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Изпитна тема: Компютърна система IBM /АТ 80286 
 
 

1.  Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна  система 
IBM/АТ с процесор 80286. 

   Микропроцесор 80286. CPU на системата 

 Копроцесор 80287. Математически копроцесор за ускоряване на изчислителните 

операции. 

 RAM (Random Access Memory - памет с произволен достъп). Оперативна памет с 

обем максимално 16 MByte. 

 ROM-BIOS (Read Only Memory - памет само за четене). Съдържа базовата 

входно-изходна система (BIOS), програмите за основните системни операции 

 Контролер на шината: 82288. Декодиране на сигналите на процесора и 

генериране на сигналите на шината (ALE, /AEN,..) 

 Тактов генератор: 82284. Генериране на системния такт. Логика за хардуерно 

начално установяване, генериране на сигнала Ready (чрез схемата процесорът 

получава информация дали периферията e готова за обработка на данните). 

   Контролери за прекъсванията: 8259. Управление на логиката за прекъсвания. 

За разлика от РС компютърът АТ има два контролера за прекъсванията и така се 

поддържат 16 канала. Сигналите за прекъсвания се използват от хардуерните 

устройства за да се поиска от процесора изпълнение на някаква операция - 

устройството да получи или да предаде някаква информация, или да укаже че е 

приключило с подобна задача. При получаване на такъв сигнал  процесорът 

прекъсва изпълнението на текущата програма, след което извършва съответните 

операции. След това изпълнението на програмата продължава точно от мястото, 

където тя е била прекъсната. 

 DMA-контролери: 8237. (DMA - директен достъп до паметта). Предаване на 

данни между периферните устройства и основната памет, без директното участие 

на микропроцесора. За разлика от РС, АТ има два контролера за директен достъп 

и така се поддържат 8 канала. 
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 Таймер: 8254. Системен часовник, брояч и генериране на цикли за опресняване 

на паметта. Работи с честоти до 10 MHz. 

 Интерфейс за клавиатура: 8042. Преобразуване на кода на контролера 8048, 

намиращ се в клавиатурата. Клавиатурата може да се програмира. Може да се 
„чете” положението на ключалката на клавиатурата (Key Lock) както и 

положението на джъмперите за задаване на тактовата честота и джъмперите на 

графичната карта. 

 Процесор в клавиатурата: 8048. Четене на клавиатурната матрица и 

преобразуване на данните в сериен формат. 

   Часовник за реално време (RTC – Real Time Clock): Motorоla 146818. 

Часовник за реално време с резервно  батерийно захранване. Паметта RAM, 

включена към схемата, се използва и за съхраняване на данните за 

конфигурирането на системата. 
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2. Системни ресурси на дънната платка, процес на хардуерни прекъсвания, 
контролер на прекъсванията. 

 

Системните ресурси са комуникационните канали, адреси и други сигнали, 

използвани от хардуерните устройства за комуникиране по шината. На най-ниско 

ниво тези ресурси обикновено включват следното: 

   адреси от паметта; 

   IRQ линии; 

   DMA канали; 

   адреси на входно/изходни портове. 

Ресурсите са подредени в реда, в който евентуално може да се очакват 

проблеми с тях. Конфликтите с паметта вероятно са най-неприятните и определено 

са най-трудните за пълно обяснение и преодоляване. 
 

 

Линиите за заявки на прекъсвания, или така наречените хардуерни 

прекъсвания,   се   използват   от   най-различни   хардуерни   устройства,   за   да 

сигнализират на дънната платка, че дадена заявка трябва да бъде изпълнена. Тези 

линии за прекъсвания са представени от проводници на дънната платка и изводи на 

разширителните слотове. Хардуерните прекъсвания в разпространените днес PC са 

общо 16 и имат номера от 0 до 15 (обозначават се IRQ0 до IRQ15). Номерата на 

прекъсванията определят приоритетите им едно пред друго; с някои изключения, 

прекъсванията с най-високи приоритети имат най-малки номера. Прекъсванията с 

по-висок приоритет използват предимството си пред тези с по-нисък приоритет, 

като ги прекъсват. В резултат на това във вашата система могат да възникнат 

едновременно няколко прекъсвания, като всяко от тях е вложено в друго. 
 

 

Управлението на прекъсванията се извършва от специално логическо 

устройство, което се нарича контролер на прекъсванията. Контролерът на 

прекъсванията получава заявки за прекъсвания от различните хардуерни устройства 

посредством линиите за заявки за прекъсвания IRQ. В първите РС, използващи 8- 

битовата шина ISA, контролерът на прекъсванията се свързва с хардуерните 

устройства посредством осем IRQ линии. С появата на РС АТ (i80286) броят на 

външните хардуерни прекъсвания е удвоен, като се използват два контролера на 

прекъсванията 8259. Двата контролера се свързват каскадно, при което 

прекъсванията,  генерирани  от втория  контролер  се  подават през неизползваното 

IRQ2 на първия контролер. Заради недостъпността на   IRQ2 тази схема осигурява 

само 15 налични прекъсвания. 
 

3. Разширителна шина – 16-битова ISA. 
 

Стандартът ISA е разработен за първите персонални компютри IBM PC/XT. 

Тогава стандартната шина е 8-битова. Когато IBM пуска на пазара PC/AT системите 

с   микропроцесор   80286   и   16-разрядна   системна   шина,   ISA   стандартът   се 
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модифицира. За да могат всички устройства, използвани в предишните системи да 

работят и на новите системи, е създаден слот, който е разделен на две: запазен е 8- 

битов конектор за старите карти и е добавен   конектор за 16-битово разширение 

(фиг. 2). Допълнителният конектор на всеки 16-битов разширителен слот добавя още 

36   извода   (увеличавайки   общия   брой   на   сигналите   до   96),   за   да   пренася 
допълнителните  сигнали,  необходими  за  реализирането  на  по-широка  шина  за 

данни. Освен това два от изводите в 8-битовата част са променени, но те не засягат 

работата на 8-битовите карти. Размерите на една типична 16-битова ISA адаптерна 

карта са следните: височина   - 4,8 инча (121,92 мм), а по-късно 4.2 инча (като ХТ 

картите); дължина -13,13 инча (333,5 мм); ширина - 0,5 инча (12,7 мм). 
 
