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 کنیم؟چگونه پاور مناسب انتخاب 

های کامپیوتری از ارزش باالیی برخوردار هستند. در یک نگاه شان در سیستممنابع تغذیه سوئیچینگ به دلیل جایگاه

شتری رسد و شاید نتوان عملکرد بینظر میهای الکترونیکی مجتمع تنها وظیفه منابع تغذیه بهتأمین انرژی مورد نیاز المان

افزارهای های دیگری هم در محدوده کارکرد منابع تغذیه وجود دارد.پیشرفت سختفهها متصور بود. اما مؤلرا برای آن

تر یشگیری هر چه بافزارهایی پرقدرت برای بهرهآمیخته با فناوری روز و سیر نزولی قیمت کاربران را به ارتقا یا خرید سخت

رخی اید به آن توجه شود افزایش مصرف انرژی بای که بیش از پیش بکند. با این نگرش، نکتهاز کارایی سیستم تشویق می

ها برای هارددیسک Raid یا چینش SLIفایر،های کراسخصوص در فناوریههای گرافیک باز قطعات کامپیوتر نظیر کارت

 ستمافزارهای یک سیگیری از منابع تغذیه قدرتمند و متناسب با توان مورد نیاز سختبوده و به همین دلیل نیازمند بهره

کامپیوتری است. از سوی دیگر، توجه به استانداردهای جهانی و کیفیت ساختاری منابع تغذیه موجب افزایش راندمان، 

هایی که به شرح وظایف و افزارها و دست آخر کاهش هزینه برق مصرفی خواهد شد.به یقین تاکنون مقالهطول عمر سخت

 ها را نداریم، اما با پیشرفتاید و البته ما نیز قصد تکرار آنالعه کردهاند را مطبه احتمال ساختمان منابع تغذیه پرداخته

ای و از زوایای متفاوت نگاهی اجمالی به منابع های جدید ضروری است که به صورت دورهکارگیری فناوریها و بهفناوری

 .تغذیه داشته باشیم. پس با ما همراه شوید

 

 کامل کامپیوتری چاالک و سالمت با منبع تغذیه

ایم. واضح است که تغذیه کامل به فراهم ساختن نیروی مکفی را شنیده« بدن سالم با تغذیه سالم»به یقین بارها عبارت 

ای هها و در نتیجه سالمت کامل بدن خواهد انجامید. سیستمبرای سوخت و ساز و به تبع آن کارکرد بی نقص دستگاه

أمین انرژی ت»اند و در حقیقت کلید واژه به دریافت جریان انرژی سالم وابسته کامپیوتری هم برای کارکردی صحیح و پایدار

است که تضمین کننده کارکرد صحیح و به دور از هرگونه نقصان برای انسان و ماشین )کامپیوتر( خواهد بود. « سالم

یازمند حیح به انرژی سالم نکامپیوتری را در نظر بگیرید که از قطعات مختلفی تشکیل شده که هر کدام برای فعالیت ص

توان مورد نیاز این جزیره کوچک الکترونیکی را تأمین  (Power Supply) دانید که منبع تغذیههستند. این را هم می

ه ولتاژ های الکترونیکی مثالً بخش تغذیکند. حال تصور کنید که منبع تغذیه این کامپیوتر در تأمین انرژی یکی از المانمی

ی مادربرد )رگوالتور ولتاژ( با اختالل مواجه شود. شاید این ایراد در مراحل اولیه مشهود نبوده و حتی اشکالی پردازنده رو

ا را کننده انرژی مادربرد سیستم شمهای دیگر تأمیندر کارکرد کامپیوترتان ایجاد نکند اما شک نکنید که به زودی بخش

های مداوم، ریست شدن و در مراحل حادتر خسارت ا مشکل هنگ کردنپندارید بچه مینیز درگیر کرده و زودتر از آن

  شد. رو خواهیدفیزیکی به قطعات دیگر روبه

 

 پاور استاندارد، مصرف بهینه انرژی

انتخاب یک پاور استاندارد که به جهت کیفیت قطعات و ساخت در باالترین شرایط فنی است از اهمیت باالیی برخوردار 

