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پردازش  قدرت  و  توانايي  براساس  مي توان  را  رايانه ها  شد،  اشاره  اول  فصل  در  كه  همان طور 
ريزرايانه هاي  و  كوچک،  رايانه هاي  بزرگ،  رايانه هاي  ابررايانه ها،  مانند  مختلفي  گروه هاي  به 
ويژگي ها  داراي  و ساختار ظاهري  فيزيكي  نظر  از  اين گروه ها  از  هر كدام  تقسيم كرد.  دستي 
و خصوصيت هاي خود هستند. در اين بخش به بررسي كيس و اجزاي آن، كه از ويژگي هاي 

رايانه هاي شخصي هستند پرداخته مي شود.

هنرجوپسازآموزشاينفصلميتواند:
•اجزايتشكيلدهندۀكيسراتشخيصدهد.

• وظايفمنبعتغذيهراشرحدهد.
• مشخصاتفنيمنبعتغذيهراتعيينكند.

• عواملمؤثردرمحاسبۀتوانبرقموردنيازبراييكسيستمرايانهواجزایآنرا

بيانكند.

1-7تعريفكيس
تاكنون شناخته ايد  نسبت ساير اجزاي سيستم كه  به  رايانه هاي روميزي و  از اجزاي  كيس يكي 
بزرگ  است. در واقع جعبه اي است كه بيشتر قطعات رايانه  براي محافظت فيزيكي و جلوگيري 
از  مي شوند.  نگهداري  و  نصب  آن  در  راديويي،  امواج  تشعشع  و  مغناطيسي  ميدان هاي  تأثير  از 
طرف ديگر، ساير تجهيزات الكترونيكي موجود در خارج از كيس نيز در مقابل نويز و ميدان هاي 
رايانه هاي كيفي و  توليد شده توسط عناصر درون كيس، حفاظت مي شوند. ساختار  مغناطيسي 
دستي به صورت يكپارچه است و كيس از ساير اجزاي رايانه مانند برد اصلي، صفحه نمايش و 

صفحه كليد تفكيک ناپذير است.

كيس)كازه(1 و منبع تغذيه

7 فصل

1. Case
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شكل1-7كيسروميزي

اندازۀ كيس بر حسب ساختار برد اصلي است كه قرار است در كيس جاي گيرد. در حال 
حاضر فاكتور شكل ATX1 بسيار رايج است.

2-7انواعكيس
اندازۀ ابعاد و شكل كيس ها بسيار متنوع هستند و در رنگ هاي مختلف عرضه مي شوند. با اين 

وجود كيس ها در دو نوع روميزي و برجي ساخته مي شوند.   

• روميزي
 اين نوع كيس به صورت افقي است )شكل 1-7( و بر روي ميز قرار مي گيرد و به طور معمول 
صفحه نمايش را روي آن قرار مي دهند. امروزه از اين نوع كيس ها خيلي كم استفاده مي شود. 

1. Advanced Technology Extended
2. Full Tower
3. Medium Tower

•برجي
كيس برجی بر خالف كيس روميزي به صورت عمودي يا ايستاده روي ميز و در بيشتر موارد 

زير ميز قرار مي گيرد )شكل 2-7( و براساس اندازۀ ارتفاع آنها به سه دسته تقسيم مي شوند: 
.MicroATX يا ATX  برجبزرگ2 :براي برد اصلي با فاكتور شكل-

-برجمتوسط3 :براي برد اصلي با فاكتور شكل MicroATX كه در بعضي از مدل ها مي توان 
برد اصلي با فاكتور شكل ATX را نيز در آن نصب كرد.
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شكل2-7كيسهايبرجيدراندازههایمختلف