 
 
 

 

 
 

фиг. 2.   16-битов АТ слот и АТ карта (ISA-16) 
 

 

Тъй като 16-битовата ISA шина дебютира в PC/AT, понякога ISA шината се 

нарича АТ-шина, а 16-битовите слотове – АТ-слотове. 16-битовата версия, 

използвана в AT системите, първоначално работи на 6MHz, a след това е ускорена 

до 8MHz. По-късно индустрията като цяло се споразумява за максимум 8,33MHz 

стандартна честота за 8/16-битовите версии на ISA шината с цел обратна 

съвместимост. Някои системи са в състояние да използват ISA и на по-високи 

честоти, но съществуват адаптерни карти, които не могат да работят на по-висока 

скорост. Прехвърлянето на данните по тази шина изисква между два и осем такта. 

Ето защо теоретичната максимална скорост на прехвърляне на данните по ISA 

шината е около 8МВ/сек., както се вижда от следната формула: 

8,33MHz х 2 байта (16 бита) / 2 такта за прехвърляне = 8,ЗЗМВ/сек. 

Някои съвременни компютърни системи все още използват тази шина, поради 

наличието   на   по-стари   периферни   устройства,   използващи   16-битова   шина. 
Наличието на тази шина в съвременните КС създава някои особени проблеми. Един 

от  тези  проблеми  е  свързан  с  това,  че  тази  шина  не  позволява  съвместното 

използване на IRQ или каналите за пряк достъп до паметта (DMA). Старите 

разширителни карти, разработени за ISA, обикновено нямат никакви вградени 

средства за автоматично включване или изключване, поради което дънната платка 

не може да преразпределя ресурсите в случай на възникване на конфликт с друга 

карта. 

Ограниченията, налагани от стандарта на системната шина ISA са: 
   шината за данни е 16-разрядна и по този начин се ограничава предаването на 

данни само до два байта едновременно; 

   максималната тактова честота при обмяната на данни е 8.33 MHz; 
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 отсъства съвместно използване на линиите за прекъсване (IRQ) и каналите за 

пряк достъп до паметта (DMA) за карти, намиращи се в различни слотове от 

типа ISA; 
 отсъства   възможност   за   програмно   управление   на   разпределението   на 

използваните области от оперативната памет, адресите на портовете, линиите 

за прекъсване (IRQ) и каналите за пряк достъп до паметта (DMA); 

 отсъства  възможност  за  програмно  изключване  на  карти  от  типа  ISA  при 

възникване на конфликтна ситуация. 
 

4. Характеристики на процесор Intel 80286, шина данни, адресна шина, режими 
на работа. 

 

   Адресите и данните при 80286 не се извеждат мултиплексирани, както при 

8088/8086, а има отделни изводи за адреси (А0 - А23) и данни (DO - D15), 

което   значително   повишава   бързодействието   на   обмена   с   другите 

компоненти в системата, например с паметта. 

 Шината за данни е 16-битова, както и при процесора 8086, но адресната 

шина е разширена до 24 бита, което позволява адресирането на 16 MByte. 

Виртуално може да се адресират до 1 GB памет. 
 

Процесорът 286 има два режима на работа: реален режим и защитен режим. 

Когато работи в реален режим, процесорът 286 действа като същински 8086 

чип  –  с  16-битови  инструкции  и  адресиране  до  1  МВ  памет.  Той  е  напълно 

съвместим на ниво обектен код с 8086 и 8088, което означава че може да изпълнява 

програми,   написани   за   тях,   като   не   са   необходими   абсолютно   никакви 

модификации. Всяка инструкция се изпълнява по същия начин като в 8086 и 8088. 

80286   разполага   и   със   защитен   режим   (Protected   Mode),   при   който 
софтуерните програми, са защитени от презапис една върху друга в паметта. Такава 

защита спомага за създаване на много по-устойчива на сривове система, защото 

една  програма  с  проблеми  не  може  така  лесно  да  повреди  други  програми  или 

самата операционна система. Освен това дадена отказала програма може да бъде 

прекъсната, докато останалата част от системата продължава да работи незасегната. 

Следователно, ако една програма "увисне" или блокира, не се налага топъл или 

студен рестарт на системата. 

В защитения режим се поддържа многозадачност и виртуално адресиране. 

Виртуалното адресиране означава, че части от софтуера, които надхвърлят 

максимално адресируемата физическа памет 16 MB, автоматично се прехвърлят на 

твърдия диск, като по този начин 80286 може да адресира реално до 1 GB памет. 

При това процесорът не прави разлика между физическа и виртуална памет. 

Под   многозадачност   се   разбира   паралелното   изпълняване   на   повече 

програми,  което  на  практика  се  постига  с  последователно  превключване  на 

изпълнението  между  отделните  задачи  (tasks).  Ho  тези  възможности  са 

неприложими под DOS и се използват едва при операционни системи като OS/2 или 
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Windows. На практика възможностите на защитения режим при 286 са се използвали 

много малко, тъй като до появата на Windows 3.0 се продава много малко софтуер, 

използващ този режим. 
Един  значителен  недостатък  на  процесора  286  е,  че  той  не  може  да 

превключва от защитен режим в реален без топъл рестарт на системата. 

Преминаването от реален в защитен режим обаче не изисква рестартиране. 

Проблемът   с   преминаването   от   единия   в   другия   режим   е   решен   при   386 

процесорите. При тях превключването на режимите може да се управлява софтуерно 

и не води до рестартиране на системата. 
 

5. Предназначение на копроцесора. 
 

 

Вътрешно 80287 е същият математически чип като 8087, въпреки че изводите, 

които се използват за инсталирането му в дънната платка, са различни. 
При повечето системи 80286 вътрешно дели системната честота на две, за да 

се получи тактовата честота на процесора. Копроцесорът 80287 вътрешно дели 

системната  честота  на  три.  Поради  тази  причина  в повечето  AT  системи  80287 

работи на една трета от системната. 

