
Chipsety
Definicja chipsetu. - jest elementem decydującym o wydajności i niezawodności zestawu 
komputerowego. Nie da się wymienić go na nowszy, jak procesora. Wybierając dany model, 
jesteśmy uzależnieni od jego parametrów, a jedyny sposób wymiany to zakup nowej płyty głównej. 
Konfiguracja parametrów pracy poszczególnych podzespołów wchodzących w skład chipsetu 
zmieniana jest poprzez BIOS. Chipset jest dostosowywany do pracy z konkretnym typem procesora
(Intel/AMD).

Realizacja chipsetów:

• Chipset jako pojedynczy układ – AT,

• Zestaw mostek północny i południowy – ATX, BTX,

• Mostek północny zintegrowany z procesorem – micro ATX, ATX, DTX,

• Procesor realizujący zadania chipsetu – rodzina ITX.

Zadania chipsetu:

Trzon każdego chipsetu stanowi:

• kontroler CPU,

• kontroler pamięci operacyjnej RAM,

• kontroler pamięci cache,

• kontroler magistral ISA, PCI i innych.

Dodatkowo chipset może zawierać: 

• kontroler IDE, SCSI, FDD i innych,

• kontroler klawiatury (KBC), przerwań IRQ, kanałów DMA,

• układ zegara rzeczywistego (RTC),

• układy zarządzania energią (power management),

• kontroler układów wejścia / wyjścia: Centronix, RS232, USB i innych,

• kontroler takich interfejsów jak: AGP, UMA, adapterów graficznych i muzycznych.

Producenci chipsetów starają się, aby jak najwięcej modułów było zawartych w jednym fizycznym 
układzie (chipie). Jest to jeden ze sposobów obniżenia kosztów produkcji płyt głównych, co ma 
bezpośredni wpływ na cenę gotowego komputera. Ułatwia tez testowanie płyty głównej. 

Mostek północny

• Mostek północny  łączy ze sobą elementy komputera pracujące z dużą szybkością i 
wymieniające ze sobą duże ilości danych. 



• Zazwyczaj łączy ze sobą procesor, pamięć RAM i kartę graficzną w złączu AGP lub PCI-
Express. (Pełni też rolę bufora pomiędzy pamięci RAM a złączami PCI)

• Z pozostałymi elementami płyty głównej łączy się za pośrednictwem mostku południowego.

• W starszych modelach płyt głównych mostki były połączone szyną PCI, obecnie stosuje 
magistrale o dużej przepustowości. 

• Niektórzy producenci płyt głównych integrują z mostkiem północnym układ graficzny lub 
kontroler Gigabit Ethernet. 

• Intel swój zintegrowany mostek z układem graficznym oznacza skrótem GMCH.

Mostek południowy

Mostek południowy łączy ze sobą wolniejsze elementy komputera i nie wymagające ciągłej 
transmisji dużej ilości danych.

Zazwyczaj łączy ze sobą: 

• napędy twardych dysków (złącza IDE (PATA)/SATA/ATAPI)

• magistrale ISA, PCI

• sterownik przerwań

• sterownik DMA

• BIOS

• Moduł zegara czasu rzeczywistego

 Opcjonalnie most południowy może obsługiwać również: 

• łącze FireWire

• łącze USB

• złącze do sterownika RAID

• złącze Ethernet

Poprzez dodatkowy układ SIO (Super Input/Output) obsługiwane są zewnętrzne złącza szeregowe, 
w tym złącza myszy, klawiatury i RS-232, złącze równoległe LPT (Centronix), łącze podczerwieni 
(IrDA), stacje dyskietek i Flash ROM BIOSu). 

Producenci chipsetów: Intel, VIA, SiS.

Dla najstarszych procesorów, Intel używał chipsetów na licencji firmy ZyMOS.



Pierwszy własny chipset to J420.

Począwszy od serii Intel 800 zmieniono nazewnictwo:

mostek północny => MCH, południowy => ICH.

Magistrala rozszerzona

Definicja magistrali rozszerzonej – rodzaj magistrali rozszerzającej decyduje m.in. o szybkości 
przesyłania informacji pomiędzy procesorem lub pamięcią, a innymi urządzeniami występującymi 
w systemie.

Magistrala ISA jest magistralą 16-bitową, taktowaną zegarem ok. 8MHz ponieważ transmisja 
jednego słowa (2 bajty), przy założeniu braku stanów oczekiwania, zajmuje 2 cykle zegarowe, to 
maks. Przepustowość tej magistrali wynosi:

8MHz−2B
2 takty

 = 8MB/s

W skład podsystemu ISA wchodzą
następujące układy:

• układ przerwań zbudowany w oparciu
o dwa sterowniki przerwań 8259A,

• układ DMA zbudowany przy użyciu
dwóch sterowników DMA 8237A, 

• sterownik klawiatury będący
mikrokontrolerem, na przykład 8042, 

• zegar czasu rzeczywistego będący
odpowiednikiem układu 146818,

• układ trzech generatorów
programowanych - układ 8254, 

• gniazda magistrali rozszerzającej w
systemie ISA. 

