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УРОК 27 

ТЕМА: «Основні поняття оперативної пам’яті. Типи та модулі пам’яті» 

 

МЕТА:  

- Розглянути типи та модулі пам’яті 

- Вивчити  основні поняття оперативної пам’яті 

- Опанувати   конструкцію та організацію мікросхем 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Що таке оперативна пам'ять? 

Оперативна пам'ять — пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та даних 

програм під час їх виконання. У сучасних комп'ютерах оперативна пам'ять переважно 

представлена динамічною пам'яттю з довільним доступом. 

Основні характеристики оперативної пам'яті 

 

 

1. Тип. Безумовно, це головна характеристика оперативної пам'яті. Адже кожне 

нове покоління комп'ютерів змінює процесори, материнську плату, а значить — 

і оперативну пам'ять. В нових компютерах стандартом є тип DDR II. А останні 

моделі процесорів та материнських плат підтримують тип DDR III. 

2. Об'єм. Чим більший об'єм оперативної пам'яті має комп'ютер, тим швидше він 

працює, тим більшу кількість різноманітних програм водночас ви можете 

використовувати. 

3. Частота. Частота оперативної пам'яті вимірюється у мегагерцах (МГц). Чим 

більша частота модулів оперативної пам'яті, тим чіткіше та швидше працює 
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комп'ютер. Для нормальної роботи потрібно, щоб були встановлені модулі 

оперативної пам'яті з частотою як мінімум 333 МГц та об'ємом як мінімум 256 

Мб. 

Типи оперативної пам'яті: форм фактори DIMM і SODIMM 

Види ЗПДД (запам'ятовуючий пристрій з довільним доступом) : 

▪ Напівпровідникова статична (SRAM) — комірками є напівпровідникові тригери. 

Переваги — невелике енергоспоживання, висока швидкодія. Відсутність 

необхідності проводити «регенерацію». Недоліки — малий обсяг, висока вартість. 

Нині широко використовується як кеш-пам'ять процесорів у комп'ютерах. 

▪ Напівпровідникова динамічна (DRAM) — кожна комірка є конденсатором на 

основі переходу КМОН-транзистора. Переваги — низька вартість, великий обсяг. 

Недоліки — необхідність періодичного прочитування і перезапису кожної комірки 

— т.з. «регенерації», і, як наслідок, зниження швидкодії, велике енергоспоживання. 

Процес регенерації реалізується спеціальним контролером, встановленим на 

материнській платі або в центральному процесорі. DRAM зазвичай 

використовується як оперативна пам'ять (ОЗП) комп'ютерів. 

▪ Феромагнітна — є матрицею з провідників, на перетині яких знаходяться кільця 

або біакси, виготовлені з феромагнітних матеріалів. Переваги — стійкість до 

радіації, збереження інформації при виключенні живлення; недоліки — мала 

ємність, велика вага, стирання інформації при кожному читанні. В наш час в 

такому, зібраному з дискретних компонентів вигляді, не застосовується. 

Форм фактор (конструкція модулів) для настільних комп’ютерів називається DIMM, і 

вона відрізняється від форм фактора модулів пам’яті для ноутбуків, які називаються 

SODIMM. Це треба враховувати при виборі оперативної пам’яті ноутбука. Як і модулі 

для настільних комп’ютерів, модулі SODIMM для пам’яті DDR, DDR2 і DDR3 мають 

конструктивні відмінності, які не дозволяють встановити їх в невідповідний роз’єм. 

Зараз всі нові комп’ютери оснащуються підтримкою виключно самої нової пам’яті 

DDR3 (у форм факторі DIMM або SODIMM, залежно від типу комп’ютера). Але, старі 

версії DDR і DDR2 все ще можна знайти в продажі, тому якщо ви хочете збільшити 

обсяг оперативної пам’яті у вашому старому комп’ютері це можна зробити без 

проблем. 

Сучасні типи пам'яті DDR, DDR2, DDR3 

▪ DDR - є найстарішим видом оперативної пам'яті, яку можна ще сьогодні купити, 

але її світанок вже пройшов, і це найстаріший вид оперативної пам'яті, який ми 

розглянемо. Вам доведеться знайти далеко не нові материнські плати та процесори 

які використовують цей вид оперативної пам'яті, хоча безліч існуючих систем 

використовують DDR оперативну пам'ять. Робоча напруга DDR - 2.5 вольт 

(зазвичай збільшується при розгоні процесора), і є найбільшим споживачем 

електроенергії з розглянутих нами 3 видів пам'яті. 



▪ DDR2 - це найбільш поширений вид пам'яті, який використовується в сучасних 

комп'ютерах. Це не самий старий, але і не новітній вид оперативної пам'яті. DDR2 в 

загальному працює швидше ніж DDR, і тому DDR2 має швидкість передачі даних 

більше ніж в попередній моделі (найповільніша модель DDR2 по своїй швидкості 

дорівнює найшвидшої моделі DDR). DDR2 споживає 1.8 вольт і, як в DDR, 

зазвичай збільшується напруга при розгоні процесора 

▪ DDR3 - швидкий і новий тип пам'яті. Знову ж, DDR3 розвиває швидкість більше 

ніж DDR2, і таким чином найнижча швидкість така ж як і найшвидша швидкість 

DDR2. DDR3 споживає електроенергію менше інших видів оперативної пам'яті. 

DDR3 споживає 1.5 вольт, і трохи більше при розгоні процесора 

 DDR DDR2 DDR3 

Номінальна швидкість 100-400 400-800 800-1600 

Напруга 2.5v +/- 0.1V 1.8V +/- 0.1V 1.5V +/- 0.075V 

Вн. блоки 4 4 8 

Припинення обмежено обмежено всі DQ сигнали 

Топологія TSOP TSOP or Fly-by Fly-by 

Керування - OCD калібровка Самокалібровка з ZQ 

Термо сенсор Немає Немає Є (необов'язково) 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Вивчити данні таблиці 

- Переглянути відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=wm8Oz4XtRuw 

https://www.youtube.com/watch?v=6SB1sHj-DqI 

 

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