Процесорът 8088 е пригоден да изпълнява аритметични операции с цели числа 

и изпълнява операциите с дробни числа доста по-бавно. За работа с интензивни 
математически изчисления производителността може да се повиши лесно чрез 

добавяне на допълнителен процесор, наречен копроцесор. Той е проектиран да 

изпълнява сложни математически изчисления с плаваща запетая, като съдържа 

съответните изчислителни функции вградени в чипа. За монтиране на копроцесора 

върху дънната платка е предвиден специален цокъл. 
 

 

6. Характеристики на RAM паметта, видове. 
 

- SIMM   се разшифрова като Single Inline Memory Module (Модул памет с 

едноразрядно разположение на изводите . Модула памет  SIMM е с  30 pin. 
 

Модулите SIMM могат да имат обем 256 Кбайт, 1, 2, 4, 8, 16 и 32 Мбайт. 
 

- SIMM EDO RAM имат само 72 пина и могат да работят на честота до 50 МHz. 
 

- DIMM  се разшифрова като Dual Inline Memory Module (Модул памет с двойно 

разположение   на   изводите).   В   модула   DIMM   има   168   контакта,   които   са 

расположени от двете страни на платката и изолорани един от друг. Също така са 

изменени и цоклите за DIMM-модулите. 
 

- SDRAM се разшифрова като Synchronic DRAM (динамично ОЗУ с синхроннен 

интерфейс).  По  това  те  се  отличават  от  FPM  и  EDO  DRAM,  работещи  по 

асинхроннен интерфейс. 
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- ESDRAM -  следващото оригинално решение, увеличаващо работната честота на 

SDRAM, било създаването на кеша SRAM на самия модул динамично ОЗУ. Така се 

появила  спецификацията  Enhanced  SDRAM  (ESDRAM).  Това  позволило  да  се 

повиши работната честота на модула до 200 МHz. 
 

- SDRAM II (или DDR SDRAM) няма пълна съвместимост с SDRAM. Тази 

спецификация позволява увеличението на работната честота на SDRAM да става за 

сметка на работата и на границата на тактовия сигнал, тоест по предния и задния му 

фронт. Също както SDRAM и SDRAM II ползвал същия 168 контактен цокъл DIMM 
 

- RDRAM представлява всъщност спецификация, създадена и патентована от 

фирмата Rambus, Inc. При тази памет се достигат граничнии честоти на работа на 

сигнала с  до около 800 МHz 
 

7. FPM DRAM памет, параметри. ROM памет, характеристики, видове, ЕPROM и 
ЕEPROM. 

 
В основата на всеки от познатите DRAM памети стои един и същи вид клетка. По 

същество клетката се състои от кондензатор, транзистор, и връзки към други клетки. 

Производителите нареждат клетките в матрица с еднакъв брой редове и колони. В 4 

Мbit DRAM има 2048 реда и толкова колони. Обръщението към клетката става с 

нейния адрес, който се трансформира в номер на ред и номер на колона. 

Fast Page Мode DRAM 
Използва пълния адрес (номер на ред и номер на колона) само първия път. При 
четене на следващите битове трябва да се сменя само номера наколоната, докато 

номера на реда остава същия.Така достъпът се ускорява почти три пъти. 

EDO (Extended Data Output) 
Работи  по  аналогичен  с  горната  памет  начин,  като  се  различава  само  в  някои 

детайли. Припокрива се процеса на задаване на нов адрес и четене на старите данни. 

Обемът на прочетените данни нараства с около 25%. 
ROM (Read Only Memory) е памет, от която само се чете. На този чип е записана 

така наречената базова входно-изходна система – BIOS (Basic Input/Output System), 

която се помни дори без да има захранване. Това е програма, която компютърът 

стартира винаги, когато го включим. 
 

Разновидности на ROM паметта – PROM, EPROM, EEPROM, FLASH ROM. 
 

 PROM  (Programmable  Read-Only  Memory)  е  програмируема  ROM  памет. 
Веднъж записаните данни не могат да се изтриват. 

 

 EPROM  (Erasable  Programmable  Read-Only  Memory)  Това  е  изтриваем 

програмируем ROM. Съдържанието на EPROM може да бъде изтрито чрез 

ултравиолетова светлина. EPROM чиповете се различават външно от 

останалите по това, че имат кръгло прозорче от кварцово стъкло на корпуса 

си, през което се вижда самият чип. 
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 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) означава 

електрически  изтриваем  ROM.  При  него  данните  се  изтриват  с 

електричество, което е значително по-бързо и по-удобно в сравнение с 

EPROM-а. 
 

 FLASH  ROM  –  Flash  Rom  е  вид  EEPROM  електрически  изтриваема  и 

програмируема памет само за четене е тип ROM, който може да се изтрива и 

препрограмира директно в системата. 
 

8. Програма POST. 
 

POST (Power On Self Test ) Автоматичен тест при стартиране на системата, или още 

известна като програма за самотестване. Тази програма извършва иницализация и 

тест на наличният хардуер в това число дали процесора изпълнява правилно 

командите си, паметта е изправна и т.н. При грешка се издава определен сигнал, 

който показва какъв тип е грешката и се генерира код на грешката изписващ се на 

малък двуцифров светлодиоден "екран" при някой компютри като кода се извежда 

във 8 битов шестнадесетичен код като число в границите от 00 до FF. Звуковите 

сигнали по-принцип се делят на няколко вида в зависимост от съответния компютър 

и се наричат BEEP CODES. 
 

 
 
 
 

9. Външни запомнящи устройства – видове според принципа на запис и четене 
на информацията. 

 

 

Според принципа си на действие, ВЗУ се разделят на три класа: 

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

Флаш паметта е електронна памет, която намира широко приложение в редица 

устройства – мемори карти, USB флаш памети, цифрови камери, мобилни телефони, 

цифрови плейъри, PDA устройства, лаптопи и други. Тя е специален тип EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), която се изтрива и 

програмира на парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като Solid State 

памет, тоест не съдържа движещи се части – всичко е електронно вместо механично. 

Друго предимство е че за съхранението на записаната информация не е нужна 

http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.computerhope.com/beep.htm
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електроенергия, тоест флаш паметта е не-летлива памет. Освен това осигурява бърз 

достъп до записаните данни. Основен елемент във флаш паметта е MOS 

транзисторът. 

