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УРОК 28 

ТЕМА: «Конструкція і організація мікросхем і модулів пам’яті. Швидкодія пам’яті» 

 

МЕТА:  
- Розглянути конструкцію і організацію мікросхем і модулів пам’яті 

- Вивчити  основні поняття оперативної пам’яті 

- Опанувати   маркування ОП 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Типи роз'ємів модулів оперативної пам'яті 

Модулі оперативної пам'яті виготовляються на основі прямокутних друкованих плат з 

одностороннім або двостороннім розташуванням мікросхем. Вони відрізняються 

формфактором і мають різну конструкцію: SIMM (Single In-line Memory Module - 

модуль пам'яті з однорядними контактами); DIMM (Dual In-line Memory Module - 

модуль пам'яті з дворядними контактами); SO DIMM (Small Outline DIMM - малий 

розмір DIMM). Контакти роз'ємів модулів пам'яті покривають золотом чи сплавом 

нікелю і паладію. 

Модулі SIMM являє собою плату з плоскими контактами уздовж одного боку; в роз'єм 

материнської плати їх встановлюють під кутом з подальшим поворотом в робоче 

(вертикальне) положення за допомогою засувок. Існують два типи модулів SIMM: 30-

контактні з розрядністю 9 біт (8 біт даних і 1 біт контролю парності); 72-контактні з 

розрядністю 32 біт (без контролю) або 36 біт (з контролем парності). Тому для 32-

бітної шини потрібно використовувати чотири банки 30-контактних модулів SIMM 

або один 72-контактний модуль; для 64-розрядної шини - два банки 72-контактних 

модулів. 

Модулі DIMM бувають двох типів: 168-контактні (для установки мікросхем SDRAM) і 

184-контактні DIMM (для мікросхем DDR SDRAM). Вони однакові за установочними 

розмірами, вставляються в роз'єм системної плати вертикально і фіксуються 

засувками. У перехідний період материнські плати оснащувалися роз'ємами для обох 

типів DIMM-модулів, але в даний час в ПЕОМ модулі SIMM і 168-контактні DIMM 

застаріли і не використовуються. 

Модулі SO DIMM з 72- і 144-контактними роз'ємами застосовуються в портативних 

ПЕОМ. У материнську плату їх встановлюють аналогічно модулів SIMM. 

В даний час найбільш затребувані модулі DIMM з мікросхемами DDR SDRAM, DDR2 

SDRAM і DDR3 SDRAM. 
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2. Модулі DIMM 

Модулі DIMM на основі мікросхем DDR SDRAM випускаються зі 184 контактами 

(рис. 1). 

Мал. 1. Плата 184-контактного модуля DIMM: 

 

1 - мікросхеми DDR SDRAM; 2 - мікросхема буферної пам'яті і контролю помилок; 3 - 

вирізи для кріплення плати; 4 - ключ; 5 - роз'єм 

Ключем на модулі пам'яті є виріз в платі, який в поєднанні з відповідним виступом в 

роз'ємі системної плати не дозволяє встановити модуль не тим боком. Крім того, ключ 

у несумісних модулів ОЗУ може мати різний розміщення (зрушуватися між 

контактами в одну або іншу сторону), вказуючи номінал напруги харчування (2,5 або 

1,8 В) і захищаючи від електричного пошкодження. 

Мікросхеми пам'яті типу DDR2, DDR3, що приходять на зміну DDR, виробляються у 

вигляді 240-контактних модулів DIMM. 

Сучасні модулі пам'яті для ПЕОМ поставляються у варіантах 512 Мбайт, 1,2 і 4 Гбайт. 

На момент написання цієї статті на ринку домінують модулі пам'яті DDR третього 

покоління або DDR3. Пам'ять типу DDR3 має більш високі тактові частоти (до 2400 

мегагерц), знижений приблизно на 30-40% (в порівнянні з DDR2) енергоспоживання і 

відповідно незначне виділення тепла. 

Однак, до цього часу, можна зустріти пам'ять стандарту DDR2 і морально застарілу (а 

тому місцями моторошно дорогу) DDR1. Всі ці три типи повністю несумісні один з 

одним як по електричним параметрам (у DDR3 менше напруга), так і фізичним 

(дивіться зображення). 



 

Необхідний і достатній обсяг оперативної пам'яті залежить від операційної системи і 

прикладних програм, що визначають цільове використання ПЕОМ. Якщо 

випланіруете використовувати комп'ютер в офісних або «мультимедійних» цілях 

(Інтернет, робота з офісними додатками, прослуховування музики та ін.) - вам 

вистачить 1024 Мб пам'яті (1 Гб). Для вимогливих комп'ютерних ігор, роботи з відео, 

звукозапису та відомості музичних композицій в домаш умовах - мінімум 2 Гб (2048 

Мб) ОЗУ. Бажано - 3 гігабайти. Слід також зазначити, що 32-бітові версії (x86) 

Windows не підтримують обсяг оперативної пам'яті понад 3 гігабайт. Також 

відзначимо, що операційні системи Windows Vista і Windows 7 для комфортної роботи 

з ними вимагають як мінімум 1 Гб оперативної пам'яті, а при включенні всіх 

графічних ефектів - до 1.5 гігабайт. 