.MicroATX برجكوچك1:براي برد اصلي با فاكتور شكل-

1. Mini Tower
2. Tower Case
3. Form Factor
4. Advanced Technology

نكته
براي اندازه و شكل يک كيس تاكنون استاندارد خاصي تدوين نشده است . براي مثال 
يک كيس از نوع برج بزرگ توليد شده توسط يک توليدكننده مي تواند با نمونۀ مشابه 
توليد شده توسط يک شركت ديگر متفاوت باشد. برخي از توليدكنندگان، امكاناتي 
را به كيس اضافه مي كنند كه قابليت هاي آن را افزايش مي دهد. برای مثال كيس هاي 
نوع برج كوچک يک توليدكننده ممكن است داراي فضا و امكانات بيشتري به منظور 
نصب تجهيزات سخت افزاري در مقايسه با يک كيس برج متوسط باشند )شكل 7-2(.

بهترين گزينه، برج بزرگ است زيرا فضاي كافي براي ارتقاي اجزاي رايانه را دارد. انتخاب 
برج هاي متوسط و كوتاه در صورتي مناسب است كه فضاي مورد نياز براي سيستم رايانه، محدود 
و يا بسيار محدود باشد.  به هر حال پيكربندي كيس، در زمان تهيه و همچنين توسعۀ آن در آينده 

بايد در نظر گرفته شود تا نيازي به جايگزيني كيس در كوتاه مدت نباشد.
كيس هاي برجي2 از نظر فاكتور شكل3 و ساختار به دو گروه AT4 و ATX تقسيم مي شوند. هر 
كدام از اين كيس  ها برد هاي اصلي خاصي را پشتيباني مي كنند و منبع تغذيۀ خاص خود را دارند. 
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3-7اجزايكيس
هر كيس صرف نظر از مدل، شكل و ساختار شامل قسمت هاي مختلفي به شرح زير است:

- بدنۀ فلزي يا پالستيكي به همراه پانل1 جلوي آن و درگاه هاي الزم در پشت آن
- بلندگوي داخلي جهت گزارش خطاهاي خاص با صداي بوق 

- چراغ هايي از نوع LED2  براي نشان دادن وضعيت برق سيستم و عملكرد ديسک سخت
- كليد برق جهت روشن يا خاموش كردن سيستم و كليد شروع مجدد3 براي راه اندازي مجدد 

سيستم 
- منبع تغذيه براي تأمين جريان برق مورد نياز اجزاي مختلف سيستم 

- سوكت و كابل برق جهت اتصال به برق شهر
- پروانۀ  خنک كننده

در تمامي كيس ها فضاهايي به منظور قراردادن برد اصلي، حافظه هاي جانبي و ديسک گردان هاي 
آنها مانند ديسک سخت، فالپي ديسک و لوح فشرده4 در نظر گرفته شده است. جايگاه استقرار 

حافظه هاي جانبي با توجه به نياز به دسترسي كاربر، دو نوع است: 
به دسترسي  نياز  قراردادن ذخيره سازهايي )حافظه های جانبی( كه  جهت  : -جايگاهداخلي5

خارجي توسط كاربر را ندارند، مانند ديسک هاي سخت.
-جايگاهخارجي6 :امكان دستيابي به بخشي از ديسک گردان ذخيره ساز را در خارج از كيس 
فراهم مي كند. اين نوع جايگاه براي ديسک گردان هايي كه از رسانه هاي ذخيره ساز قابل حمل 

استفاده مي كنند مانند ديسكت و لوح هاي فشرده مناسب است.

4-7منبعتغذيه
با  مستقيم8  برق  جريان  به  را  ولت  متناوب7 220  جريان  با  شهر  برق   )7-3 )شكل  تغذيه  منبع 
ولتاژهاي 3/3+، 5+، 12+، 5-، 12- تبديل مي كند. منبع تغذيه،   نوسان برق را نيز كنترل كرده و 

از آسيب رسيدن به اجزاي رايانه جلوگيري مي كند. 
1. Panel
2. Light- Emitting Diode
3. Restart
4. Compact Disk (CD)
5. Internal Bay
6. External Bay
7. Alternating Current(AC)
8. Direct Current(DC)    
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شكل3-7منبعتغذيه

