
Виконати лабораторну роботу відповідно до «Методичних 
рекомендацій до лабораторної роботи». 

Вся робота формується на аркушах розміру А4, шрифтом 14 пт з 
інтервалом 1,5. Робота надсилається викладачу у форматі *.doc. Назва 
роботи формується наступним чином: лабораторна робота *_***.doc, де 

* - номер виконаної лабораторної роботи 
*** - прізвище студента, який виконував роботу 
 

Приклад: 
Лабораторна робота 1_Петров_О_Н.doc 

Виконану роботу надіслати через систему MOODLE для перевірки. 
 

Лабораторна робота 2.  
Вивчення типів і конструктивних особливостей  

блоків живлення. 
 

Мета: Вивчити конструктивні особливості блоків живлення. 
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Хід роботи 
 

Завдання 1. Визначити форм-фактор блоку живлення. Визначити 
максимальну потужність блоку живлення. Визначити кількість роз’ємів 
блоку живлення, замалювати їх у звіт та визначити призначення їх 
контактів. 
 
Завдання 2. Закрити кришку  ПК.  Підключити живлення, увімкнути ПК та 
увійти в розділ CMOS-Setup - HARDWARE MONITOR (або в інший, де 
виводяться рівні напруг). Записати всі рівні напруг, генеровані блоком 
живлення з точністю трьох знаків після коми. 

 
Завдання 3. Оформити звіт відповідно до вимог і надіслати викладачу 
для перевірки. 
 

 
Теоретичні відомості 

 
ПРИЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ БЖ. 

Блок живлення виконує функції перетворювача напруги, що перетворює 
стандартні 220 В побутової електромережі в напруги, необхідні для 
роботи комп'ютера. Компоненти ПК живляться від строго певних 
номіналів напруг, всяке відхилення від яких може викликати некоректну 
роботу, збій або просто вихід з ладу чутливих до скачків напруги 
компонентів комп'ютера. Блок живлення повинен забезпечувати 
стабільність шести напруг: +12 В, +5 В, +3,3 В, —5 В, —12 В і +5 В 
чергового режиму (з похибкою 5% для додатніх і 10% для від’ємних; —5 
В, —12 В для живлення використовуються рідко). 
 

СТАНДАРТИ БЖ. 
Роз'єми блоків живлення AT 
Системна плата промислового стандарту PC, XT, AT, Baby-AT і LPX 
використовує один і той же тип роз'ємів блоку живлення. Для 
підключення системної плати використовуються два 6-контактні роз'єми 
живлення (Р8 иР9) формфактора AT/LPX. 

 
 
 
 



Головний роз'єм живлення АТХ 
Новий стандарт для роз'ємів блоків живлення використовується тільки 

в новій конструкції АТХ: 20-контактний роз'єм.  
Живлення до процесора подається від пристрою, званого модулем 

регулятора напруги (VRM), який в даний час присутній в більшість 
сучасних системних плат. Цей модуль прочитує необхідні параметри 
споживаної потужності процесора (звично через виведення процесора) і 
відповідним чином калібрує напругу. Конструкція регулятора напруги 
дозволяє подавати 5 або 12 В.  
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