхід Т подають логічну 1, 
а на вхід С подають вхідну частоту. З виходу Q знімаю частоту в два 
рази меншу. 

 
Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 
бібліотеки електронних елементів (Рис. 23). 

2. Скласти електронну схему синхронного T-тригера (Рис. 22). 
Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 

(XLV1) (Рис. 24). Джерело синхроімпульсів – генератор 
високочастотних коливань (XLV2) (Рис. 25). Від генераторів через 
ключі (key) сигнали потрапляють на схему логічних елементів. Входи 
електронної схеми з’єднані з світловими індикаторами (LED), які 
показують рівень сигналу (0 чи 1), а виходи з’єднані з логічним 
аналізатором (XLA1) (Рис. 26). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  

5. Експериментально визначити можливі стани електронної 
схеми за допомогою графіка логічного аналізатора. 

6. Скопіювати графік логічного аналізатора із САПР Electronics 
Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  
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Рис. 23. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10 для лабораторної роботи № 5. 
 

 
Рис. 24. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV1). 
 

 
Рис. 25. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV2). 
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Рис. 26. Налаштування логічним аналізатором (XLA1). 

 
Контрольні запитання 

1. Яке призначення Т-тригера? 
2. В чому полягає відмінність між асинхронним та синхронним         

Т-тригером? 
 

 
 

Лабораторна робота № 7. 
Тема: Дослідження роботи електронної схеми 

синхронного D-тригера. 
Мета: Експериментально визначити усі можливі  
стани електронної схеми синхронного D-тригера. 

 
Теоретичні відомості. 
D-тригер називають інформаційним тригером, також тригером 

затримки. D-тригер буває тільки синхронним. 
Тригер має один інформаційний вхід D, і один синхронізуючий 

вхід С.  
Одна із можливих структурних схем однотактного D-тригера і 

його умовне позначення наведені на рисунку. 
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Рис. 27. Схема та умовне позначення синхронного D-тригера. 

 
Якщо рівень сигналу на вході С=0, стан тригера стійкий і не 

залежить від рівня сигналу на інформаційному вході. При подачі на 
вхід синхронізації рівня С=1 інформація на прямому виході буде 
повторювати інформацію, що подається на вхід D. 

В такому тригері відбувається затримка сигналу на виході по 
відношенню до сигналу, поданого на вхід, під час паузи між 
синхросигналами. Для стійкої роботи тригера необхідно, щоб 
протягом синхроімпульса інформація на вході була незмінною. 

Потенційне і динамічне управління D-тригера. 
Синхронні D-тригери можуть бути з потенційним і динамічним 

управлінням. У перших з них інформація записується протягом часу, 
при якому рівень сигналу С=1. В тригерах з динамічним управлінням 
інформація записується тільки протягом перепаду напруги на вході 
синхронізації. Динамічні входи зображають на схемах трикутником. 
Якщо верхівка трикутника звернута в сторону мікросхеми, то тригер 
«спрацьовує» по фронту вхідного імпульсу, якщо від неї - по зрізу 
імпульсу. В такому тригері інформація на виході може бути 
затримана на один такт по відношенню до вхідної інформації. 

В популярній вітчизняній мікросхемі К155ТМ2 міститься два 
незалежних D-тригери з входами скидання і установки, R і S 
відповідно. 

 
Рис. 28. Мікросхема К155ТМ2. 
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Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Система автоматизованого проектування Electronics 

Workbench 10. 
3. Бібліотека електронних елементів. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Запустити САПР Electronics Workbench 10, відкрити файл 
бібліотеки електронних елементів (Рис. 29). 

2. Скласти електронну схему синхронного D-тригера (Рис. 27). 
Джерело живлення схеми – генератор високочастотних коливань 

(XLV1) (Рис. 30). Джерело синхроімпульсів – генератор 
високочастотних коливань (XLV2) (Рис. 31). Від генераторів через 
ключі (key) сигнали потрапляють на схему логічних елементів. Входи 
електронної схеми з’єднані з світловими індикаторами (LED), які 
показують рівень сигналу (0 чи 1), а виходи з’єднані з логічним 
аналізатором (XLA1) (Рис. 32). 

3. Візуально перевірити правильність складання схеми. 
4. Скопіювати складену електронну схему із САПР Electronics 

Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  

5. Експериментально визначити можливі стани електронної 
схеми за допомогою графіка логічного аналізатора. 

6. Скопіювати графік логічного аналізатора із САПР Electronics 
Workbench 10 у лабораторну роботу, помістивши її перед 
контрольними запитаннями.  

 
Рис. 29. Бібліотека електронних елементів САПР Electronics 

Workbench 10. 
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Рис. 30. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV1). 
 

 
Рис. 31. Налаштування генератора високочастотних коливань 

(XLV2). 
 

 
Рис. 32. Налаштування логічним аналізатором (XLA1). 

 
Контрольні запитання. 

1. Для чого призначений D-тригер? 
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2. В чому полягає відмінність між D-тригером з потенційним 
управлінням і D-тригером з динамічним управлінням? 

 

 
 

Лабораторна робота № 8. 
Тема: Визначення технічних параметрів 

 центрального мікропроцесора. 
Мета: Визначити усі можливі технічні параметри  

центрального мікропроцесора. 
 
Теоретичні відомості. 
 

 

Рис. 33. Сучасний мікропроцесор. 
 
Процесор - безсумнівно найважливіша частина комп'ютера. 

Процесор виконує найважливішу роль у швидкодії комп'ютера – 
обчислення результатів програми. ЦП має ряд найважливіших 
характеристик, про значення кожної з яких потрібно знати. 

Технічні характеристики процесора. 
Частота ЦП. 
Частота процесора – це кількість тактів, елементарних операцій, 

які процесор може виконати протягом секунди. Для ЦП значення 
вимірюються в гігагерцах (ГГц). Частота впливає на продуктивність і 
швидкість комп'ютера. 

Розрядність ЦП. 
Іноді цей параметр називають внутрішньою розрядністю ЦП або 

розрядністю внутрішньої шини даних. Фактично це кількість біт 
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інформації, що одночасно можуть бути записані в кожний з регістрів 
загального призначення ЦП. 