 
MOS  Транзисторът с  плаващ  гейт  се  използва  като  запомнящ елемент  във 

флаш паметта. Той запомня един бит информация (логическа единица или логическа 

нула). Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват неограничен период от 

време. Един от недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите 

напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 

 
Съществуват клетки  за  запис,  в които  може  да  се  запише информация  по- 

голяма от един бит. Те се наричат Multi-level cells или MLC. За разлика от Single- 

level cells (SLC), тук е възможно съхранението на повече от едно ниво на заряда. 

Днес повечето такива клетки имат четири състояния, благодарение на което могат 

да съхраняват два бита информация. Недостатъци на MLC са по-ниската скорост, 

по-високата консумация и по-големия bit error ratio (BER), тоест повече грешки, 

което изисква по-сложен алгоритъм за премахването им. Предимството на тази 

технология е това че се постига до 1,95 пъти по-добра мащабируемост (по-добро 

използване на пространството). 

 
При NAND флаш паметите транзисторите са свързани последователно, което 

спестява много място. Сорсът е свързан към дрейнът на следващия транзистор в 

колоната. Гейтовете на всеки транзистор са свързани към word линията на дадения 

ред. Така при четене на данни безпроблемно протича електричество по цялата серия 

последователо свързани транзистори, до достигане на избрания бит за четене. По 

този начин информацията от избраните битове за четене се появява на bit линията. 

Предимства на тази архитектура са бързият запис и изтриване на данни и по-добрата 

мащабируемост. 
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10. Флопи дисково устройство (FDD),  стандарти,  физическа организация на 
паметта. 

 

(FDD – floppy disk drive). Преди навлизането на CD-ROM-ите флопитата бяха 

основния начин за пренос на информация. На практика FDD се използва от повече 

от 20 години. 
 

 

Като цяло флопито чете и записва данни върху малък пластмасов диск, подобно на 

аудио касета. 

Флопито е измислено от инженера на IBM Алън Шугарт през 1967. Първото флопи е 

използвало 8 инчови дискети, а през 1981 устройството намалява до 5.25 инчово (с 

големината на CD-ROM). 5.25 инчовите дискети първоначално събираха 360 KB, а 

по-късно 1.2 МВ информация. 

От 5.25 инчовите дискети дойде и наименованието флопи (floppy) – заради гъвкавия 

полимерен плик, в който се съхраняваха дискетите (flexible plastic envelope). 
В средата на осемдесетте години на миналия век напредъка в технологиите доведе 

до появата на 1.44MB, 3.5 инчови дискови устройства, които се използват дори и 

днес. 
Терминология 

 

 

• Дискета – общоприетия 3.5 инчов носител. 

• Флопи – Устройството, което чете и записва дискети. 

• Пътечка – концентричен кръг върху повърхността, в който се записват 

данни. 
• Сектор – най – малката част от пътечката, която може да се адресира 

самостоятелно. 
 

 

Частите на флопи системата 
В много отношения дискетата е като магнитната лента: 

 

 

• И двете използват тънка полимерна основа, покрита с железен окис, който по 

същество е феромагнит, т.е. може постоянно да се намагнетизира под влияние 

на външно поле. 

• И двете могат да записват информация веднага. 

• И двете могат да се използват многократно. 

• И двете са доста евтини. 
 

 

Ако някога сте ползвали аудиокасета, сигурно сте забелязали, че тя има един 

огромен недостатък – достъпът до нея е последователен. За да достигнете до песен, 

която е в средата на лентата се налага да я превъртите. За по-дълга лента (с повече 

време за запис) превъртането отнема доста време 
 

 

Дискетата, както и аудиокасетата е направена от полимерна подложка с нанесен 
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отгоре магнитен слой. Разликата е, че дискетата е с дисковидна форма, което 

премахва проблема с последователния достъп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискетата е разделена на пътечки (в кафяво) и сектори (жълто) 
 

11. Логическа организация на един сектор и действителния му обем. 
 
Повърхността на дисковете се разделя на концентрични кръгови ивици, които се 

наричат писти . Разделянето започва от външния край към центъра и броят на 

пистите зависи от типа на магнитния диск. Например, флопидисковете (3.5”, 1.44 

МВ; 5.25”, 1.2 МВ) имат по 80 писти, а броят на пистите в твърдия диск са от 

няколко стотин до няколко хиляди. Пистите се идентифицират с определен номер, 

като най-външната писта е с номер 0. 
От своя страна, пистите се разделят на участъци, които се наричат сектори. 

Например, флопидисковете с размер 3.5” имат по 18 сектора на писта. Твърдите 

дискове имат различно количество сектори на писта, но стандартното количество е 
17 сектора на писта. 

 

 

Размерът на секторите се изменя в диапазон от 128 до 1024 байта, но като стандарт е 

прието един сектор да съдържа 512 байта информация. Секторите се номерират, 
като се започва от нула. Секторът с нулево означение на всяка писта се резервира за 

запис на служебна информация за идентификация на записваната информация. По- 

късно (след DOS 4.0) е въведено и понятието клъстер. Клъстер е най-малкия участък 

от диска, който се адресира (идентифицира) от операционната система. Клъстерът се 

състои от един или няколко сектора (до 32). Тъй като клъстерът е най-малкото 
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адресируемо пространство, то записа на дадена информация винаги заема цяло 

число клъстери. 

Твърдите дискове обикновено представляват пакети от няколко диска. Всяка страна 

на диск от пакета се идентифицира с определен номер, като се започва с нулева 

страна. Информацията от всяка страна се чете от отделна четяща и записваща глава, 

затова вместо страните се номерират четящите глави. 

Често при разглеждане на информацията при дисковите памети се използва термина 

цилиндър. Под цилиндър се разбира съвкупността от всички писти намиращи се под 
четящите глави (пистите намиращи се на еднакво разстояние от края на дисковете). 

 

 

Флопидискови запомнящи устройства 
 

 

Преди запис на информация на флопидискови магнитни носители е необходимо 

логическо разделяне на дисковото пространство. Това се извършва посредством 

форматиране, като за целта се използва специална програмна процедура. Например, 

в DOS операционна система се използва програма Format, която се стартира от 

командния интерпретатор. Количеството байтове, които могат да бъдат записани в 

един сектор зависи от операционната система с която се форматира диска. За DOS 

операционна система един сектор съдържа 512 байта. Други операционни системи 

установяват други размери на секторите. 
 