W starszych wersjach płyt głównych wymienione układy były fizycznymi układami scalonymi. W 
nowszych płytach głównych znalazły miejsce w chipsetach, czyli układach scalonych wielkiej skali 
integracji. Należy jednak podkreślić, że zawierają funkcjonalne odpowiedniki w pełni zgodne z 
pierwowzorami wykonanymi w postaci pojedynczych układów scalonych.

Magistrala EISA 



Pewną próbą unowocześnienia standardu ISA było wprowadzenie jego rozszerzenia oznaczanego 
jako EISA (ang. Enhanced ISA). Nie zmieniając szybkości zegara taktującego magistralę, 
zwiększono jej szerokość do 4 bajtów. W trybie burst, gdy jedno czterosłowo transmitowane jest w 
jednym takcie zegara, maksymalna przepustowość tej magistrali wynosi 32 MB/s. Magistrala ta 
zawierała pewne elementy autokonfiguracji. Podobnie jak ISA, magistrala nie jest obecnie 
implementowana na płytach głównych. 

Magistrala VESA Local Bus

(oznaczana w skrócie V-LB lub VL-Bus) jest tak zwaną magistralą lokalną. Magistrala lokalna to 
taka, która korzysta bezpośrednio z sygnałów sterujących procesora, bez żadnej ich translacji na 
inny zestaw sygnałów. Magistrala VL-Bus dobrze spełnia tę definicję. 

Magistrala VL-Bus jest magistralą 32-bitową. Szybkość wynosi 105 MB/s przy zegarze taktującym 
o częstotliwości 33 MHz (1 takt na wpisanie adresu i 4 takty na transmisję czterech dwusłów w 
trybie burst). 

Zaletami magistrali VL-Bus są jej niski koszt i prostota. Wady to niewielka liczba gniazd 
rozszerzających oraz brak możliwości równoległego wykonywania operacji na magistrali lokalnej 
procesora i magistrali rozszerzającej. 

Magistrala AGP

Gniazdo AGP zostało zaprojektowane, w odróżnieniu od innych złącz (np. ISA, PCI), specjalnie do 
obsługi tylko kart graficznych.

Magistrala AGP jest zmodyfikowanym rodzajem szyny PCI i charakteryzuje się dużo większą 
szybkością przesyłania danych niż PCI.

Magistrala CNR

Gniazdo CNR jest 60-pinowym złączem na płycie głównym, służy do podłączania uproszczonych 
konstrukcji kart dźwiękowych, modemów i niektórych kart sieciowych.

W gnieździe CNR instaluje się także karty integrujące funkcje 2 kart (np. dźwiękowa i sieciowa). 
CNR jest rozwinięciem standardu gniazda AMR, lecz oba nie są ze sobą zgodne.

Magistrala PCI

Cechy magistrali PCI:

• Magistrala ta umożliwia jednoczesne użycie magistrali lokalnej procesora,

• Realizuje połączenia w trybie burst przez co zwiększa się szybkość,

• Występuje zjawisko fal odbitych przez to nie mamy terminatorów,



• Przydział dostępu do magistrali może się odbywać w trakcie dostępu magistrali przez 
innego zarządce magistrali,

• Zapewnia wszelkie mechanizmy potrzebne do autokonfiguracji,

• Układy scalone zapewniają niezmienność sygnałów magistrali,

• Pojedyncza magistrala zapewnia pracę z 256 urządzeniami,

• Adaptery mogą być umieszczone bezpośrednio na płycie lub w gniazdach rozszerzeń,

• Istnieją 4 rodzaje magistrali:



Magistrala PCIExpress

Warstwa oprogramowania – generuje żądania transmisji i zapewnia kompatybilność z PCI.

Warstwa łącza danych – zapewnia pewność i spójność transmisji przez dodanie identyfikatora i 
bajtów kontrolnych.

Warstwa łącza – wysyła ona również przygotowane pakiety,

Warstwa fizyczna – jest odpowiedzialna za znaki Start/Stop, kodowanie 8b/10b, zmianę postaci.

Zasilacze

Zasilacz - Urządzenie wytwarzające odpowiednie napięcia i zapewniające utrzymanie ich wartości 
przy określonym poborze prądu przez odbiornik. 



Grupy urządzeń odpowiedzialnych za konwersję prądu 

• Prostowniki AC/DC (ang. Alternating Current/Direct Current) zamieniają prąd przemienny 
na prąd stały. 

• Przetwornice DC/DC zmieniają wartość napięcia prądu stałego. 

• Inwertory DC/AC zamieniają prąd stały na prąd przemienny. 

Zasilacz liniowy



Zasada działania zasilacza liniowego

• Zasilacze liniowe obniżają wejściowe napięcie prądu (1) przemiennego poprzez 
transformator (2).

• Napięcie jest prostowane poprzez układ prostowniczy (3), który jest czterema diodami w 
układ Graetza. 

• Zaraz za nimi są kondensatory, zmniejszające wahania poziomu napięcia prądu stałego 
(wypełnienie spadków w górnym przebiegu prądu) (4a). 

• Elementem zapewniającym niezmienne napięcie wyjściowe jest stabilizator scalony (5). 