منبع تغذيه در اندازه، توان و شكل هاي متفاوتي عرضه مي شود. به همين دليل، منبع تغذيه بايد 
متناسب با كيس و برد اصلي رايانه  باشد و با آنها سازگاري داشته باشد. در واقع بايد دقت كرد كه 

اين سه قطعه از يک ساختار پيروي كنند.
شكل هاي مهم منبع تغذيه عبارت اند از: 

- Desktop AT روميزي
- Tower AT ايستاده يا برجي 

 Baby AT -
ATX -

AT1-4-7منابعتغذيۀ
زماني كه شركت آي بي ام1 رايانۀ AT را ساخت، از يک منبع تغذيۀ بزرگ براي آن استفاده كرد 
كه داراي شكل هاي مختلفي بود. از اين نوع منبع تغذيه استقبال زيادي شد تا جايي كه هنوز نيز 

در سيستم هاي امروزي از آن استفاده مي شود.  
زمان  آن  در  است.   AT روميزي  سيستم هاي  مشابه   AT سيستم هاي  ايستادۀ  يا  برجي  نوع 
مشخصات منبع تغذيه و برد اصلي در سيستم هاي روميزي با سيستم هاي برجي تفاوت نداشت. در 
واقع منابع تغذيۀ AT از نظر ساختاري مشابه هم هستند و قابليت هاي يكسان دارند و تنها از نظر 
شكل، اندازه و توان خروجي با هم متفاوت اند. نوع ديگري از AT به نام  Baby AT  وجود دارد 
كه كوچک تر از نوع ايستاده است و منبع تغذيۀ آن نيز كوچک است.  منبع تغذيۀ  Baby AT  در 

اين نوع كيس ها، داراي استانداردهاي مشخصي است كه قابل تعويض نيز است.

ATX2-4-7منابعتغذيۀ
داشتن  و  آن  تغذيۀ  منبع  مناسب  عملكرد  و   ATX ساختار  عرضۀ  و  طراحي  با   ،AT تغذيۀ  منابع 
قابليت هاي زياد براي مصرف بهينۀ انرژي،  ديگر كاربرد چنداني ندارند. چند ويژگي  مهم منابع 

تغذيۀ ATX عبارت اند از: 
• سيگنالهايكنترلي

Powergood)pw-ok(ولتاژمطلوب)الف
اگر سطح ولتاژ پايين تر از سطح ولتاژ مورد نياز اجزاي سيستم يا بيشتر از آن باشد، منبع تغذيه با 

1. IBM
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قطع كردن اين سيگنال از كاركردن سيستم جلوگيري مي كند تا آسيبي به قطعات رايانه نرسد. 
بنابراين، تا زماني كه سطح ولتاژ مناسب باشد، سيگنال ولتاژ مطلوب فعال است و سيستم كار 

مي كند. 
Poweron)pw-on(روشنبودنمنبعتغذيه)ب

سيگنالي است كه توسط سيستم عامل براي خاموش كردن سيستم به كار مي رود. نرم افزارهاي 
»مديريت پيشرفتۀ منبع تغذيه1« و »واسط پيشرفتۀ پيكربندي و منبع تغذيه2« از اين سيگنال استفاده 

مي كنند.
Standby)SB(آمادهباش)ج

حالت  از  استفاده  براي  سيستم عامل  است.  فعال  سيستم،  آماده باش  حالت  در  سيگنال  اين 
آماده باش سيستم از اين سيگنال استفاده مي كند. 

•كليدهايكنترلبرقشهر
كليد تنظيم ولتاژ براي سازگاري با برق شهري 110 ولت و 220 ولت و كليد قطع و وصل 

كامل جريان برق در پشت منبع تغذيه، در اختيار كاربر قرار دارند. 