 

Харддискови запомнящи устройства (Hard disk - твърд диск) 
 

 

Подобно на флопидисковете, твърдите дискове се разделят на писти и сектори. 

Поради факта, че твърдите дискове представляват пакети от по няколко диска, 

разположени върху обща ос, пистите намиращи се една под друга върху отделните 

дискове се обединяват в цилиндри. За всяка работна страна на дисковете има 

отделна магнитна глава. Общият капацитет на харддиска се определя като: 

Общ обем памет = C * H * S * 512 ; 

където С е брой цилиндри на диска; Н - брой магнитни глави и S - брой сектори на 

писта. Обикновено един сектор съхранява 512 В памет. 
Описаното разделяне на общото дисково пространство се извършва със специална 

операция форматиране на ниско ниво (Low Level Formatting). Такова форматиране 

обикновено се извършва от фирмата производител, но може да се направи и от 

потребителите. 
 

12. Клъстер. 
 

В компютърните файлови системи клъстер е единица заделено дисково 

пространство определено за файлове и директории. С цел да се намали 

претоварването на управляваните дискови структури, файловата система не заделя 

отделлени дискови сектори, а съседни групи от сектори, наречени клъстери. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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На диск който използва 512-байтови сектори, един 512-байтов клъстер съдържа 

един сектор, докато един 4-килобайтов клъстер съдържа осем сектора. 
 

Клъстерът е най-малкото логическо количество дисково пространство, което може 

да бъде заделено за съхранение на файл. Ето защо съхранението на малки файлове 

във файлова система с големи клъстери ще причини загуба на дисково 

пространство. За клъстери с размери по-малки в сравнение със средната файлова 

големина, загубеното пространство на файл статистически ще бъде около 

половината от размера на клъстера; за клъстери с големи размери, загубеното 

пространство ще нарастне. Все пак големите клъстерни размери намаляват 

претоварването причинено от фрагментация, което може да увеличи скоростта на 

четене и запис като цяло. Типични клъстерни размери са от 1 сектор (512 B) до 128 

сектора (64 KiB). 
 

Не е необходимо клъстерът да бъде съставен от физически съседни сектори на 

дискът; той може да обхваща повече от една пътечка или да е съставен от 

непоследователни сектори в самата пътечка. Това не бива да се бърка с 

фрагментация, тъй като секторите все още са логически съседни. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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13. Видеосистема. 
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14.  CRT  монитори,  характеристики,  принципно  устройство  на  електронно- 
лъчевата тръба. 

 

Основния компонент на CRT мониторите е електронно лъчевата тръба (ЕЛТ) или 

още наричана катодно лъчева тръба. От нея идва както името на тези монитори, така 

и големият им размер. 

 
ЕЛТ служи за преобразуване на електрическия сигнал във видима светлина. За целта 

нагревателят нагрява катода и от него започват да се отделят електрони, които се 

ускоряват и фокусират от Анод1 и Анод2. Самото фокусиране се осъществява като 

се регулира напрежението на първия анод. Така се получава електронен лъч. Следва 

промяна на неговата посока или от вертикални и хоризонтални пластини (както е на 

фигурата) или с помощта на магнитно поле. При използването на пластини 

вертикално отклоняващите определят на кой ред от екрана ще попадне лъчът, а 

хоризонтално отклоняващите - на коя колона. Ако се използва магнитно поле имаме 

два  случая  -  с  магнитна  бобина  или  с  постоянен  магнит.  Магнитната  бобина 

променя посоката на лъча чрез промяна на своето напрежение, а постоянния магнит 

го  прави  чрез  промяна  на  положението  си.  Използването  на  магнитно  поле 

позволява отклоняване на лъча на по-голям ъгъл (до 110 - 120 градуса), а това от 

своя страна довежда до направата на по-къси тръби, заемащи по-малко място. 

 
Щом говорим за цветен CRT монитор значи имаме три лъча - за трите основни цвята 

(RGB - Red,  Green, Blue - Червен, Зелен, Син). При сблъсъка  на електроните  в 

луминофора, с които го "бомбандираме", той се засветява. Този сблъсък обаче 

довежда до допълнително избиване на вторични електрони, които са не само 

ненужни, но и пречат. Те наелектризират екрана отрицателно и той почва да 

отблъсква идващите електрони. За да не се случи това тук се намесва графитът, с 

който е покрита вътрешността на електронно лъчевата тръба. Графитът се свързва 

електрически с втория анод и служи както за отвеждане на вторичните електрони, 

така и за изолация от външни смущения. 

javascript:term_vis('%3cp%3e---Ð�Ð
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Всеки от трите електронни лъча "удря" по един субпиксел от един пиксел на екрана. 

Цветът  на  определен  пиксел  зависи  от  силата,  с  която  светят  отделните  му 

субпиксели. 
 

 

 
 
 

За да се получи едно изображение трите лъча обхождат всички пиксели от екрана 

ред по ред. На картинката можете да видите техния път. Този начин за изобразяване 

се нарича растерен (Raster Scan). Когато електронните лъчи се движат по синята 

линия те предизвикват засветяването на пикселите, а когато се връщат по 

цикламената линия тяхната сила е рязко намалена и те не засветяват никакви 

пиксели. Този процес на обхождане на целия екран (отгоре до доло ред по ред) на 

CRT монитора се извършва много бързо и незабележимо за човешкото око - 

зависимост  от  честотата  на  монитора  (60Hz(херца)  -  60  пъти  (целия  екран)  в 

секунда, 75Hz - 75 пъти в секунда и т.н.). Честотата или "refresh rate" зависи пряко от 

резолюцията   на   монитора.   При   по-висока   резолюция   поддържаната   честота 

намалява. Максималната поддържана резолюция на един CRT монитор се определя 

от физическия брой на пикселите които съдържа (например ако максималната му 

резолюция е 1280(хоризонтал)х1024(вертикал), то той съдържа 1280х1024=1 310 720 

пиксела).  За  безпроблемна  работа  (без  трептене)  е  нужно  15  инчов  монитор  да 

работи на резолюция 800х600 и честота 85Hz едновременно, 17 инчов на 1024х768 и 

85Hz, а 19 инчов на 1280х1024 и 85Hz. Не е фатално да работите на честота 75Hz, но 

е по-неприятно и  дразнещо. Друга характеристика,  която  можете  да срещнете  е 

междуточково  разстояние  (dot  pitch).  Това  е  най-малкото  разстояние  между  два 

javascript:term_vis('%3cp%3e---Ð¡Ñ�Ð±Ð¿Ð¸ÐºÑ�ÐµÐ
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субпиксела с еднакъв цвят. Измерва се в милиметри. Колкото е по-малко - толкова 

по-ясно и отчетливо изображение се получава. 