ی و افزارها، مصرف کمتر انرژبدیل منابع تغذیه در پایداری، کارایی و راندمان باال، طول عمر سختبیاست. با تثبیت نقش 
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 های حیاتیگیری از مؤلفهای، سازندگان صاحب نام پاور هم با اعمال استانداردهای الزم و بهرهکاهش تولید گازهای گلخانه

های معتبر سازنده منبع تغذیه کامپیوتر در کنند. هرچند شرکتمی و غیر قابل اغماض، تولیدات خود را روانه بازار مصرف

 جهان به تعداد انگشتان دست هستند، 

 

استاندارد به بازار مصرف داخلی هستیم. بدیهی است که خرید کیفیت و غیرمتأسفانه هنوز هم نظاره گر تحمیل پاورهای بی

 .های جانی را نیز به کاربران وارد خواهد ساختخسارات مالی و گاهی آسیباستاندارد کیفیت و غیرو استفاده از پاورهای بی

کنید البته اگر خوش شانس بوده یا با مباحث الکترونیکی کمی آشناتر، در تشخیص زودهنگام این بیماری موفق عمل می

ی های الکترونیکالمان تر مواقع نواقص فنیو قبل از گسترش خرابی از کارشناس فنی یاری خواهید گرفت. اما در بیش

ماند و درد اصلی زمانی آشکار خواهد شد که دیگر راهی جز تعویض ها از دید شما پنهان میدلیل فقدان نشانهکامپیوتر به

دانید که ریشه ایجاد مشکل و خرابی در کجا است؟ شاید برخی نظر دیگری دارند یا تعمیر قطعه معیوب وجود ندارد! آیا می

و راندمان  وجو کرد و کیفیتگوییم که منشأ این قبیل مشکالت را فقط باید در کارکرد منبع تغذیه جستمی اما با قاطعیت

 است پایین عامل اصلی خرابی قطعات کامپیوتر

رسد با این نمونه اهمیت و نقش حیاتی یک منبع تغذیه باکیفیت در سالمت قطعات کامپیوترتان به خوبی نظر میبه

های که از ناحیه کیفیت پایین پاورهای ارزان قیمت متحمل خسارتکنیم قبل از اینپس دوباره توصیه مینمایان شده است. 

 (.0)شکل .مالی شوید، استفاده از یک منبع تغذیه باکیفیت و با توان مناسب را در اولویت خود قرار دهید

 
 : پاورهای باکیفیت، راز سالمتی کامپیوتر0شکل

 

 تغذیه، سودمند و کاربردیانتخاب صحیح منبع 

کند به استفاده از منابع تغذیه غیر استاندارد یا عدم تناسب درصد از خساراتی که شما را متحمل هزینه می 41بیش از 

جویی در هزینه و تهیه پردازنده یا افزار خریداری شده مرتبط است. متأسفانه برخی از کاربران برای صرفهآن با سخت
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هایی که از جانب این نوع از پاورها کنند و به احتمال آسیبام به انتخاب منبع تغذیه ارزان قیمت میتر اقدگرافیک قوی

 .کنند توجهی ندارندایشان را تهدید می

 

 

شود که خرید پاور به عنوان آخرین مرحله در نظر گرفته شود زیرا این مهم در محاسبه توان مورد همواره توصیه می

 .شده سهم بسزایی دارد. برای انتخاب پاور مناسب توجه به چند نکته حائز اهمیت استنیاز قطعات خریداری 

نوری سکها و دیتوانید توان مصرفی قطعاتی نظیر مادربرد، پردازنده، کارت گرافیک، حافظهبا مراجعه به سایت سازنده می -0

 .کنید منبع تغذیه اقدام را محاسبه و با آگاهی نسبی از میزان توان مورد نیاز، نسبت به انتخاب

یری کارگهای جامد، بههای الکترونیکی صنعتی مانند خازنکارگیری المانتوجه به کیفیت ساخت منبع تغذیه و به-2

دار های شناسنامهپایه( و تعبیه ترانس 4آمپر(، ترانزیستورهای نسل جدید ) 61هایی با قدرت عبور آمپراژ باال )بیش از چوک

راندمان باالی منبع تغذیه است. اما تنها راه آگاهی از وجود قطعات باکیفیت باز کردن پاور است که برای کننده تضمین

پذیر نخواهد بود. بنابراین، در این خصوص نیز رجوع به سایت سازنده برای کسب اطالعات فنی راهکاری مناسب شما امکان