5-7توانمنبعتغذيه
منبع تغذيه، تأمين كنندۀ جريان الكتريسيتۀ مورد نياز براي هر يک از اجزاي رايانه است و فعاليت 
را  شهر  برق  متناوب  جريان  تغذيه  منبع  دارد.  بستگي  تغذيه  منبع  عملكرد  به  رايانه  اجزاي  همۀ 
دريافت و به جريان مستقيم تبديل مي كند و جريان برق الزم را براي عملكرد مناسب هر كدام از 
قطعات رايانه توليد مي كند. بيشتر قطعات از جمله برد اصلي رايانه براي تأمين جريان الكتريكي 
ورودي/  درگاه هاي  از  استفاده  با  فلش  حافظۀ  مانند  ديگر  تعدادي  و  مستقيم  طور  به  نياز  مورد 
و  توسعه  با  و  اتصال ها  اين  براي  مي شوند.  وصل  تغذيه  منبع  به  غيرمستقيم  طور  به  و  خروجي 

پيشرفت فناوري قطعات مختلف، كابل هاي متفاوتي نيز توليد و عرضه شده است )شكل 7-4(.

1. Advanced Power Management
2. Advanced configuration and power Interface

نكته
در صورت داشتن منبع تغذيۀ قديمي و نياز به كانكتور برق SATA مي توان از مبدل هاي 

موجود در بازار استفاده كرد )شكل 7-4(.
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شكل4-7كابلهايمنبعتغذيه

منبع تغذيه سطح ولتاژهاي متفاوت 3/3، 5 و 12 ولت را توليد مي كند كه سطح ولتاژ 3/3 
موتورهاي  راه اندازي  براي  ولت   12 ولتاژ  سطح  و  منطقي  استفادۀ  مدارهای  جهت  ولت،   5 و 
ديسک گردان ها و يا پروانه های خنک كننده استفاده مي شود. با باال رفتن مصرف برق پردازنده هاي 
بيشتر شده  ولتي   12 به خروجي  امروزي  نياز سيستم هاي  چند هسته اي و كارت هاي گرافيگ، 
است. به همين دليل در هنگام تهيۀ منبع تغذيه بايد توجه داشت كه خروجي 12 ولت آن بيشترين 
توان را داشته باشد. استفادۀ زياد از خروجي هاي 5 و 3/3 ولتي در سيستم هاي مدرن كه داراي 
در  تغذيه  منبع  توانايي  كاهش  باعث  هستند  گرافيک  كارت  چند  و  چندهسته اي  پردازنده هاي 
از خروجي هاي 12 ولتي تأمين مي شوند.  تأمين برق مورد نياز اجزاي اصلي مي شود كه عموماً 
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البته در سيستم هاي معمولي و با استفاده از منابع تغذيه با خروجي 500 يا 600 وات، كاربر نبايد 
اين ولتاژها دو كار  ايجاد  براي  منبع تغذيه  باشد.  براي قطعات سيستم  تأمين برق مناسب  نگران 
انجام مي دهد: ابتدا با استفاده از يک سوكننده، جريان متناوب برق شهر را به جريان مستقيم تبديل 
مي كند. سپس با استفاده از مبدل، ولتاژ ورودي را براي توليد ولتاژهاي متفاوت مورد استفاده در 

اجزاي مختلف تغيير مي دهد.

نكته
الكتريكي  جريان  شدت  و  ولتاژ  پااليشگر،  يا  صافي  يک  از  استفاده  با  تغذيه  منبع 
خروجي را در يک سطح مطلوب نگه مي دارد و با اين كار از آسيب رسيدن به قطعات 

سخت افزاري رايانه جلوگيري مي كند. 