 
15. Разделителна способност и параметър “сходимост” при мониторите. 

 

Разделителна способност (или често се употребява думата резолюция) на монитор 

е броят точки (пиксели), които могат да се изобразят в хоризонтална и вертикална 

посока. Резолюцията е основна характеристика на монитора, от която зависи 

детайлността, гладкостта (зърнистостта) на картината, а оттам и общото качество на 

излъчвания образ. 
 

Отношението, броят на пикселите по хоризонтала и вертикала определят вида на 

монитора. Най-често те са в пропорция 4:3 или 16:9. Примерно 640:480, 1024:768 и 

1600:1200, 2048:1536 са резолюции на монитори с нормален формат 4:3. 
 

По правило при нормална сходимост на центъра с трите ъгъла, четвъртият винаги 

бяга. Хубаво е това да са горния десен или долен десен. 
 

16. Параметър „редова честота”. 

 
Редовата  честота  е  броя  на  редовете  на  изображението  върху  екрана  на 

монитора, умножено по кадровата честота. 
 

17. Видеокарти, функционални блокове. 
 

 

Видеокартата ( video card или  video adapter / capture) има основна  задача да 

генерира сигнал, който мониторът да изведе. Процесорът дава инструкции на 

видеокартата и след като тя извърши необходимите изчисления, генерира 

видеосигнал и го записва в собствената си памет (в кадровия буфер или frame 

buffer). Мониторът получава сигнала и извежда съответния образ. 
 
 
 
 
 

 

Ускорител/акселератор           RAM             RAMDAC 
 
 
 
 
 
 

 

VGA (абревиатура от английски: Video Graphics Array — видео графичен масив) е 

видео стандарт с аналогов изходен видеосигнал. Стандартът е разработен през 1987 

г. от IBM. 
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     Режими с 16 цвята и 256 цвята 

 Цветна палитра с 262 144 възможни стойности (по шест бита за червен, зелен 

и син цвят) 

     Избираема тактова честота 25 MHz или 28 MHz 

     720 пиксела максимална хоризонтална разделителна способност 

     Максимум 480 линии 

     Опреснителни честоти до 70 Hz 

     Режим на пакетирани пиксели (на англ. packed-pixel), също наричен Mode 13h: 

256 цвята 

     Поддръжка на хардуерно скролиране 

     Еднотактови побитови отмествания 

     Поддръжка на разделянето на екрана 

     Възможност за програмно задаване на шрифта в текстов режим 
 

Освен собствените стандартни режими, VGA поддържа и графичните режими на 

предшествениците си (EGA, CGA и  MDA). 
 

18. Матрични принтери. 
 

Съществуват   няколко   основни   типа    принтери   (печатащи   устройства) 

използвани днес за домашни, офис и банкови приложения. 
 

Матричните принтери, известни още и като ударни принтери, 

представители на най старата технология на печат, са все още широко 

разпространени благодарение на параметъра "цена на страница" по който те 

презъзхождат  всички  останали  видове.  Матричните  принтери  се  делят  на  две 

основни  групи:  серийни  матрични  принтери  и  линейни  матрични  принтери 

(или просто линейни принтери). 
 

19. Принцип на действие, основни параметри, интерфейс. 
 

Принципът на действие е следният – в капсулована глава са поставени игли, 

задействани по магнитен път. При задействането на соленоида, управляващ 

съответната игла, тя се изстрелва напред и притиска мастилената лента към листа 

хартия, отпечатвайки по този начин пиксел. Ниската скорост на отпечатване и 

големият шум по време на самия процес са едни от главните недостатъци. 

Матричните принтери се делят на 2 групи : 
 

1. серийни – в тях печатащата глава съдържа игли подредени във вертикала 

(колонка) и съответно електромагнитен механизъм за изстрелването им. (броя на 

иглите може да бъде 1 колонка 9 игли 18 игли в 2 колонки или 24 игли в две 

колонки). 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=EGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=CGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=MDA&action=edit&redlink=1
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2. Линейни – за разлика от предния модел ползват чукчета вместо игли , който са 

подредени в хоризонтален ред. По този начин оформят печатащ модул. Той е 

монтиран върху така наречената совалка, която вибрира в хоризонтално 

направление. Така всяко чукче печата поредица от точки в хоризонтална линия за 1 

преминаване на совалката. Скорост на печат определя се от броя символи за секунда 

и се измерва с единицата cps. 
 

Интерфейса който ползват матричните принтери е паралелен, 25 пинов, LPT. 
 

20. Видове носещи среди прикомпютърните мрежи.Типове Кабели и безжични 
връзки. 

1. Мрежова преносна среда 
Мрежовата преносна среда служи за пренасяне на сигналите от едно мрежово 

устройство до друго. Тя може да бъде жична (кабелна) и/или безжична (радиовълни, 
лазерни  лъчи, инфрачервени лъчи,  микровълни).  Кабелите,  както  е известно  , биват 
медни и оптични. Към медните спадат коаксиалните кабели (тънък и дебел) и кабелите от 
тип усукана двойка (UTP и STP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• тънък многожилен коаксиален кабел тип RG-58 A/U с диаметър приблизително 1/4 
инч и електрическо съпротивление 50 ома, наричан thinnet. Числото 2 означава, че 
максималната дължина на един кабелен сегмент е 185 метра (числото 185 е 
закръглено до 200, след което двете нули са премахнати). Мрежите 10Base2 се 
реализират физически под формата на линейна шина с използване на BNC- 
конектори и терминатори. 
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• използва дебел коаксиален кабел тип RG-8 или RG-11 с диаметър 1/2 инч, наричан 
thicknet, който е в състояние да предава сигнали без затихване до 500  метра. 
Числото 5 означава, че максималната дължина на един кабелен сегмент е 500 
метра. Мрежите 10Base5 се реализират физически под формата на линейна шина. 
Топологията изисква използване на външни приемопредаватели или пък Ethernet 
интерфейсни карти тип 10Base5 с вградени такива. Когато приемопредавателите 
са външни, връзката им с мрежовите карти се осъществява с помощта на DIX- 
конектори и AUI кабел. Връзките между коаксиалния кабел и приемопредавателите 
се  правят  със  специално  устройство, наричано  „вампирски  зъб”, впиващо  се  в 
сърцевината на кабела. Дебелият коаксиален кабел е по-скъп и с него се работи 
по-трудно. 