3. Характеристики та маркування оперативної пам'яті 

Розглянемо маркування 

4096Mb (2x2048Mb) DIMM DDR2 PC2-8500 Corsair XMS2 C5 BOX 

1024Mb SO-DIMM DDR2 PC6400 OCZ OCZ2M8001G (5-5-5-15) Retail 
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Об `єм 

Першим позначенням в рядку йде обсяг модулів пам'яті. Зокрема, в першому випадку 

це - 4 ГБ, а в другому - 1 ГБ. Правда, 4 ГБ в даному випадку наявні не однією планкою 

пам'яті, а двома. Це так званий Kit of 2 - набір з двох планок. Зазвичай такі набори 

купуються для установки планок в двоканальному режимі в паралельні слоти. Той 

факт, що вони мають однакові параметри, поліпшить їх сумісність, що сприятливо 

позначається на стабільності. 

  

 



 Тип корпусу 

DIMM / SO-DIMM - це тип корпусу планки пам'яті. Всі сучасні модулі пам'яті 

випускаються в одному з двох зазначених конструктивних виконань. 

Тип пам'яті 

Тип пам'яті - це архітектура, по якій організовані самі мікросхеми пам'яті. Вона 

впливає на всі технічні характеристики пам'яті - продуктивність, частоту, напругу 

живлення і ін. 

Частоти передачі даних для типів пам'яті: 

DDR: 200-400 МГц 

DDR2: 533-1200 МГц 

DDR3: 800-2400 МГц 

Цифра, що вказується після типу пам'яті - і є частота: DDR400, DDR2-800. 

Модулі пам'яті всіх типів відрізняються напругою живлення і роз'ємами і не 

дозволяють бути вставленими один в одного. 

Частота передачі даних характеризує потенціал шини пам'яті з передачі даних за 

одиницю часу: чим більше частота, тим більше даних можна передати. 

Однак, є ще фактори, такі як кількість каналів пам'яті, розрядність шини пам'яті. Вони 

також впливають на продуктивність підсистем пам'яті. 

Нові покоління процесорів стимулювали розробку більш швидкісний пам'яті 

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) з тактовою частотою 66 МГц, 

а модулі пам'яті з такими мікросхемами отримали назву DIMM (Dual In-line Memory 

Module). 

Для використання з процесорами Athlon, а потім і з Pentium 4, було розроблено в 

другому поколінні мікросхем SDRAM - DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM). 

Технологія DDR SDRAM дозволяє передавати дані по обох фронтах кожного 

тактового імпульсу, що надає можливість подвоїти пропускну здатність пам'яті. При 

подальшому розвитку цієї технології в мікросхемах DDR2 SDRAM вдалося за один 

тактовий імпульс передавати вже 4 порції даних. Причому слід зазначити, що 

збільшення продуктивності відбувається за рахунок оптимізації процесу адресації і 

читання / запису осередків пам'яті, а ось тактова частота роботи пам'ятною матриці не 

змінюється. Тому загальна продуктивність комп'ютера не збільшується в два і чотири 

рази, а всього на десятки відсотків. На рис. показані частотні принципи роботи 

мікросхем SDRAM різних поколінь. 
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Існують наступні типи DIMM: 

o 72-pin SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) - використовується для 

FPM DRAM (Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory) і EDO DRAM 

(Extended Data Out Dynamic Random Access Memory) 

 



o 100-pin DIMM - використовується для принтерів SDRAM (Synchronous Dynamic 

Random Access Memory) 

 

o 144-pin SO-DIMM - використовується для SDR SDRAM (Single Data Rate ...) в 

портативних комп'ютерах 

 

o 168-pin DIMM - використовується для SDR SDRAM (рідше для FPM / EDO DRAM в 

робочих станціях / серверах 

 

o 172-pin MicroDIMM - використовується для DDR SDRAM (Double date rate) 



 

o 184-pin DIMM - використовується для DDR SDRAM 

 

o 200-pin SO-DIMM - використовується для DDR SDRAM і DDR2 SDRAM

 



 

 

o 214-pin MicroDIMM - використовується для DDR2 SDRAM 

 

o 204-pin SO-DIMM - використовується для DDR3 SDRAM 

 



o 240-pin DIMM - використовується для DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM і FB-DIMM 

(Fully Buffered) DRAM 

 
 

 

 



o 244-pin Mini-DIMM - для Mini Registered DIMM 

 

o 256-pin SO-DIMM - використовується для DDR4 SDRAM 

 

o 284-pin DIMM - використовується для DDR4 SDRAM 

 

Щоб можна було встановити невідповідний тип DIMM-модуля, в текстолітової платі 

модуля робиться кілька прорізів (ключів) серед контактних майданчиків, а також 

справа і зліва в зоні елементів фіксації модуля на системній платі. Для механічної 

ідентифікації різних DIMM-модулів використовується зсув положення двох ключів в 

текстолітової платі модуля, розташованих серед контактних майданчиків. Основне 

призначення цих ключів - не дати встановити в роз'єм DIMM-модуль з невідповідним 

напругою живлення мікросхем пам'яті. Крім того, розташування ключа або ключів 

визначає наявність або відсутність буфера даних і т. Д. 