و  رايانه  اجزاي  بردها،  تعداد  است.  تغذيه  منبع  انتخاب  در  مهمي  پارامتر  تغذيه  منبع  توان 
دستگاه هاي جانبي بايد متناسب با توان منبع تغذيه باشند. بنابراين پيش از انتخاب منبع تغذيه، بايد 
توان الزم براي پشتيباني از تمام اجزاي يک رايانه محاسبه شود. يكي از مزاياي رايانه هاي روميزي 
امكان توسعه و يا تعويض قطعات مختلف آن در آينده است. به همين دليل توان خروجي محاسبه 

شده براي منبع تغذيه بايد  به گونه اي باشد كه پاسخگوي توسعۀ رايانه در آينده هم باشد.
توان واقعي، متوسط تواني است كه منبع تغذيه به راحتي مي تواند تأمين كند. توان اسمي، 
فاكتور  نمي تواند  كه  مي رسد  آن  به  خاص  لحظۀ  يک  در  تغذيه  منبع  كه  است  تواني  بيشترين 

مناسبي براي انتخاب توان منبع تغذيه باشد.
هر يک از قطعات سخت افزاري مقدار توان مصرفي خاص خود را دارند كه مي توان با جمع 
كردن مقدار توان آنها، توان مصرفي كلي سيستم را محاسبه نمود. براساس توصيۀ توليدكنندگان، 
بايد منبع تغذيه اي را انتخاب كرد، كه حداقل ده درصد از مجموع توان حداكثر اجزاي سيستم، 
توان بيشتري داشته باشد. به اين دليل كه بهره وري و كارايي يک منبع تغذيه در صورت استفاده از 

حداكثر توان آن در مدت زمان طوالني كاهش مي يابد و سيستم را دچار مشكل مي كند.
منبع تغذيه به دليل ارتباط زياد با برق متناوب شهر كه داراي نوسانات شديد جريان و سطح 
ولتاژ است، به طور معمول بيشترين ميزان خرابي را در ميان قطعات رايانه دارد. براي جلوگيري از 
خرابي  منبع تغذيه كه منجر به از كار افتادن رايانه مي شود، بهترين راه، استفاده از دستگاه محافظ 
منبع تغذيه است. اين دستگاه نوسانات جريان الكتريكي شهري را در حد استاندارد نگه مي دارد 
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شكل5-7وروديبرقشهربرايمنبعتغذيهوخروجيتأمينبرقصفحهنمايش

و آن را تثبيت مي كند. 
بيشتر منابع تغذيۀ قديمي يک كانكتور برق خروجي براي اتصال به صفحه نمايش و به  در 
منظور تأمين برق مورد نياز آن وجود داشت كه به دليل باال رفتن انرژي مصرفي قطعات داخلي 

امروزه بيشتر صفحه های نمايش به طور مستقيم به برق شهر وصل مي شوند )شكل 5- 7(.

)UPS(16-7تأمينبرقبيوقفه
سيستم تأمين برق بي وقفه در ساده ترين شكل آن، همانند يک سيستم محافظ عمل مي كند. بدين 
صورت كه در برابر نوسانات جريان برق شهر مقاومت می كند و سبب مي شود ولتاژ ورودي به 
با استفاده از  يا در هنگام قطع برق  يا كمتر نشود و  بيشتر  از سطح ولتاژ معيني  منبع تغذيه  مدار 
انرژي الكتريكي ذخيره شده در خود، جريان برق را براي مدت زمان معيني روي مدار منبع تغذيه 
تأمين  كند. اين عمل باعث جلوگيري از آسيب رسيدن به رايانه و اجزاي آن مي شود و در ضمن 
به كاربر فرصت كافي براي ذخيرۀ اطالعات و خاموش كردن سيستم، داده مي شود )شكل 7-6(.