های خوبی از پاورهای باکیفیت توسط گوگل است و مطمئناً مقالهوجوی مدل پاور انتخابی در سایت تر جستاست. راه آسان

تواند شما را با محیط داخلی منبع تغذیه مورد نظرتان های محصول میهای معتبر منتشر شده که فقط دیدن عکسسایت

 .آشنا کند

به باال برای  2.3و ویرایش  ATX هنگام انتخاب یا خرید منبع تغذیه حتماً به ویرایش آن دقت کنید. منابع تغذیه-3

 خروجی ولت 02 شاخه دو به معمول طوربه  2.3های کامپیوتری امروزی مناسب هستند. منبع تغذیه ویرایش سیستم

آمپر شده و  08دت جریان بیش از ش با ولتاژ عبور مسیر پذیری آسیب عدم باعث قدرت، افزایش برعالوه که است مجهز

 .کندها و ابزارهای جانبی جلوگیری میتأثیرگذاری امواج الکترومغناطیسی روی سایر المانهمچنین از انتشار و 

های حفاظتی با در پاور بسیار حائز اهمیت است. در مواقع اضطراری گزینه (Protection) های ایمنیتوجه به الیه-4

 .کامپیوتر شما جلوگیری خواهند کرد عملکرد سریع خود نظیر افزایش یا کاهش ولتاژهای ورودی، از آسیب به قطعات

پاورهای موجود در بازار داخلی عموماً از تنوع مناسبی برخوردار نبوده و این کاستی محدوده انتخاب خریدار را کاهش 

که نام و نشان و ارزان قیمت نیز دارای برچسب استاندارد هستند اما واقعیت ایندهد. متأسفانه حتی پاورهای متفرقه بیمی

ند! ها نیز برخوردار نیستهای الکترونیکی، از ولتاژ ثابت در خروجیبر فقدان کیفیت در ساخت و المانن محصوالت عالوهای

موارد فوق گواه این مدعا است که کامپیوترهای مجهز به این نوع پاورهای کم کیفیت در مدت زمان کوتاهی با کاهش عمر 

 .شد و گاهی سوختن قطعات مواجه خواهند

تر است و اطمینان داریم که هزینه کرد اضافی راهکار پیشنهادی خرید منبع تغذیه باکیفیت و البته کمی گران قیمت

 های خانگی یا اداریشود تا برای سیستمشما در مدت زمان کوتاهی قابل بازگشت خواهد بود. به همین دلیل، توصیه می

ای از منبع های حرفهوات و برای سیستم 081ای از منبع تغذیه ههای نیمه حرفوات، برای سیستم 381از منبع تغذیه 

 (.2شکل) وات قدرت )متناسب با تعداد قطعات( استفاده شود 801ای با تغذیه
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 سازندگان معدودی به تولید پاورهای باکیفیت مشغول هستند .2شکل 

 

 ، نابود کننده نوسانات پر فرکانسEMI مدار فیلترینگ
بدل کننده نویز با فرکانس باال مای بارز از یک منبع تولیددلیل قدرت و توان باالی خود به نمونهمنابع تغذیه بهامروزه 

صورت متناوب در حال تولید امواج الکترومغناطیسی باال هستند. در دلیل ساختار ذاتی خود بهها بهاند. این دستگاهشده

تورهای مبدل قدرت ایجاد و با فرکانس باال وارد شبکه برق شده و اختالل حقیقت نویز به دلیل عمل سوئیچ سریع رگوال

های مخابراتی را سبب خواهند شد. در منابع تغذیه تداخل امواج الکترومغناطیسی با در عملکرد منبع تغذیه و دستگاه

تر رود، فرکانس این امواج کیلوهرتز قابل اغماض است. اما هر چه فرکانس اصلی المان سوئیچینگ فرا 21گستره کمتر از 

 .انجامدنیز افزایش یافته و به تداخل در باندهای مخابراتی و رادیویی می

ننده نویز کدر منابع تغذیه باکیفیت برای به حداقل رساندن این امواج مزاحم از یک خط فیلتر در نزدیکی المان تولید

از ورود ناگهانی جریان و ولتاژ به مدار و به دنبال آن  EMI مشهور هستند. فیلتر EMI شود که به فیلترهایاستفاده می