•    Кабелът  thicknet  се  използва  предимно  за  реализация  на  гръбнак  (backbone), 
свързващ мрежови сегменти. Връзката между гръбнака и мрежовите сегменти се 
осъществява посредством тънки коаксиални кабели и хъбове от типа 10BaseT. 

•    Кабелът от тип UTP днес е най-популярната преносна среда за реализация на LAN. 
Той е от тип усукана двойка. Буквата T в означението 10BaseT идва от twisted – 
усукан. 
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• Кабелите  от  тип  усукана  двойка  се  предлагат  в  две  модификации  –  като 

неекранирана усукана двойка (UTP – unshielded twisted-pair) и като екранирана 
такава (STP – shielded twisted-pair). Телефонните комуникации и повечето Ethernet 
мрежи   използват   UTP,   а   мрежите   от   тип   ApppleTalk   и   Token   Ring   STP. 
Екранирането намалява влиянието на външните електромагнитни смущения, но 
увеличава затихването. 
Foiled Twisted Pair – FTP 
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Unshielded Twisted Pair – UTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Кабелите от тип усукана двойка биват с различен брой двойки проводници и с 
различни дебелини. Броят на двойките в снопа може да бъде от 2 до 3000. 
Кабелите се означават съгласно спецификации, утвърдени от Американския 
стандарт за проводници AWG. Категориите кабел са показани в следващата 
таблица. 
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Електрическата връзка между мрежовите Ethernet карти и кабелите от тип усукана 
двойка се осъществява с помощта на популярните RJ-45 конектори (фиг.10). Наричат се 
RJ (registered jack) защото са регистрирани от Федералната комисия по комуникациите на 
САЩ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За телефонните кабели от тип усукана двойка се използват друг вид конектори - RJ- 
11, които се различават от RJ-45. 

Това са мрежи с топология звезда и използване на UTP кабел от типа Cat 5 или Cat 

5e, които могат да работят с максимална скорост 100 Mbps. 
Мрежовите карти и хъбовете трябва да поддържат същата максимална скорост. 

Много от тях поддържат стандартните скорости 10, 100 и 1000 Mbps. Това позволява 
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различните мрежови сегменти в една по-голяма мрежа (фиг.8) да работят с различни 
скорости. 

Мрежите от тип 100BaseT притежават висока производителност, ниска цена и 
гъвкавост на реализация и разширение. Единствен недостатък е предразположеността 

им към електромагнитни смущения, което е характерно за всички мрежи, използващи UTP 
кабел. 

 
Оптичен кабел (fiber optic cable). Кабелът бива наричан още влакнесто-оптичен или 
оптично влакно (FL - Fiber link в означението 100BaseFL се превежда като оптично 
влакно). Оптичният кабел прилича на коаксиалния, но вместо мед в него се използват 
нишки от стъкло или от прозрачна пластмаса, по които сигналът се предава под формата 
на светлинни импулси. Електрическите импулси, без да бъдат модулирани, биват 
преобразувани директно в светлинни посредством полупроводников светлинен източник 
– светлинен диод (LED – Light Emitting Diode) или инжекционен лазерен диод (ILD – 
Injection Laser Diode). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оптичните кабели биха могли да работят в два режима: 

•    Единичен режим (Single mode), при който светлината пътува по оста на кабела. 
Режимът е по-бърз от описания по-долу множествен режим. Скоростта на 
предаване достига 10 Gbps. Режимът се използва във WAN мрежите за 
осъществяване на връзки между централите на телефонните компании. 

•    Множествен режим Multimode), при който светлинните вълни се изпращат в 

стъкления канал под различни ъгли. По време на пътуването си те се отразяват 
многократно от стените на стъкления канал, с което техния път се удължава и 
скоростта на предаване пада. Режимът се използва в LAN мрежите. 
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• За разлика от медните кабели при оптичните сигналът не се поддава на 
електромагнитни смущения. Затихването на сигнала е незначително, което 
позволява един кабелен сегмент да достига до дължина 2000 метра, което е 4 пъти 
повече от 10Base5, над 10 пъти повече от 10Base2 и 20 пъти повече от 10BaseT. 

• Оптичният кабел се използва за мрежи, работещи със скорост 100 Mbps, 1 Gbps и 
повече. Той е сравнително скъпа преносна среда и с него се работи по-трудно. 

 
Безжични връзки. 

Най-важните безжични стандарти, които се използват във все повече устройства са  Bluetooth и 
Wi-Fi. Всъщност безжичната технология между компютрите също не е от съвсем скоро около нас. 
Инфрачервената технология се използва от дълго време, най-вече в свързването на мобилни 
телефони с преносими и джобни компютри. Големият проблем е, че тя изисква устройствата да са 
разположени едно срещу друго и на малко разстояние. Новото при Bluetooth и Wi-Fi е, че работят с 
радио-вълни. Това означава, че устройствата няма нужда да са едно срещу друго, за да 
взаимодействат  помежду  си.  Информацията  може  щастливо  да  преодолява  прегради,  а  това 
означава,  че устройствата остават свързани,  дори и да са в различни помещения.  Въпреки че и 
Bluetooth, и Wi-Fi използват радио-вълни, те са за съжаление несъвместими стандарти, които могат да 
изпълняват различен тип задачи. Bluetooth e технология с нисък обхват, която замества кабелите, за 
да свързва устройствата, които са близо едно до друго, например мобилни телефони, слушалки, 
преносими и джобни компютри. WI-Fi стандартът от друга страна е безжична версия на стандартните 
компютърни мрежи и ethernet. Точно както ethernet, той може да бъде използван за изграждане на 
мрежа в цял офис или просто за връзка между два компютъра. Тази технология е подходяща за мрежи 
с голям трафик и е известна също така като безжижен LAN или WLAN (Wireless Local Area Network). 
Ще видите Bluetooth и Wi-Fi  в различни видове  устройства.  Bluetooth се превърна в стандарт за 
повечето телефони от висок клас, преносимите и джобните компютри, а по-рядко се използва и в 
периферията, например при клавиатури, мишки и принтери и дори в някои цифрови камери. Wi-Fi ще 
откриете най-често в преносимите и настолните компютри, а вече и в телефоните(смартфоните). 