1.Uninterrupted Power Supply(UPS)

بيشتر بدانيد
   CF همچنين  )FCC )Federal Communications Cammission و  برچسب هاي 
نشان  تغذيه  منبع  روي   )Community Foundations National Standards Board(

مي دهند كه محصول مورد نظر مراحل تست امنيتي را گذرانده است. در صورت داشتن 
گواهينامۀ Plus 80 بايد اميدوار بود كه منبع تغذيه داراي بهره وري باالست.
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شكل6-7دستگاههايمختلفبرايتأمينبرقبیوقفه

نكته
امروزه روي بيشتر منابع تغذيۀ موجود در بازار گزينه اي به نام PFC نوشته شده است. 
در واقع PFC يا Power Factor Correction بخشي از منبع تغذيه است كه با تصحيح 
و هماهنگي ولتاژ ورودي، باعث استفادۀ بهينه از توان ورودي و كاهش توان مصرفي 
از  به عنوان يكي  منابع تغذيۀ حرفه اي  امروزه در تمام  اين عامل  منبع تغذيه مي شود. 
فاكتورهاي استاندارد شناخته مي شود و با اين ويژگي، مصرف برق منابع تغذيۀ رايانه به 

مقدار چشمگيري كاهش مي يابد.

7-7سيستمخنككننده
اما  ندارند.  كافي  توجه  آن  به  كاربران  كه  است  قطعاتي  از  يكي  پردازنده  خنک كنندۀ  سيستم 
اين عدم توجه در مورد خنک كننده هاي كيس و منبع تغذيه بسيار بيشتر است. با وجود اين كه 
سيستم خنک  كنندۀ همراه پردازنده تا حدودي مناسب است اما براي كاهش حرارت پردازنده هاي 
امروزي كافي نيست. در صورتي كه پردازنده، حافظۀ اصلي و ساير عناصر اصلي درون كيس به 
ميزان الزم خنک نشوند و حرارت آنها بيش از حد معيني افزايش يابد، خطاها و مشكالت زيادي 
در عملكرد سيستم به وجود مي آيد. با توجه به اين كه اين خطاها به گونه اي نيستند كه يک پيام  
مشخص به كاربر ارسال شود، براي بررسي و تشخيص آنها نيز زمان زيادي الزم است. از طرفي 

گرما يک عامل بسيار مهم در مورد عمر و عملكرد  مفيد قطعات، به خصوص پردازنده است.
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شكل7-7پروانۀخنككننده

نكته
بايد توجه داشت كه هر پروانه نياز به برق دارد و به صداي كيس مي افزايد. بنابراين، 

نصب هر پروانۀ اضافي نياز به توجيه فني دارد.  

براي خنک كردن منبع تغذيۀ ATX، پروانۀ خنک كنندۀ آن، هواي داخل كيس را به داخل 
منبع تغذيه كشيده و سپس  به خارج از كيس مي دمد.  اين عمل پروانه عالوه بر خنک كردن منبع 

تغذيه باعث گردش هواي داخل كيس و خنک شدن ساير قطعات سيستم نيز مي شود. 
تغذيه،  منبع  پروانۀ  بر  افزون  كيس  ل  داخ قطعات  دماي  مناسب  كنترل  از  اطمينان  براي 
تعداد  يا جانبي كيس نصب كرد.  بااليي  را مي توان در سطوح  پرو انه هاي خنک كنندۀ ديگري 
نظر  از  رايانه  پيكربندي  به محل نصب و  بستگي  پروانه هاي خنک كنندۀ اضافي و ضرورت آن 
نوع پردازنده و اجزاي جانبي مانند ديسک گردان ها دارد. نمونه اي از پروانۀ خنک كننده در شكل 

7-7 مشاهده مي شود.

نكته
از حد دماي  بيش  افزايش  ATX، در صورت  با ساختار  بردهاي اصلي  تغذيه و  منابع 
كيس و يا ساير قطعات اصلی مانند پردازنده، جريان برق را با استفاده از سيگنال هاي 

كنترلي منبع تغذيه، قطع مي كنند تا از آسيب رسيدن به  اين قطعات جلوگيري شود.
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معيارهايانتخابمنبعتغذيه
پارامترهاي مؤثر در انتخاب منبع تغذيه به شرح زير است:

- تأمين توان خروجي مورد نياز
- هماهنگی با فاكتور شكل كيس و برد اصلي

- داشتن ظاهر زيبا و استفاده از فلزهاي مقاوم مانند آلومينيوم و استيل
- داشتن سيستم خنک كنندۀ مناسب با حداقل صدا

- گارانتي معتبر

تحقيق
در صورت بروز مشكالت زير مي توانيد منبع تغذيۀ رايانه را بررسي كنيد:

الف( افزايش زمان نوشتن ديسک هاي نوري توسط ديسک گردان های نوري كه يكي 
از داليل آن مي تواند كاهش سطح ولتاژ توسط منبع تغذيه باشد.