Кеш-пам’ять. 
Центральний процесор постійно працює з пам'яттю. Але 

швидкість оперативної пам'яті не особливо велика, щоб процесор 
при роботі з нею розкривав повністю свій обчислювальний потенціал. 
Тому процесор має свою власну невелику, але швидку пам'ять. Її 
називають кеш-пам’яттю. Зазвичай, такої пам'яті на процесорі від 
256Кб до 2Мб. Кеш зберігає в собі ті дані, які можуть знадобитися 
процесору в найближчий момент. Тому, перед тим як виконати 
операцію з даними, процесор шукає їх спершу в кеші. Кеш поділяють 
на рівні: зазвичай, в процесорах використовується дворівнева 
система (L1 і L2). Кеш першого рівня відрізняється малим розміром 
(але великою швидкістю), а другого рівня – великим розміром і 
меншою швидкістю. Кеш третього рівня дуже великий, але повільний 
і зустрічається тільки в окремих моделях ЦП. 

Технологічний процес. 
З одного боку, здається, що технологічні норми, за якими 

виготовлений процесор, – це проблема виробника (інженерів, 
виробничих потужностей і т.д.). Але за останні років п'ять, все 
змінилося. Тепер, виробники змушені зменшувати норми 
виробництва процесорів ще й для того, щоб знизити тепловиділення 
процесора. Простому користувачеві не варто загострювати на цьому 
особливу увагу, але слід знати: чим менший технологічний процес, 
тим менша подається на ЦП напруга і тим менше нагрівається 
процесор. Всі сучасні процесори випускаються за нормами 0,09 мкм, 
на підході масове поширення 0,065 мкм. Для виробників процесорів, 
впровадження нових технологій – не тільки зниження площ чіпів, але 
й важливий чинник на шляху збільшення продуктивності ЦП. Адже, 
при більш тонкому технологічному процесі, можна буде випускати 
процесори з більш високою частотою (і продуктивністю), не виходячи 
за рамки раніше встановлених теплових кордонів. 

Підтримка технологій. 
Для оптимізації виконання певних завдань, виробники ЦП 

впроваджують у свої процесори спеціальні набори інструкцій. 
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Наприклад, SSE (SSE2, SSE3), 3DNow!, Extended 3DNow! і т.п. Ці 
інструкції не вносять якихось змін в саму виконавчу частину ядра 
процесора, але дозволяють описувати складні послідовності команд, 
більш короткими командами і спрощувати роботу процесору. В 
основному, такі додаткові набори інструкцій створені для збільшення 
продуктивності у програмах мультимедійного нахилу. Для повного 
розкриття потенціалу процесорів, ці програми повинні мати підтримку 
певних наборів інструкцій (наприклад, підтримку SSE мають 
практично всі, а деякі і не запускаються через відсутність SSE), але 
теоретично будь-яка програма, оптимізована під будь-який набір 
інструкцій, повинна працювати і без їх підтримки. 

  
Обладнання. 
1. Центральний мікропроцесор. 
2. Персональний комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет. 
2. Браузер Internet Explorer. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути центральний мікропроцесор.  
2. Записати в таблицю характеристики, які можна розшифрувати 

з напису на корпусі. 
3. За допомогою мережі Інтернет знайти усі інші характеристики 

центрального мікропроцесора та записати їх в таблицю. 
4. За допомогою мережі Інтернет знайти зображення 

центрального мікропроцесора і скопіювати його до лабораторної 
роботи після таблиці характеристики ЦП. 

 
Таблиця характеристики центрального мікропроцесора 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Розрядність  

Процесорний роз’єм  

Тактова частота, МГц  

Множник  
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Частота шини, МГц  

Об'єм кешу L1, Кб  

Об'єм кешу L2, Кб  

Об'єм кешу L3, Кб  

Ядро  

Кількість ядер  

Підтримка інструкцій  

Напруга живлення, В  

Потужність, що розсіюється, Вт  

Критична температура, °C  

Технологічний процес  

Підтримка технологій  

Додаткова характеристика 

  

 
Контрольні запитання 

1. Що таке центральний мікропроцесор? 
2. Які характеристики центрального мікропроцесора Ви знаєте? 
3. Що називається розрядністю мікропроцесора? 
4. Яка температура називається критичною для ЦП? 
5. Що таке технологічний процес центрального мікропроцесора? 
 

 
 

Лабораторна робота № 9. 
Тема: Визначення технічних параметрів материнської плати. 

Мета: Визначити усі можливі технічні параметри  
материнської плати. 

 
Теоретичні відомості.  
Материнська плата – це головна плата персонального 

комп’ютера, до якої приєднуються усі інші складові системного блоку. 
На вигляд материнська плата класичного стаціонарного комп'ютера 
представляє собою досить велику електронну схему, на якій 
розміщена значна кількість роз'ємів – внутрішні (слоти) і зовнішні 
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(порти). Основою будь-якої сучасної материнської плати є набір 
системної логіки, який частіше називають чіпсетом. Чіпсет - це 
сукупність мікросхем, що забезпечують узгоджену спільну роботу 
складових частин комп'ютера і їх взаємодію між собою. Як правило, 
чіпсет складається з двох основних мікросхем, які частіше називають 
«північним» і «південним» мостами.  

 

Рис. 34. Материнська плата комп’ютера. 
 
Внутрішні роз’єми материнської плати: 
- сокет - роз’єм центрального процесора; 
- слоти модулів ОЗП (DIMM, DDR, DDR2, DDR3), до яких 

приєднуються модулі оперативної пам'яті відповідного типу;  
- AGP – спеціалізована 32-бітова системна шина для 

відеоадаптера.  
- PCI – це шина з невеликою пропускною здатністю, якої досить 

для підключення багатьох пристроїв (TV-тюнерів, звукових карт, карт 
для захоплення відео, мережевих карт, Wi-Fi-модулів та ін.);  

- CNR slot – роз’єм материнської плати, який об'єднує основні 
функції на материнській платі, необхідних для підключення 
аудіокарти, модема чи мережевої карти. 
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- CD, AUX – аналоговий звуковий вхід на материнській платі, 
який виводить звук на аудіокарту; 

- РСІ-Express - швидка шина для відеокарти, створена з 
використанням програмної моделі PCI.  

 - ISA - 8-ми або 16-ти розрядна шина введення/виведення IBM 
PC-сумісних комп'ютерів.  

- SATA - служить для підключення накопичувачів інформації 
(жорстких дисків, оптичних приводів).  

- PATA - є попередником SATA і до його появи називався IDE 
(назва можна зустріти досі). PATA призначений для підключення 
старих носіїв інформації і, оскільки останні ще продовжують служити 
своїм власникам, цей інтерфейс зберігається на нових материнських 
платах для забезпечення сумісності;  

- Floppy (FDD) - роз'єм для підключення дисководу 3,5//. Як не 
дивно, ці носії все ще не повністю вийшли з вживання;  

- Роз'єми для підключення блоку живлення. Основний роз’єм, 
що живить всі компоненти (ATX), має 20 контактів (24 – новіші 
моделі). Живлення центрального процесора може мати 4 або 8 
контактів (залежно від потужності процесора, на який розрахована 
материнська плата). 