Най-широко разпространената версия на безжичния ethernet се нарича 802,11b. Както Bluetooth, 
тя работи на честота 2,4 GHz, но е много по-мощна и може да постигне максимална скорост от 11 
Mbps на разстояние до 100 м. 

802,11a Стандарт за безжични мрежи, който работи на честота от 5 GHz и достига скорст от 54 
Mbps. 

802,11g  стандарт за безжични мрежи, който работи на честота от 2,4 GHz и достига скорост от 
54 Mbps. 

21. Фактори, оказващи влияние върху работоспособността. 
 

Температура на въздуха – до 23 С през зимата и 28 С през лятото, 

Влажност на въздуха 

Шума от оборудването 

Осветлението на работното място 

Ергономичност на оборудването 
 

 

1.Работното място да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно 

пространство на лицето, работещо там, за промяна на работната поза и работните 

движения. 

2.Осветление: 

- общото и/или локалното осветление да осигурява достатъчно осветеност и 

подходящ контраст 

- смущаващите зрението блясък и отражения да се отстранят 

3.Отражения и блясък: 
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- работното място да е организирано така, че източниците на светлина, като 

прозорци и други отвори, прозрачни или полупрозрачни повърхности или стени, да 

не предизвикват директен блясък, както и отражения 
- прозорците да имат завеси или щори 

4.Излъчвания от оборудването шум, не трябва да нарушава вниманието или 

речевата комуникация на работещия. 

5.Оборудването на работното място да не води до отделяне на допълнителна 

топлина. 

6.В работните помещения да се осигурява и поддържа подходящо ниво на влажхост. 

7.Всички видов лъчения, с изключение на видимата част на електромагнитния 

спектър, да бъдат с пренебрежимо ниски нива от гледна точка защита на здравето и 

безопасноста на работеюите. 
 

 

Неспазването на необходимите изисквания може да доведе до професионален и 

здравен риск. 

Умора, главоболие, увреждане на зрението, опорнодвигателния апарат, психически 

стрес, 

Нарущението на полетата от лъчения води до – отслабване на биохимичната 

активност и влияе на обмяната на веществата и сърдечносъдовата система. 
 

22. Какви функционални възможности има компютърна система IBM/AТ с 
процесор Intel 80286. Направете сравнителна характеристика между компютърни 
системи IBM/XT 8086 и IBM/AT 80286. Настройка на конфигурацията на системата - 
BIOS Setup. Интерфейс и управление на клавиатурата. Работна честота на 
процесора,  максимален  обем  и  вид  DRAM  памет,  разширителна  шина, 
разширителни карти, системни ресурси, външна памет-запомнящи устройства, 
видове и капацитет, входно-изходни устройства. 

 

 Микропроцесор INTEL 80286 с тактова честота 4 или 6 MHz. Използват се 

корпуси PGA или PLCC. 

   24-битова адресна шина 

   640 KByte динамична памет RAM 

   16-битов вход/изход 

   Цокъл за математически копроцесор 80287 

   Пет 16-битови разширителни слота (АТ-слот) и три 8-битови разширителни слота 

(РС-слот) 

 Часовник/календар, CMOS-RAM с резервно батерийно захранване за 

съхраняване на конфигурацията 

   Един сериен и един паралелен интерфейс 

   Едно 5,25” флопидисково устройство с капацитет 1,2 MByte 

   Едно 3,5” флопидисково устройство с капацитет 720 KByte или 1,44 MByte 

   Твърд диск с капацитет 20 или 30 MByte 

   Графична карта EGA 
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   Захранващо устройство 157 W. 
 

Конфигурирането на системата при  IBM/XT 8086 се задава с мостчета (джъмпери) 

и микропревключватели. Конфигурирането на системата при  IBM/AT 80286 се 

задава чрез ROM-BIOS (Read Only Memory - памет само за четене). Съдържа 

базовата входно-изходна система (BIOS), програмите за основните системни 

операции. 
 

 

При  IBM/XT  8086  -  процесор  в  клавиатурата:  8048  –  Четене  на  клавиатурната 

матрица и преобразуване на данните в сериен формат. 
 

 

При IBM/AT 80286 - интерфейс за клавиатура: 8042. Преобразуване на кода на 

контролера 8048, намиращ се в клавиатурата. Клавиатурата може да се програмира. 

Може да се „чете” положението на ключалката на клавиатурата (Key Lock) както и 

положението на джъмперите за задаване на тактовата честота и джъмперите на 

графичната карта. Процесор в клавиатурата: 8048. Четене на клавиатурната матрица 

и преобразуване на данните в сериен формат. 
 

 

 Intel 8086 Intel 80286 

Кодово название Н/Д Н/Д 

Дата на пуска 1979 1982 

Архитектура 16 битов 16 битов 

Шина данни 16 битов 16 битов 

Шина адреси 20 битов 24 бита 

Максимален обем на паметта 1 Мбайт 16 Мбайт 

Кеш L1 Не Не 

Кеш L2 Не Не 

Тактова честота 4,77-10 МHz 6-12 МHz 

FSB Равна на честотата на CPU Равна на честотата на CPU 

FPU 8087 80287 

SIMD Не Не 

Технологичен процес 3 000 nm 1500 nm 

Брой транзистори 29 000 134 000 

Енергопотребление Н/Д Н/Д 

Напрежение 5 V 5 V 

Площ на кристала 16 mm² 49 mm² 

Сокет 40-контактен 68-контактен 

 