ب(  افزايش دماي بيش از حد پردازنده كه يكي از داليل آن، عدم تأمين توان مناسب 
براي فعاليت پردازنده است.

اين مشكل  از داليل  ج(  قفل شدن پي در پي سيستم و كاهش كارايي آن، كه يكي 
مي تواند كاهش سطح ولتاژ توسط منبع تغذيه  باشد.

خطاهاي ديگری را كه ممكن است ناشي از بروز مشكل در عملكرد منبع تغذيه باشد، 
بررسي كنيد و در كالس ارائه دهيد.
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كيس، جعبه اي است كه بيشتر قطعات رايانه  براي محافظت فيزيكي و جلوگيري از تأثير ميدان هاي 
مغناطيسي و تشعشع امواج راديويي در آن نصب و نگهداري مي شوند.

انواع كيس عبارت اند از:
الف( روميزي 

ب( برجي، كه خود به سه دستۀ زير تقسيم مي شوند:
- برج بزرگ
- برج متوسط

- برج كوچک
منبع تغذيه، برق شهر با جريان متناوب 220 ولت را به جريان برق مستقيم با ولتاژهاي 3/3+، 
5+، 12+، 5-، 12- تبديل مي كند و نوسان برق را نيز كنترل كرده تا از آسيب رسيدن به اجزاي 

رايانه جلوگيري كند.
شكل هاي مهم منبع تغذيه عبارت اند از: 

- Desktop AT روميزي  
- Tower AT ايستاده يا برجي  

Baby AT -
ATX -

ويژگي  هاي مهم منابع تغذيۀ ATX عبارت اند از: 
   Power good )pw-ok( جريان مطلوب -
 Power on )pw-on(  روشن بودن منبع تغذيه -

standby )SB( آماده باش -
منبع تغذيه با استفاده از يک صافي يا پااليشگر، ولتاژ و شدت جريان الكتريكي خروجي را 
در يک سطح مطلوب نگه مي دارد و با اين كار از آسيب رسيدن به قطعات سخت افزاري رايانه 
جلوگيري مي كند. توان منبع تغذيه پارامتر مهمي در انتخاب منبع تغذيه است. تعداد بردها، اجزاي 

رايانه و دستگاه هاي جانبي بايد متناسب با توان منبع تغذيه باشند.
براي خنک كردن منبع تغذيۀ ATX، پروانۀ خنک كنندۀ آن، هواي داخل كيس را به داخل 

منبع تغذيه كشيده و سپس  به خارج از كيس مي دمد.

خالصۀ فصل
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1.انواع كيس و اجزاي تشكيل دهندۀ آنها را نام ببريد.
2. شكل هاي منبع تغذيه كدام اند و وظايف آن را بنويسيد.

3. ويژگي هاي  مهم منابع تغذيۀ ATX را نام برده و هركدام را به اختصار توضيح دهيد. 
4. براي جلوگيري از خرابي  منبع تغذيه كه منجر به از كار افتادن رايانه مي شود، استفاده از ........ 

بهترين راه است.
5. سيستم  تأمين برق بي وقفه را توضيح دهيد.

6.مهم ترين ويژگي سيستم خنک كنندۀ منبع تغذيۀ ATX چيست؟
7. در مورد منبع تغذيه هاي BTX1 تحقيق و بررسي كنيد.

1. Balanced Technology Extended

خودآزمايی و تحقيق