Крім того, на материнській платі є різні голчасті гребінки, 
призначені для підключення передньої панелі корпусу (кнопки Power, 
Reset, індикатори живлення і активності жорстких дисків, навушники, 
мікрофон, USB), кулерів процесора, корпусу, жорстких дисків і ін. 

 
На материнській платі є також зовнішні роз'єми: 
- PS/2  — роз'єм, який використосовується для підключення 

клавіатури і миші.  
- COM порт – двонаправлений послідовний інтерфейс, 

призначений для обміну байтовою інформацією.  
- LTP порт — міжнародний стандарт паралельного інтерфейсу 

для підключення периферійних пристроїв персонального комп'ютера. 
В основному використовується для підключення до комп'ютера таких 
пристроїв як принтер, сканер. 
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- USB - роз'єм для підключення периферійних пристроїв. Відомий 
усім в першу чергу як роз'єм для підключення флешок, фотоапаратів, 
телефонів та ін.  

- LAN порт – роз’єм для підключення до локальної мережі, 
Інтернету за допомогою проводового з'єднання (RJ-45). 

- VGA порт – 15-контактний роз'єм для підключення аналогових 
моніторів за стандартом Video Graphics Array.  

- DVI порт був розроблений з метою створення галузевого 
стандарту для передачі цифрового відео.  

- роз’єм звукової плати (карти) – роз’єми пристрою, що 
дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичну 
систему та записувати в комп'ютер). 

 
Мікросхема постійної пам’яті 
Ще однією важливою частиною материнської плати є мікросхема 

ПЗП. Мікросхема ПЗП здатна тривалий час зберігати інформацію, 
навіть при вимкненому комп'ютері. Програми, які знаходяться в ПЗП 
записуються туди на етапі виготовлення мікросхеми. Комплект 
програм, що знаходиться в ПЗП утворює базову систему 
введення/виведення BIOS (Basic Input Output System). Основне 
призначення цих програм полягає в тому, щоб перевірити склад і 
працездатність системи та забезпечити взаємодію з клавіатурою, 
монітором, жорсткими та гнучкими дисками.  

 
Форм-фактор 
За розміром материнські плати бувають різними. Існує кілька 

стандартів, які прийнято називати форм-фактором материнської 
плати. Крім розмірів, форм-фактор передбачає певну схему 
розташування місць кріплення плати, інтерфейсів шин, портів 
введення-виведення, сокета процесора, роз’ємів для підключення 
блоку живлення і слотів установки модулів ОЗП. Найбільш 
поширеними є АТХ (305 х 244 мм.), MicroATX (244 х 244 мм.) і міні-
ITX (150 х 150 мм.). Форм-фактор материнської плати потрібно 
враховувати при виборі корпусу.  
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Обладнання. 
1. Материнська плата. 
2. Лінійка. 
3. Персональний комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет. 
4. Браузер Internet Explorer. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути материнську плату.  
2. Записати в таблицю усі необхідні технічні характеристики 

материнської плати. 
3. За допомогою мережі Інтернет знайти зображення 

досліджуваної материнської плати і скопіювати його до лабораторної 
роботи після таблиці характеристики. 

 
Таблиця характеристики материнської плати 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Сокет  

Модель чіпсету  

Тип слотів оперативної пам’яті  

Кількість слотів оперативної пам’яті  

Кількість AGP слотів  

Кількість РСІ-Express слотів  

Кількість PCI слотів  

Кількість внутрішніх COM роз’ємів  

Кількість внутрішніх USB роз’ємів  

Кількість CNR slot роз’ємів  

Кількість CD, AUX роз’ємів  

Кількість ISA слотів  

Кількість SATA слотів  

Кількість IDE слотів  

Кількість Floppy слотів  

Вид роз'ємів для підключення блоку 
живлення 
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Кількість роз'ємів для підключення 
вентиляторів 

 

Кількість PS/2  портів  

Кількість COM портів  

Кількість LTP портів  

Кількість USB портів  

Кількість Game портів  

Кількість LAN портів  

Кількість VGA портів  

Кількість DVI портів  

Кількість роз’ємів звукової плати  

Версія BIOS  

Форм-фактор  

Додаткова характеристика 

  

 
Контрольні запитання. 

1. Що таке материнська плата? 
2. Для чого призначена мікросхема постійної пам’яті? 
3. Яку роль відіграє маленька батарейка на материнській платі? 
4. Що таке форм-фактор материнської плати? 

 
 
 

Лабораторна робота № 10. 
Тема: Визначення технічної характеристики  

модулів оперативної пам’яті. 
Мета: Визначити усі можливі технічні характеристики модулів  

оперативної пам’яті за візуальним оглядом. 
 
Теоретичні відомості. 
Оперативна пам'ять (ОЗП) – це набір мікросхем, що призначені 

для тимчасового зберігання даних і команд, необхідних процесору 
для виконання ним операцій. Швидкодія оперативної пам'яті 
визначається частотою її шини, яка залежить від типу пам'яті. 
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Сьогодні можна зустріти оперативну пам'ять наступних типів 
(розміщені за хронологією появи): 

SDR SDRAM (тактова частота шини 66 - 133 МГц);  
DDR SDRAM (100 - 267 МГц);  
DDR2 SDRAM (400 - 1066 МГц);  
DDR3 SDRAM (800 - 2400 МГц). 

 
Рис. 35. Різні типи оперативної пам’яті. 

 
Принцип роботи пам'яті зазначених типів однаковий. Вони 

обробляють потік команд процесора як своєрідний конвеєр. 
Головною особливістю цього конвеєра є те, що при надходженні до 
запам'ятовуючого пристрою команди зчитування, дані на виході 
з'являються не відразу, а через який час (через деяку кількість тактів 
шини). Це час називається затримкою або таймінгами пам'яті (англ. - 
SDRAM latency) і чим він коротший, тим пам'ять продуктивніша. Цей 
параметр, як і частоту шини, також потрібно враховувати при виборі 
ОЗП. 