برق ) AC  در ورودی EMI منابع تغذیه عموماً به دو خط فیلتر این. کندمی حذف را نویز و شبکه برق جلوگیری کرده

 .هستندروی برد دستگاه مجهز  (Pulse-Width Modulation) سرنام PWM شهری( و نزدیکی المان فرآیند سوئیچینگ

 !همیشه نیازی به تعویض پاور نخواهید داشت

افزار سیستم خود به حتم باید منبع تغذیه خود را نیز با نمونه کنند که پس از ارتقای سختبرخی از کاربران گمان می 

یازی به خرید ن تر مواقع پس از ارتقاگیرد چرا که در بیشتر تعویض کنند! اما این تفکر از یک باور اشتباه نشأت میپرقدرت

ید توانپاور جدیدتر نیست. اما زمانی که شما به درستی از میزان توان مورد نیاز برای کامپیوتر خود مطلع هستید، می

 افزار محاسبه کنید که پاور شما قادر به تأمین توان مورد نیاز سخت
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های اشاره با روش اصولی و صحیح و طبق مؤلفه ارتقا یافته یا تعویض شده خواهد بود یا خیر؟ در صورتی که پاور فعلی شما

 .کنیممی شده انتخاب شده است، پیشنهاد

ض اید، نیازی به تعویتر ارتقا دادههای قدرتمندتر و با ظرفیت بیشها یا هارددیسک خود را به نمونهاگر پردازنده، حافظه-0

 .پاور ندارید

درخصوص استفاده از پاورتان نخواهید داشت. به شرطی که اختالف بین اید، مشکلی اگر کارت گرافیک خود را ارتقا داده-2

 .مصرف کارت گرافیک جدید با نمونه قبلی زیاد نشود

 اید، به یقین منبع تغذیه شما نیز باید متناسبهای جدید ارتقا دادهافزار سیستم قدیمی خود را به نمونهاگر تمامی سخت-3

، کارت گرافیک LGA 775 عنوان نمونه کاربرانی که سیستم اینتل با پردازندهبد. بهبا میزان مصرف قطعات جدید ارتقا یا

 .تر ارتقا دهنداند باید پاور خود را به مدل با توان بیشقدیمی یا استفاده از گرافیک آنبورد خود را ارتقا داده

 جویی مصرف انرژیارتباط راندمان منبع تغذیه با صرفه

راندمان »های برق دخیل است. اگر تعریف صورت مستقیم در مقدار مصرف انرژی و هزینهتغذیه بهکارایی کلی یک منبع 

ا کارگیری پاورهایی بشود که بهرا نسبت مقدار انرژی ورودی به انرژی خروجی در نظر بگیریم، مشخص می« منبع تغذیه

د یک پاور باکیفیت را در مدت زمانی کوتاه درصد امکان برگشت هزینه کرد اضافی شما هنگام خری 70راندمان بیش از 

تر هزینه کنید، این مبلغ با توجه درصد بیش 20ای کند. به این معنی که اگر برای خرید یک پاور نیمه حرفهپذیر میامکان

 به راندمان باالی محصول و فقط از جانب صرفه جویی در مصرف برق ظرف یک سال اول کارکرد قابل بازگشت خواهد بود.

 شوند را نیز اضافه کنیم، با قاطعیتدرصدی عمر قطعاتی که با این محصول پرکیفیت تغذیه می 20حال اگر افزایش حداقل 

های درصد در هزینه 01توانید توان ادعا کرد که با استفاده از یک منبع تغذیه استاندارد با راندمان کاری باال به راحتی میمی

  .جویی کنیدخود صرفه

 اجزای منبع تغذیهکیفیت 

کارکرد منبع تغذیه به دو بخش تأمین توان مورد نیاز قطعات اصلی کامپیوتر و فراهم کردن انرژی برای استفاده 

شک بخش دوم از اهمیت باالتری برخوردار است و این ارجحیت به این شود. بیهای داخلی منبع تغذیه تقسیم میالمان

ولت خواهد بود که بخش  3.3و  0، 02قادر به ارائه ولتاژهای خالص و یکنواخت دلیل است که یک منبع تغذیه، زمانی 

های باکیفیت بتواند در شرایطی پایدار و بدون نشت ولتاژ به فعالیت مندی از المانبرد اصلی آن با بهره (Power) قدرت