 

Модулі DDR мають маркування PC. Але на відміну від SDRAM, де PC позначало 

частоту роботи (наприклад PC133 - пам'ять призначена для роботи на частоті 

133МГц), показник PC в модулях DDR вказує на максимально досяжну пропускну 

здатність, що вимірюється в мегабайтах в секунду. 

 

DDR2 SDRAM 

Назва 

стандарту 

Тип 

пам'яті 

частота 

пам'яті 

частота 

шини 

Передача даних 

в секунду  

(MT / s) 

Пікова 

швидкість 

передачі даних 

PC2-3200 DDR2-400 100 МГц 200 МГц 400 3200 МБ / с 

PC2-4200 DDR2-533 133 МГц 266 МГц 533 4200 МБ / с 

PC2-5300 DDR2-667 166 МГц 333 МГц 667 5300 МБ / с 

PC2-5400 DDR2-675 168 МГц 337 МГц 675 5400 МБ / с 

PC2-5600 DDR2-700 175 МГц 350 МГц 700 5600 МБ / с 

PC2-5700 DDR2-711 177 МГц 355 МГц 711 5700 МБ / с 

PC2-6000 DDR2-750 187 МГц 375 МГц 750 6000 МБ / с 

PC2-6400 DDR2-800 200 МГц 400 МГц 800 6400 МБ / с 

PC2-7100 DDR2-888 222 МГц 444 МГц 888 7100 МБ / с 



PC2-7200 DDR2-900 225 МГц 450 МГц 900 7200 МБ / с 

PC2-8000 DDR2-

1000 

250 МГц 500 МГц 1000 8000 МБ / с 

PC2-8500 DDR2-

1066 

266 МГц 533 МГц 1066 8500 МБ / с 

PC2-9200 DDR2-

1150 

287 МГц 575 МГц 1150 9200 МБ / с 

PC2-9600 DDR2-

1200 

300 МГц 600 МГц 1200 9600 МБ / с 

DDR3 SDRAM 

Назва 

стандарту 

Тип пам'яті частота 

пам'яті 

частота 

шини 

Передач 

даних в 

секунду  

(MT / s) 

Пікова 

швидкість 

передачі 

даних 

PC3-6400 DDR3-800 100 МГц 400 МГц 800 6400 МБ / с 

PC3-8500 DDR3-1066 133 МГц 533 МГц 1066 8533 МБ / с 

PC3-10600 DDR3-1333 166 МГц 667 МГц 1333 10667 МБ / с 

PC3-12800 DDR3-1600 200 МГц 800 МГц 1600 12800 МБ / с 

PC3-14400 DDR3-1800 225 МГц 900 МГц 1800 14400 МБ / с 

PC3-16000 DDR3-2000 250 МГц 1000 МГц 2000 16000 МБ / с 

PC3-17000 DDR3-2133 266 МГц 1066 МГц 2133 17066 МБ / с 

PC3-19200 DDR3-2400 300 МГц 1200 МГц 2400 19200 МБ / с 

У таблицях вказуються саме пікові величини, на практиці вони можуть бути 

недосяжні. 

Для комплексної оцінки можливостей RAM використовується термін пропускна 

здатність пам'яті. Він враховує і частоту, на якій передаються дані і розрядність шини і 

кількість каналів пам'яті. 

Пропускна здатність \u003d Частота шини x ширину каналу x кількість каналів 

Для всіх DDR - кількість каналів \u003d 2 і ширина дорівнює 64 біта. 

Наприклад, при використанні пам'яті DDR2-800 з частотою шини 400 МГц пропускна 

здатність буде: 

(400 МГц x 64 біт x 2) / 8 біт \u003d 6400 Мбайт / с 

Кожен виробник кожному свого продукту або деталі дає його внутрішню виробничу 

маркування, звану P / N (part number) - номер деталі. 

Для модулів пам'яті у різних виробників вона виглядає приблизно так: 

 Kingston KVR800D2N6 / 1G 

 OCZ OCZ2M8001G 

 Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5 

На сайті багатьох виробників пам'яті можна вивчити, як читається їх Part Number. 
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Kingston Part Number Description 

KVR1333D3D4R9SK2 / 16G 16GB 1333MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM (Kit of 2) DR 

x4 w / TS 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Вивчити данні таблиць 

- Переглянути презентацію до уроку 

 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