Різні типи модулів ОЗП істотно відрізняються також і зовні 
(роз'ємом, кількістю контактів і т.д.). Якщо материнська плата 
розрахована на використання одного типу пам'яті, встановити на неї 
інший тип оперативної пам’яті не можна, оскільки навіть фізично в 
слот він не ввійде. Існують перехідники, що дозволяють 
встановлювати модулі DDR2 в слоти DDR, але значного поширення 
вони не набули, оскільки використовувати їх можна тільки на 
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материнських платах, системна логіка яких підтримує роботу 
одночасно з DDR і DDR2. 

Крім швидкості роботи, важливою характеристикою оперативної 
пам'яті є також її об’єм, який повинен відповідати колу завдань, що 
вирішуються за допомогою комп'ютера, а також встановленому на 
ньому програмному забезпеченню. Наприклад, офісному комп'ютеру 
з операційною системою Windows XP для роботи з текстом, 
перегляду сторінок Інтернету та здійснення інших нескладних 
операцій цілком достатньо навіть 512 MB оперативної пам'яті. Якщо 
на комп'ютері буде встановлена операційна система Windows7, для 
вирішення тих же завдань потрібно буде вже як мінімум 2048 MB 
ОЗП, оскільки сама Windows7 вимагає більше пам'яті. Якщо в 
системі буде недостатньо пам’яті, то при запуску ресурсомістких 
програм вільна пам'ять може закінчитися. У цьому випадку комп'ютер 
для її розширення буде використовувати частину жорсткого диска 
(так званий файл підкачки або swap-файл, спеціально 
зарезервований операційною системою). 

 
Обладнання. 
1. Набір модулів оперативної пам’яті. 
2. Персональний комп’ютер. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути модулі оперативної пам’яті.  
2. Записати в таблицю усі необхідні технічні характеристики 

кожного модуля оперативної пам’яті. 
 
Таблиця характеристики модуля оперативної пам’яті № 1 

Фірма виробник  

Тип оперативної пам’яті  

Пропускна здатність модуля 
(одноканальний режим) 

 

Тактова частота шини пам’яті  

Ефективна частота обміну даними  

Об’єм модуля пам’яті  
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Таблиця характеристики модуля оперативної пам’яті № 2 

Фірма виробник  

Тип оперативної пам’яті  

Пропускна здатність модуля 
(одноканальний режим) 

 

Тактова частота шини пам’яті  

Ефективна частота обміну даними  

Об’єм модуля пам’яті  

 
Контрольні запитання. 

1. Що таке оперативна пам’ять ПК? 
2. Розкрийте принцип функціонування динамічної оперативної 

пам’яті. 
3. Чому в сучасному персональному комп’ютері використовується 

і динамічна, і статична оперативна пам’ять? 
4. В яких пристроях персонального комп’ютера використовується 

статична оперативна пам’ять? Як по іншому називають статичну 
оперативну пам’ять? 

 
 
 

Лабораторна робота № 11. 
Тема: Визначення технічної характеристики  

дискретного відеоадаптера. 
Мета: Визначити усі можливі технічні характеристики 

дискретного відеоадаптера. 
 
Теоретичні відомості. 
Відеоадаптер (графічний адаптер, графічна карта) – важлива і 

дуже складна складова частина комп'ютера. Сучасні відеокарти є 
свого роду спеціалізованими комп'ютерами, що складаються з 
власного процесора, оперативної пам'яті, BIOS та інших компонентів, 
які за своєю структурою і організацією взаємодії пристосовані для 
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максимально ефективного вирішення одного завдання – обробки і 
формування графічних даних, а також їх виведення на монітор.  

 

 
Рис. 36. Сучасний дискретний відеоадаптер. 

 
Комп'ютер може обійтися без окремої (дискретної) відеокарти, 

але тільки в тому випадку, якщо він має графічний процесор, 
інтегрований в системну логіку материнської плати (північний міст 
чіпсета) чи є частиною центрального процесора (наприклад, Intel i7). 
Як відеопам'ять, в таких випадках використовується частина 
основної оперативної пам'яті комп'ютера. Високою продуктивністю 
такі рішення не відрізняються, але їх можливостей цілком достатньо 
для виконання офісних завдань, роботи в Інтернеті, перегляду відео і 
навіть гри в комп'ютерні ігри з нескладною графікою. 

В інших же випадках придбання окремої відеокарти є 
необхідністю. 

Сучасна графічна карта складається з наступних частин: 
- Графічний процесор (Graphics processing unit) – графічний 

процесорний пристрій, що займається розрахунками та 
формуванням графічної інформації, яка виводиться на монітор, є 
основою відеокарти і за своєю складностю практично не 
поступається центральному процесору комп'ютера, а іноді і 
перевершує його. 

- Відеопам'ять – виконує роль своєрідного буфера, в який 
тимчасово поміщаються зображення, що виводяться на монітор, 
створюються та постійно змінюються графічним ядром. У цей буфер 
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поміщаються також елементи, необхідні для формування цих 
зображень. 

- Відеоконтролер – відповідає за правильне формування і 
передачу потрібної інформації з відеопам'яті на цифро-аналоговий 
перетворювач. 

- Цифро-аналоговий перетворювач (Random Access Memory 
Digital-to-Analog Converter) – пристрій, що здійснює перетворення 
цифрових результатів роботи відеокарти в аналоговий сигнал, який 
відображається на моніторі. Можливостями цього пристрою 
визначається кількість відображуваних кольорів, насиченість 
картинки та ін. Цифрові монітори, проектори та інші пристрої, які 
підключаються до цифрових роз'ємів відеокарти, використовують 
власні цифро-аналогові перетворювачі і від цифро-аналогового 
перетворювача відеокарти не залежать. 

- Відео-ПЗУ (Video ROM) – мікросхема, що містить в собі базову 
систему введення-виведення відеокарти, а інакше кажучи, її BIOS – 
сукупність правил і алгоритмів, визначених виробником, за яким 
складові частини відеокарти працюють і взаємодіють між собою. 

- Система охолодження – пристрій, що здійснює відвід і 
розсіювання тепла від відеопроцесора, відеопам'яті та інших 
компонентів графічної плати з метою забезпечення нормального 
температурного режиму їхньої роботи.  

 
Обладнання. 
1. Дискретний відеоадаптер. 
2. Персональний комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет. 
3. Браузер Internet Explorer. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути дискретний відеоадаптер.  
2. Записати в таблицю усі необхідні технічні характеристики 

дискретного відеоадаптера. 
3. За допомогою мережі Інтернет знайти зображення 

досліджуваного дискретного відеоадаптера і скопіювати його до 
лабораторної роботи після таблиці характеристики. 
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Таблиця характеристики дискретного відеоадаптера. 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель графічного процесора  

Інтерфейс (тип роз’єму для підключення 
до материнської плати) 

 

Тип відеопам’яті  

Об’єм відеопам’яті  

Розрядність шини відеопам’яті  

Зовнішні роз’єми  

Наявність додаткового роз’єму для 
живлення 

 

Тип системи охолодження  

 
Контрольні запитання. 