 .خود ادامه دهد

درصد  71را مقایسه کردیم. پاور اول با راندمان  واتی 411برای روشن شدن مطلب، مقدار مصرف انرژی دو منبع تغذیه 

درصد در لود کامل  81آمپر مصرف برق داشت و این در حالی بود که پاور دوم با راندمان  0.940در بارگیری )لود( کامل 

مدت های روزانه و طوالنی آمپری ناچیز است اما در مصرف 1.200آمپر برق را مصرف کرد! به حتم مقدار اختالف  0.731

تأثیر خود را در قبض برق نمایان کرده و حتی ممکن است هزینه برق مصرفی شما در طول یک سال با قیمت منبع تغذیه 

صول بر نکات اشاره شده، به راندمان محکنیم که هنگام تهیه پاور عالوهبه همین دلیل، پیشنهاد می. کامپیوترتان برابر شود

 (.3متعدد، منبع تغذیه با راندمان باالی حقیقی و استاندارد را انتخاب کنید )شکلهای نیز توجه شود و از میان انتخاب
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 Plus Gold 81نمودار راندمان پاورهای  .3شکل 

 نحوه محاسبه مقدار مصرف منبع تغذیه

ژی مصرف انرشود؛ به این معنی که اندازه گاهی مقدار توان یک منبع تغذیه به اشتباه مقدار مصرف آن پاور تلقی می

وات نیست، بلکه این عدد نشانگر مقدار توان قابل ارائه در حالت حداکثر مصرف  701واتی به هیچ عنوان  701یک پاور 

واتی قادر است تا انرژی مورد نیاز مادربرد، پردازنده، کارت گرافیک،  701تر، یک منبع تغذیه انرژی است. به بیانی ساده

توان وات را تأمین کند. برای محاسبه مقدار مصرف انرژی یک منبع تغذیه می 701نوری تا ها، هارددیسک و درایو حافظه

)راندمان پاور / ظرفیت خروجی ×  24/  0111مقدار مصرف بر حسب کیلووات ساعت در روز =  :از فرمول زیر استفاده کرد

 .(پاور

 افزارمحافظت مداوم از سخت

افزار هاى احتمالى ناشى از ولتاژهاى ناصحیح به سختجلوگیری از آسیبپاور به منظور ر هاى محافظتی دالیه

 .کامپیوتر تعبیه می شوند

- OVP سرنام(Over Voltage Protection): های خاموش شدن پاور به هنگام افزایش ولتاژ در هر یک از شاخه

 خروجی

- UVP سرنام:( Under Power Protection) ولتاژ ورودی به منبع تغذیه خاموش شدن پاور در صورت کاهش 

-  SCP سرنام :(Short Circuit Protection)  خاموش شدن پاور در صورت ایجاد اتصال کوتاه در هر یک از

 های خروجیشاخه

- OPP سرنام :(Over Power Protection)  در صورت افزایش بار مصرفی بیش از توان دستگاه، منبع تغذیه 
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 .شودخاموش می

- OTPسرنام :(Over Thermal Protection)  خاموش شدن پاور در صورت افزایش بیش از حد حرارت داخلی یا

  کنندهاز کار افتادن فن خنک

- OCP سرنام :(Over Current Protection)  خاموش شدن پاور در صورت اعمال اضافه بار خارج از محدوده توان

 های خروجیدستگاه روی هر یک از شاخه

 0.70درصد  71ساعت کارکرد روزانه و راندمان  01واتی با  411از فرمول باال، مقدار مصرف یک منبع تغذیه با استفاده 

 . کندمی مصرف ساعت 01 در را انرژی کیلووات 0 درصد 81 راندمان با پاور همین. بود خواهد ساعت کیلووات

 

انرژی نیز به صرفه خواهد بود.حال اگر کامپیوتر شما  هایپیدا است که منبع تغذیه با راندمان باالتر به لحاظ هزینه پس

کیلووات ساعت انرژی مصرف خواهد  8.70ساعت کارکرد روزانه مقدار  01درصد دارد، با  71واتی با راندمان  611یک پاور 

که توان  نیخصوص زماآل نیست، بهتر گزینه ایدهکرد! نکته حائز اهمیت این که در هر شرایطی خرید منبع تغذیه پرقدرت