Zalety zasilacza liniowego

• Niski poziom zakłóceń i wahań napięcia na wyjściu. 

• Układ jest też prosty konstrukcyjnie. 

Wady zasilacza liniowego

• Słaba sprawność, sięgająca 50% traconej mocy.

• Zasilacz taki wymaga dużego i ciężkiego transformatora obniżającego napięcie (dla 
zasilacza z wyjściem 16V, na każdy amper przypada około 0,5 kg masy). 

• Tranzystor wyjściowy zużywa część mocy zamieniając ja na ciepło (wymaga radiatora). 

• Nie nadaje się do dużych wartości natężenia prądu.

Zasilacz impulsowy 

• Zasilacz impulsowy działa na zasadzie kontroli średniego napięcia dostarczanego do 
obciążenia. 

• Odbywa się to poprzez otwieranie i zamykanie przełącznika (zazwyczaj tranzystora 
polowego wysokiej mocy) z wysoką częstotliwością. 

• System ten znany jest pod nazwą modulacji szerokości impulsu (PWM). Układ PWM jest 
najważniejszym układem wyróżniającym ten typ zasilaczy.



Działanie zasilacza impulsowego

Zasada działania zasilacza impulsowego

• Napięcie przemienne z sieci energetycznej jest prostowane w prostowniku (zwykle w 
układzie Graetza) 

• Następnie jest filtrowane (C1, Dł, C2). Filtr jednocześnie zapobiega przedostawaniu się 
zakłóceń elektromagnetycznych do sieci. 

• Następnie napięcie wyprostowane przetwarzane jest na przebieg zmienny o częstotliwości 
rzędu kiloherców i o zmiennym współczynniku wypełnienia. 

◦ Współczynnik ten jest zmieniany przez układ modulacji szerokości impulsów PWM 
(ang. Pulse Width Modulation).

• Wytworzony przebieg jest następnie filtrowany, aby otrzymać stałe napięcie (składową 
stałą). – Wartość tego napięcia zależy od współczynnika wypełnienia impulsów. 

• Układ sprzężenia zwrotnego steruje układem PWM tak, aby przy zmieniającym się 
obciążeniu lub zmianach napięcia w sieci (w dopuszczalnych granicach) utrzymywać stałą 
wartość napięcia wyjściowego. 

Wady zasilaczy impulsowych

• Skomplikowana budowa,

• Wyższe koszty produkcji. 

Zalety zasilaczy impulsowych

• Wysoka sprawność dochodząca nawet do 90%, 



• Są lżejsze i mniejsze od zasilaczy liniowych, 

• Umożliwiają zasilanie dużym natężeniem prądu. 

Cechy zasilacza AT

• Napięcia wyjściowe +12V, -12V, +5V, -5V. 

• Konieczność wyłączenia zasilania przełącznikiem. 

• Złącza do płyty głównej mogły zostać podłączone odwrotnie. 

Schemat blokowy ATX

Zasada działania zasilacza ATX 

• Prąd przemienny podawany jest do zasilacza i przechodzi przez warystor (główne 
zabezpieczenie przed przepięciami). 

• Następnie przechodzi przez kilka filtrów (aby usunąć szumy), bezpiecznik (który stanowi 
najważniejsze zabezpieczenie zasilacza). 



• Zostaje potem wyprostowany w mostku prostowniczym. 

• Następnie prąd przechodzi do dwóch dużych kondensatorów. Pełnią one rolę bufora, i dbają 
o to aby wychodzące z nich napięcie było wygładzone przed podaniem do tranzystorów 
polowych. 

• Układ PWM zamienia prąd na impulsy wysokiej częstotliwości (rząd kHz) o szerokość 
zależnej od obciążenia. 

• Realizuje to poprzez tranzystory polowe wysokiej mocy. 

◦ W zależności od mocy zasilacza są dwa lub więcej tranzystorów połączonych 
równolegle, zachowujących się jak jeden, duży tranzystor (takie rozwiązanie daje 
większą pojemność obciążenia i większe bezpieczeństwo).

• Następnie tranzystory polowe (wyłączane i włączane z wysoką częstotliwością przez układ 
PWM) dostarczają moc do pierwotnych uzwojeń transformatorów. 

Cechy zasilacza ATX 

• Napięcia wyjściowe +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V. 

• Zasilacz jest włączany i wyłączany za pomocą sygnału elektronicznego o poziomach TTL o 
nazwie PS_ON. 

◦ Sygnały

• Napięcie niskie oznacza zasilacz włączony. 

• Stan wysoki to wyłączenie zasilacza. 

◦ Istnieje możliwość programowego sterowania zasilaczem, na przykład przez system 
operacyjny.

◦ Może też wyłączyć go sygnał z karty sieciowej.

• Obecność napięcia +5V STB (oznaczanego też ST – Stand By). Napięcie to jest obecne 
niezależnie od tego, czy zasilacz jest włączony. 

• Inne wtyczki do płyty głównej uniemożliwiające omyłkowe podłączenie zasilania. 

• Funkcja Soft Power pozwala na uśpienie nieużywanego komputera. 