1. Для чого призначений дискретний відеоадаптер? 
2. З яких частин складається дискретна графічна карта? 
3. Які технічні показники впливають на продуктивність 

дискретного відеоадаптера? 
 
 
 

Лабораторна робота № 12. 
Тема: Визначення технічної характеристики жорсткого диска. 

Мета: Визначити усі можливі технічні параметри  
жорсткого диска за візуальним оглядом. 

 
Теоретичні відомості.  
Жорсткий диск (вінчестер, Hard Disk Drive) – це основний 

пристрій для довготривалого збереження великих об'ємів даних та 
програм. Ззовні, вінчестер представляє собою плоску герметично 
закриту коробку, всередині якої знаходяться на спільній осі декілька 
жорстких алюмінієвих або скляних пластинок круглої форми. 
Поверхня кожного з дисків покрита тонким феромагнітним шаром 
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(речовини, що реагує на зовнішнє магнітне поле), власне на ньому 
зберігаються записані дані. При цьому запис проводиться на обидві 
поверхні кожної пластини за допомогою блоку спеціальних магнітних 
головок. Кожна головка знаходиться над робочою поверхнею диска 
на відстані 0,5-0,13 мкм. Пакет дисків обертається безперервно і з 
великою частотою (5400-7200 об./хв.), тому механічний контакт 
головок і дисків недопустимий. 

 

 
Рис. 37. Жорсткий диск. 

 
Запис даних у жорсткому диску здійснюється наступним чином. 

При зміні сили струму, що проходить через головку, відбувається 
зміна напруженості динамічного магнітного поля в щілині між 
поверхнею та головкою, що приводить до зміни стаціонарного 
магнітного поля феромагнітних частин покриття диску. Операція 
зчитування відбувається у зворотному порядку. Намагнічені частинки 
феромагнітного покриття спричиняють електрорушійну силу 
самоіндукції магнітної головки. Електромагнітні сигнали, що 
виникають при цьому, підсилюються й передаються на обробку.  

Роботою вінчестера керує спеціальний апаратно-логічний 
пристрій - контролер жорсткого диска. В минулому це була окрема 
дочірня плата, яку під'єднували через слоти до материнської плати. 
У сучасних комп'ютерах функції контролера жорсткого диска 
виконують спеціальні мікросхеми, розташовані в чіпсеті.  
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Рис. 38. Будова жорсткого диску. 

 
Жорсткий диск може містити до десяти дисків. Їх поверхня 

розбивається на кола, що називаються доріжками. Кожна доріжка 
має свій номер. Доріжки з однаковими номерами, що розташовані 
одна над одною на різних дисках, утворюють циліндр. Сектори й 
доріжки утворюються під час форматування диска. Форматування 
виконує користувач за допомогою спеціальних програм. Інформація 
не може бути записана на неформатований диск. Жорсткий диск 
може бути розбитий на логічні диски. Це зручно, оскільки наявність 
декількох логічних дисків спрощує структуризацію даних, що 
зберігаються на жорсткому диску.  

Характеристика жорсткого диска. 
Інтерфейс — набір ліній зв'язку, сигналів, що посилають по цих 

лініях, технічних засобів (контролерів), що підтримують ці лінії, і 
правил обміну (протоколів). Сучасні внутрішні жорсткі диски можуть 
мати інтерфейси ATA (IDE, він же Parallel ATA), (EIDE), Serial ATA, 
SCSI, SAS, FireWire, USB, SDIO і Fibre Channel. 

Ємність — кількість даних, які можуть зберігатися 
накопичувачем. Ємність сучасних жорстких дисків з форм-фактором 
3,5" сягає 4 ТБ.  

Швидкість обертання диска — кількість обертів шпинделя за 
хвилину. Від цього параметра у значній мірі залежать час доступу й 
швидкість передавання даних. Станом на 2012 рік випускаються 
вінчестери з такими стандартними швидкостями обертання: 4200, 
5400 (ноутбуки), 7200 (персональні комп'ютери), 10000 і 12000 об./хв. 
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(сервери і високопродуктивні робочі станції). Збільшенню швидкості 
обертання шпинделя у жорстких дисках для ноутбуків перешкоджає 
гіроскопічний ефект, впливом якого можна знехтувати у стаціонарно 
встановлених комп’ютерах. 

Місткість буфера — розмір проміжної пам'яті (кеш-пам'яті), що 
призначена для згладжування різниці швидкостей читання/запису і 
передавання даних через інтерфейс. Станом на 2012 у жорстких 
дисках вона зазвичай може становити 8, 16, 32 або 64 МБ. 

Формфактор — майже всі сучасні накопичувачі для 
персональних комп'ютерів і серверів мають розмір 3,5" або 2,5". 
Останні частіше застосовують у ноутбуках. Інші поширені формати — 
1,8", 1,3" і 0,85". 

Час доступу до інформації — від 3 до 15 мс, як правило, 
мінімальним часом відрізняються серверні диски, максимальним — 
диски для портативних пристроїв. 

Рівень шуму — шум, що відтворює механічна частина 
накопичувача під час його роботи. Вказується в децибелах. Тихими 
накопичувачами вважаються пристрої з рівнем шуму близько 26 
децибел і нижче. 

Виробники жорстких дисків 
Спочатку на ринку було велике різноманіття жорстких дисків, які 

виробляли багато компаній. У зв'язку з жорсткістю конкуренції та 
зниженням норм прибутку більшість виробників була або куплена 
конкурентами, або перейшла на інші види продукції. Тому зараз 
більша частина всіх вінчестерів виробляється всього декількома 
компаніями: Seagate, Western Digital та Toshiba. Fujitsu продовжує 
випускати жорсткі диски для ноутбуків і SCSI-диски, але покинула 
масовий ринок. 

 
Обладнання. 
1. Набір жорстких дисків. 
2. Персональний комп’ютер. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути жорсткі диски.  
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2. Записати в таблицю усі необхідні характеристики кожного 
жорсткого диску. 

