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УРОК 73 

 

ТЕМА: «Стандарт АТХ» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  поняття «стандарту АТХ» 

- Вивчити  версії стандарту АТХ 

- Опанувати схеми роз’ємів жівлення БП 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Стандарт АТХ блоку живлення 

Блок живлення, ATX стандарт. При виборі блоку живлення основними 

параметрами є: версія стандарту АТХ, необхідна для роботи комп'ютера 

потужність блоку живлення і сумісність блоку живлення з ДБЖ (джерелом 

безперебійного живлення). 

Стандарт форм-фактора АТХ визначає розмір, конструкцію і інші 

характеристики блоку живлення, а також допустимі відхилення напруги при 

навантаженні. Цей стандарт ми і розглядатиме. 

На даний момент існують такі версій стандарту АТХ: 

 

ATX 1.3 

ATX 2.0 

ATX 2.2 

ATX 2.3 

 

Основні відмінності версій стандартів АТХ полягають у введенні більш нових роз'ємів 

і нових ліній живлення. У першій серії в основному використовувалася лінія +5 В, а в 

другій +12 В. 

 

2. Детально про версії ATX блоку живлення 

 

Одним з головних розробник форм-фактора ATX є компанія Intel. Вся документація 

розташована на офіційному сайті www.formfactors.org, в них описані вимоги до 

виробників материнських плат, блоків живлення і корпусів. Вимоги та рекомендації до 

блокам живлення регламентує документ під назвою ATX12V Power Supply Design 

Guide (PSDG). 

 

Стандарт ATX12V був випущений під час переходу на нову архітектуру NetBurst. 

Головне нововведення в ATX12V, при порівнянні з ATX 1.3, стала зміна живлення 



 

процесора від +12, а не від +5 і додавання нового роз'єму живлення 4-pin +12 (роз'єму 

не повинно бути, якщо максимальний можливий струм по +12 менше 10А) . 

Версії ATX 1.1, була представлена в серпні 2000 року. Про версіях 1.0, 1.2 згадок на 

офіційному сайті немає, проте інформацію про них можна прочитати на інших 

ресурсах: 

 
 

Версія ATX 1.3 вийшла в квітні 2003 року. Якщо порівнювати з попередньою версією 

1.1, то були введені нові вимоги по струмів, прибрано напруга в -5В, додані вимоги до 

обробки сигналу PS_ON #, а також додано згадка кабелю живлення для SATA. 

 
Версія ATX 2.0, в порівнянні з версією ATX 1.3, була значно змінена. В першу чергу 

за струмами - було збільшено енергоспоживання по + 12В і зменшено по +3.3 В і +5. 

Була введена стандартизація блоків живлення 350W і 400W (якщо потужність блоку 

живлення вище 300W, то рекомендовано 16 AWG дроти). Був замінений кабель 

живлення ATX на 24-pin замість 20-pin, а також додані +3.3, +5, +12 В, COM 

(«земля»), харчування для PCI Express пристроїв і кабель живлення для SATA. 

Роз'єм 24-pin ATX повністю сумісний з 20-pin ATX як механічно, так і електрично. 

У версіях ATX 2.01 і ATX 2.2 була ІННОВАЦІЯ стандартизація блоку живлення 

потужністю 450W; спрощено вимоги до струмів по лініях +3.3 В, +5 В, +12 В; 

підвищені вимоги до ККД по +5 stand by. 

 



 

 
 

Самими основними споживача електроенергії є процесори і відеокарти, живлення яких 

проходить по лінії в +12 В. Якщо встановити, здавалося б, звичайну конфігурацію 

процесора і відеокарти (наприклад: AMD Athlon 3000 + і GeForce 7600 GT), і 

забезпечити їх харчуванням від блоку потужністю 400 W, то «отримаємо перекіс» 

напруг. Лінія живлення +12 В просяде, а лінія +5 В переважить. І як наслідок - 

самостійна перезавантаження комп'ютера (або при запуску або при навантаженні), 

сині екрани смерті, вимикання комп'ютера і т.д. Проблема в тому, що старих блоків 

живлення головною лінією є +5 В, а для процесора і відеокарти потрібна лінія на +12 

В, яка виявилася повністю перевантаженою. 

 

 24-pin и 20-pin роз’єми живлення 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Читать посібник:  2) §3.10.2 

- Переглянуть відео: https://www.youtube.com/watch?v=OmdLlFsatpE 

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