 
Таблиця характеристики жорсткого диску № 1 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Серійний номер   

Дата виробництва  

Формфактор  

Інтерфейс  

Ємність жорсткого диску  

Швидкість обертання диска  

Об’єм кеш-пам’яті  

Наявність панелі джамперів  

Положення джамперів для режиму 
«Master» 

 

Положення джамперів для режиму 
«Slave» 

 

Положення джамперів для режиму 
«Cable select» 

 

 
Таблиця характеристики жорсткого диску № 2 

Фірма виробник  

Країна виробник  

Модель  

Серійний номер   

Дата виробництва  

Формфактор  

Інтерфейс  

Ємність жорсткого диску  

Швидкість обертання диска  

Об’єм кеш-пам’яті  

Наявність панелі джамперів  
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Положення джамперів для режиму 
«Master» 

 

Положення джамперів для режиму 
«Slave» 

 

Положення джамперів для режиму 
«Cable select» 

 

 
Контрольні запитання. 

1. Що таке жорсткий диск? 
2. З яких частин складається жорсткий диск? 
3. Як відбувається зберігання інформації на жорсткому диску? 
4. Які інтерфейси жорстких дисків Ви знаєте? 
5. Які технічні характеристики жорстких дисків Вам відомі? 

 
 
 

Лабораторна робота № 13. 
Тема: Вивчення будови та визначення технічних параметрів  

блока живлення персонального комп’ютера. 
Мета: Вивчити будову та визначити технічні параметри блока 

живлення ПК за візуальним оглядом. 
 
Теоретичні відомості. 
Блок живлення комп’ютера – джерело електроживлення, 

призначене для постачання вузлів комп'ютера електричною енергією 
постійного струму, шляхом перетворення мережевої напруги 220 В 
до необхідних значень. 

В деякій мірі блок живлення також виконує функції стабілізації і 
захисту від незначних перешкод живлячої напруги та, будучи 
забезпечений вентилятором, бере участь в охолодженні компонентів 
персонального комп'ютера. 
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Рис. 39. Блок живлення персонального комп’ютера. 

 
Комп'ютерний блок живлення для комп'ютера стандарту PC, 

персонального або ігрового, згідно із специфікацією ATX, повинен 
забезпечувати вихідні напруги ± 5, ± 12, +3,3 В, а також +5 В 
чергового режиму. 

Основними силовими лініями є напруги +3,3 В, +5 і +12 В. 
Причому, чим вище напруга, тим більша потужність передається по 
даним лініям. Негативні напруги живлення (-5В і -12В) допускають 
невеликі струми і в сучасних материнських платах в даний час 
практично не використовуються. 

Напруга -5 В використовувалась тільки інтерфейсом ISA і через 
фактичну відсутність цього інтерфейсу на сучасних материнських 
платах провід -5 В у нових блоках живлення відсутній. 

Напруга -12 В необхідна лише для повної реалізації стандарту 
послідовного інтерфейсу RS-232, тому також часто відсутня. 

Напруги ± 5, ± 12, +3,3, +5 В чергового режиму використовуються 
материнською платою. Для жорстких дисків, оптичних приводів, 
вентиляторів використовуються тільки напруги +5В і +12 В. 

Сучасні електронні компоненти використовують напругу 
живлення не вище +5 В. Найбільш потужні споживачі енергії, такі як 
відеокарта, центральний процесор, північний міст підключаються 
через роз’єми на материнській платі або на відеокарті вторинні 
перетворювачі з живленням від лінії як +5 В, так і +12 В. 
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Напруга +12 В використовується для живлення найбільш 
потужних споживачів. Поділ живлячих напруг на 12В і 5В доцільно як 
для зниження струмів по друкованим провідникам плат, так і для 
зниження втрат енергії на вихідних випрямних діодах блока 
живлення. 

Напруга +3,3 В у блоці живлення формується з напруги +5 В, а 
тому існує обмеження сумарної споживаної потужності по ± 5В і           
+3,3 В. 

В наш час використовується напівмостовий імпульсний блок 
живлення. Блоки живлення з силовими трансформаторами обмежені 
за своєю потужністю і габаритами, тому застосовуються значно 
рідше. 

Будова блока живлення 

 
Рис. 40. Імпульсний блок живлення комп'ютера (ATX): A – 

вхідний діодний випрямляч, нижче видно вхідний дросельний 
фільтр; B – конденсатори вхідного фільтра, правіше – радіатор 
високовольтних транзисторів; C – імпульсний трансформатор, 
правіше видно радіатор низьковольтних діодних випрямлячів; 
D – дросель групової стабілізації; E – конденсатори вихідного 
фільтра. 

 
Вхідний фільтр (дросель і конденсатори) запобігає 

поширенню імпульсних перешкод в живильній мережі, зменшує 
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стрибки струму заряду електролітичних конденсаторів при включенні 
комп’ютера в мережу, який може призвести до пошкодження вхідного 
випрямного моста. 

Вхідний випрямний міст перетворює змінну напругу в постійну 
пульсуючу. Конденсаторний фільтр згладжує пульсації випрямленої 
напруги. 

Окремий малопотужний блок живлення видає +5 В чергового 
режиму і +12 В для живлення мікросхеми перетворювача. Зазвичай 
дане джерело живлення виконане у вигляді перетворювача на 
дискретних елементах або на типових моделях на мікросхемі 
TOPSwitch. 

Перетворювач напівмостовий виконаний на двох біполярних 
транзисторах. Схема управління перетворювача захисту комп'ютера 
від перевищення чи зниження живлячих напруг, зазвичай виконана 
на спеціалізованій мікросхемі TL494, UC3844, KA5800 чи ін. 

Імпульсний високочастотний трансформатор служить для 
формування необхідних номіналів напруги, а також для гальванічної 
розв'язки ланцюгів (вхідних від вихідних, а також, при необхідності, 
вихідних один від одного). Ланцюги зворотного зв'язку підтримує 
стабільну напругу на виході блока живлення. 

Вихідні випрямлячі. Позитивні та негативні напруги (5 і 12 В) 
використовують одні й ті ж вихідні обмотки трансформатора з різним 
напрямком включення діодів випрямляча. Для зниження втрат, при 
великому споживанні струму, в якості випрямлячів використовують 
діоди Шотткі, що володіють малим прямим падінням напруги. 

Дросель вихідний групової стабілізації. Дросель згладжує 
імпульси, накопичуючи енергію між імпульсами з вихідних 
випрямлячів. Друга його функція – перерозподіл енергії між 
ланцюгами вихідних напруг. Так, якщо по якомусь каналу 
збільшиться споживаний струм, що знизить напругу в цьому ланцюзі, 
дросель групової стабілізації як трансформатор знизить напругу по 
інших ланцюгах. Ланцюг зворотного зв'язку виявить зниження 
вихідних ланцюгів, збільшить загальну подачу енергії і відновить 
необхідні значення напруг. 
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Вихідні фільтруючі конденсатори. Вихідні конденсатори, 
разом з дроселем групової стабілізації інтегрують імпульси, тим 
самим одержуючи необхідні значення напруг, які значно нижче 
напруг з виходу трансформатора на одну лінію або на кілька ліній 
(зазвичай +5 і +3,3) навантажувальних резисторів 10-25 Ом для 
забезпечення безпечної роботи на холостому ходу. 

 
Обладнання. 
1. Блок живлення. 
2. Викрутка. 
3. Персональний комп’ютер. 

 
Порядок виконання роботи. 

1. Візуально оглянути блок живлення ПК.  
2. Розібрати блок живлення ПК і описати його внутрішню будову. 
3. Записати в таблицю усі необхідні технічні характеристики 

блока живлення ПК. 
 

Таблиця характеристики блока живлення ПК 

Фірма виробник  

Модель  

Номінальна вхідна напруга  

Номінальна вхідна частота струму  

Загальна максимальна вихідна потужність  

Тип блоку живлення  

Тип роз’єму для живлення материнської плати  

Наявність додаткового живлення для процесора  

Наявність додаткового живлення для дискретного 
відеоадаптера 

 

Кількість роз’ємів для живлення жорсткого диску 
інтерфейсу IDE 

 

Кількість роз’ємів для живлення жорсткого диску 
інтерфейсу SATA 

 

Кількість роз’ємів для живлення дисководу 3,5//  

Наявність стабілізуючого пристрою високої напруги  
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Кількість високовольтних вхідних діодів   

Кількість високовольтних вхідних транзисторів  

Кількість високовольтних вхідних дросельних 
фільтрів 

 

Кількість високовольтних конденсаторів вхідного 
фільтра 

 

Кількість силових трансформаторів  

Кількість низьковольтних вихідних транзисторів  

Кількість низьковольтних вихідних дросельних 
фільтрів 

 

Кількість низьковольтних конденсаторів вихідного 
фільтра 

 

Маркування спеціалізованої мікросхеми  

Наявність кулера  

Наявність пристрою для регулювання частотою 
обертання кулера 

 

Наявність вимикача блока живлення  

Наявність додаткових роз’ємів для підключення 
живлення монітору 

 

 
Контрольні запитання. 

1. Що таке блок живлення персонального комп’ютера? 
2. З яких частин складається блок живлення ПК? 
3. Які технічні характеристики блок живлення ПК Вам відомі? 

 
 
 

Лабораторна робота № 14. 
Тема: Вивчення параметрів програми setup BIOS. 

Мета: Вивчити необхідні параметри програми setup BIOS. 
 
Теоретичні відомості. 
BIOS (Basic Input / Output System, базова система введення-

виведення) – спеціальна програма, що зберігається в мікросхемі 
ПЗУ. 
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ПЗУ розшифровується як постійний запам'ятовуючий пристрій. 
Можна також зустріти англомовне позначення цього типу пам'яті - 
ROM (Read Only Memory). На практиці вже давно замість звичайного 
ПЗУ використовується Flash-пам'ять, що дає можливість 
користувачам самим оновлювати версії BIOS. 

 
Функції BIOS 
Функції цієї програми досить розширені. По-перше, відразу після 

включення живлення комп'ютера одержує управління саме BIOS. 
Вона виконує початкове тестування всіх компонентів комп'ютера. 
Якщо все в порядку, то управління передається програмі, що 
знаходиться в Boot-секторі (завантажувальному секторі) 
завантажувального диска (це може бути жорсткий диск, дискета, 
компакт-диск ...). Та, у свою чергу, завантажує операційну систему. 

Процедура початкового тестування називається POST - Power-
On Self Test (самотестування після включення живлення). 

BIOS зберігає в спеціальній мікросхемі CMOS-пам'яті. При 
включенні живлення поточна конфігурація порівнюється зі 
збереженою. Якщо знайдені відмінності, то вміст CMOS-пам'яті 
оновлюється і, якщо це необхідно, пропонується викликати 
підпрограму BIOS Setup для вказівки параметрів виявлених 
компонентів. Якщо ж відмінностей у конфігураціях немає, або ж 
оновлення конфігурації виконано без участі користувача, то 
здійснюються необхідні настройки апаратних компонентів 
комп'ютера. 

Мікросхема CMOS-пам'яті (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) є невеликою за своїм обсягом. Оскільки інформація в 
ній повинна зберігатися і після виключення живлення, мікросхема 
CMOS-пам'яті живиться від своєї власної батареї. Наявність 
батарейки породжує свої проблеми. Після декількох років 
експлуатації (зазвичай не менше 5-6 років) батарея вже не здатна 
забезпечити живлення мікросхеми CMOS-пам'яті, і збережена 
інформація починає губитися. На щастя, досить замінити батарею на 
нову, і проблем - як не бувало. 
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За допомогою спеціальної підпрограми BIOS Setup користувачу 
надається можливість вказати параметри і режими функціонування 
окремих компонентів комп'ютера. 

Заради чого у свій час розроблялася BIOS - обробка операцій 
введення-виведення. Наприклад, дисковод розуміє тільки 
найпростіші команди типу: помістити головку на таку-то доріжку, 
сектор і т.п. Якби всі програми містили в собі інструкції подібного 
роду, то вони займали б багато місця, та й працювали досить 
неефективно. Крім цього, при появі нових пристроїв всі існуючі 
програми доводилося б модифікувати. Щоб уникнути подібних 
проблем, велику частину роботи з обробки операцій введення-
виведення переклали на BIOS.  

 
BIOS Setup 
Рядовий користувач найчастіше стикається з частиною BIOS, що 

називається BIOS Setup. Це спеціальна підпрограма, що дозволяє 
налаштувати роботу окремих апаратних компонентів комп'ютера. 
Основна її складність – незрозумілі назви опцій, що мало говорять не 
надто досвідченому користувачеві. Проблему поглиблює практично 
повна відсутність довідкових відомостей. В іншому нічого особливого 
в BIOS Setup немає, можна виділити лише ієрархічний інтерфейс. 

Всі значення, встановлені користувачем при налаштуванні 
комп'ютера з використанням BIOS Setup, зберігаються в мікросхемі 
CMOS-пам'яті поряд з інформацією про апаратну конфігурацію 
комп'ютера. 

 
Обладнання. 
1. Персональний комп’ютер. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Включити персональний комп’ютер і запустити програму Setup 
BIOS. 

2. Записати в таблицю усі необхідні характеристики програми 
Setup BIOS ПК. 
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3. Коректно вийти з програми Setup BIOS, не зберігаючи ніяких 
налаштувань. 

 
Таблиця характеристики програми Setup BIOS  ПК 

Версія BIOS  

Фірма виробник BIOS  

Функціональні клавіші запуску програми setup 
BIOS 

 

Системний час  

Системна дата  

День тижня  

Модель центрального мікропроцесора  

Тактова частота центрального мікропроцесора  

Кількість модулів оперативної пам’яті  

Тип оперативної пам’яті  

Частота роботи оперативної пам’яті  

Об’єм оперативної пам’яті кожного модуля  

Загальний об’єм оперативної пам’яті  

Тип дисководу для магнітних носіїв  

Кількість жорстких дисків  

Модель жорсткого диску  

Об’єм жорсткого диску  

Інтерфейс під’єднання жорсткого диску  

Модель оптичного приводу  

Інтерфейс під’єднання оптичного приводу  

Модель системного контролера  

Модель функціонального контролера  

Температура процесора  

Температура материнської плати  

Частота обертання вентилятора системи 
охолодження процесора 

 

Частота обертання вентилятора системи 
охолодження чіпсету чи корпусу системного 
блока 
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Перший завантажувач операційної системи  

Другий завантажувач операційної системи  

Третій завантажувач операційної системи  

 
Контрольні запитання. 

1. Що таке BIOS? 
2. Для чого призначена процедура початкового тестування? 
3. Які особливості мікросхеми CMOS-пам'яті Ви знаєте? 
4. Яка функція програми Setup BIOS? 

 
 
 

Лабораторна робота № 15. 
Тема: Вивчення будови принтера. 

Мета: Визначити будову та технічні  
характеристики принтера. 

 
Теоретичні відомості. 
Принтер — це периферійний пристрій комп'ютера, призначений 

для виводу (друку) тексту та графіки на папір. Існує велика кількість 
різноманітних моделей принтерів, які відрізняються між собою 
принципом утворення зображення, інтерфейсом під’єднання до 
персонального комп’ютера, роздільною здатністю, швидкістю друку. 

За принципом утворення зображення розрізняють: матричні, 
струменеві, лазерні, сублімаційні, термопринтери та ряд інших. 

Роздільна здатність — це одна з найважливіших характеристик 
принтера, що вказує на якість друкованого зображення та 
вимірюється в кількості крапок на дюйм (dpi). 

За гамою відтворних кольорів принтери діляться на монохромні 
(друкують одним кольором), монохромні з опцією кольорового друку 
(ряд моделей матричних принтерів) і кольорові.  

Якщо класифікувати принтери за інтерфейсом під’єднання до 
комп’ютера, то можна виділити такі типи з’єднання: 

- через LPT порт; 
- через USB порт; 
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- через SCSI порт; 
- через локальну мережу (LAN); 
- через Bluetooth; 
- через Wi-Fi. 
За швидкістю друку можна виділити чотири групи: 
- принтери без автоматичної подачі паперу; 
- принтери, що забезпечують швидкість друку до 4 стр./хв.; 
- принтери із швидкістю друку від 4 стр./хв. до 12 стр./хв.; 
- потужні мережеві принтери з продуктивністю більше 12 стр./хв. 
 
Матричний принтер – це друкуючий пристрій ударного принципу 

дії. Даний принтер найстаріший з тих, що використовуються в даний 
час, адже їх механізм був винайдений в 60-ті роки минулого століття, 
а технологія друку дещо схожа на ту, яка застосовується в 
друкарських машинках.  

Друк у матричному принтері здійснюється за допомогою блока 
голок, що розташовані в друкуючій головці і приводяться в рух 
електромагнітами. Механіка подачі паперу втягує лист за допомогою 
системи валів; між папером і друкуючою головкою принтера 
розташовується фарбувальна стрічка. При ударі кожної голки по цій 
стрічці на папері залишається забарвлений відтиск. Оскільки 
відстань між такими відтисками (крапками) невелика, то в результаті 
виходить зображення потрібного символу. Лист паперу 
переміщається вздовж принтера, а друкуюча головка впоперек, 
утворюючи рядок за рядком цілісне зображення. 

 
Струменевий принтер є подальшим розвитком ідеї матричного 

принтера, тому в його конструкції збережено багато з елементів 
попередника. Головним елементом струменевого принтера є 
друкуюча головка. Друкуюча головка складається з великої кількості 
сопел (отворів), до яких підводяться чорнила. Чорнила подаються до 
сопла за рахунок капілярних властивостей і утримуються від 
витікання за рахунок сил поверхневого натягу рідини. У головку 
вбудований спеціальний механізм, що дозволяє викидати з сопла 
мікроскопічну крапельку чорнила. 
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Лазерний принтер. Принцип дії лазерного принтера полягає у 

наступному: на алюмінієву трубку (фотобарабан), покриту 
світлочутливим шаром, наноситься негативний статичний заряд. 
Після цього промінь лазера проходить по фотобарабану і в тому 
місці, де потрібно щось надрукувати, знімає частину заряду. Після 
чого на фотобарабан наноситься тонер (сухе чорнило, що 
складаються із суміші смол, полімерів, металевої стружки, вугільного 
пилу та іншої хімії), який також має негативний заряд, і тому 
прилипає до барабана у тих місцях, де пройшов лазер і зняв заряд. 
Далі барабан прокочується по паперу (що має позитивний заряд) і 
залишає на ній весь тонер, після чого папір потрапляє у піч, де під 
впливом високої температури тонер міцно припікається до паперу. 

 
Обладнання. 
1. Принтер. 
2. Персональний комп’ютер. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Візуально оглянути принтер, визначити технологію друку. 
2. Розібрати принтер, визначити всі його складові частини 

(функціональні вузли). 
3. Записати в таблицю всі необхідні характеристики принтера. 

 
Таблиця характеристики принтера 

Модель принтера  

Фірма виробник  

Технологія друку  

Максимальна роздільна здатність  

Гама відтворюваних кольорів  

Інтерфейс під’єднання до комп’ютера  

Будова 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке принтер, для чого він призначений? 
2. Які характеристики принтерів Ви знаєте? 
3. Які види принтерів Вам відомі? 
4. Поясніть кількома реченнями принцип утворення зображення 

будь-якого виду принтера. 
5. З яких функціональних вузлів складається матричний 

принтер? 
6. З яких частин складається картридж лазерного принтера? 
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