جلوگیری از  شود برایتر از مجموع مصرفی توان قطعات کامپیوترتان شود. بنابراین توصیه میپاور انتخابی شما بسیار بیش

درصد از مجموع توان مورد  00هزینه اضافی مصرف برق و کاهش عمر پاور، محصولی انتخاب شود که توان آن حداکثر 

 .تر شودما بیشنیاز برای فعالیت قطعات کامپیوتر ش

 محاسبه آنالین توان پاور
افزارهای خریداری شده شما است. اما دست آوردن توان پاور مورد نیاز، تجمیع مقدار مصرف سختهای بهیکی از راه

های مختلفی برای محاسبه آنالین توان افزار همیشه در دسترس قرار نگیرد. سایتممکن است اطالعات مصرفی یک سخت

ها به راحتی قادر خواهید بود تا قدرت افزار و مدل آنوجود دارند که با مراجعه به این صفحات و انتخاب سختمورد نیاز 

 .کنید مورد نیاز برای انتخاب صحیح منبع تغذیه خود را محاسبه

  PFC اصالح ضریب توان با مدار

نخستین جریانی است که کامالً به  (Active) دانید که در داخل منبع تغذیه دو نوع جریان وجود دارد. توان اکتیومی

سازی یا باز که صرف ذخیره (Reactive) اکتیوشود. توان ریهای الکتریکی پاور رسیده و باعث کار مفید میمصرف المان

ر د شود، دومین نوع توانهای خازنی و القایی تولید میهای الکتریکی دستگاه و به واسطه خاصیتدهی انرژی در المانپس

شود، بلکه باعث تولید و افزایش گرما در داخل پاور و اتالف اکتیو نه تنها باعث کار مفید نمیمنبع تغذیه است. توان ری

 Power Factor سرنام) PFC کارگیری مدار اصالح ضریب توان یاهای مهم یک منبع تغذیه، بهشود. از شاخصهانرژی می

Correction) ه مدار اصالح ضریب تواناست. منابع تغذیه مجهز ب (PFC) توان به سه گروه تقسیم کردرا می: 
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 :Non PFC-شود. پاورهای غیر استاندارد و ارزان در این دسته از پاورها از هیچ مدار اصالح ضریب توانی استفاده نمی

 .هستند Non PFC هایی از نوعقیمت نمونه

:Passive PFC- مداردر طراحی منابع تغذیه مجهز به Passive PFC به جای تعبیه یک مدار PFC  مجزا، برای

شود. به یقین تعبیه چوک به منظور اصالح گرفته میالقایی و تصحیح ضریب توان از یک چوک بهره/کاهش خواص خازنی

 .نخواهد بود ضریب توان قادر به اصالح کامل توان در این نوع از منابع تغذیه

 :Active PFC- صورت یک مدار پویا بین شبکه ورودی برق شهری و تغذیه، مدار تصحیح ضریب توان بهدر این منابع

 در کند. ولت را برای تغذیه رگوالتورها فراهم می 411تا  381رگوالتورهای اصلی پاور قرار گرفته و یک ولتاژ ثابت بین 

های همین دلیل امکان کاهش ظرفیت خازن نیازی به ولتاژ ثابت نخواهد بود و به PFC برای تغذیه مدار طراحی، نوع این

 .کندپذیر میورودی را متناسب با ظرفیت القایی مدار امکان

 کاهش نویز و ریپل خروجی، افزایش عمر قطعات

باید کمتر از  Peak to Peak طبق استاندارد جهانی، نویز و ریپل خروجی منابع تغذیه استاندارد و پرکیفیت در حالت

ن های منبع تغذیه و همچنیکه نویز و ریپل با دامنه فرکانسی خاص باعث کاهش عمر الماند شوند چرامیلی ولت تولی 001

 شود. اینقطعات کامپیوتر شما خواهند شد. برای حذف نویز در بخش خروجی از مدارهای فیلترینگ مناسب استفاده می

. است پذیر شدهاژ و کاهش ریپل خروجی امکانجهت بهبود در دقت رگوالسیون ولت CLC واسطه تعبیه فیلترهایعمل به

 ریپل. تداش خواهند امواج این تربیش چه هر حذف در سزاییبه تأثیر نویز فیلترینگ مدار الکترونیکی هایالمان کیفیت

های خروجی، طراحی مناسب و ظرفیت همگون با توان خازن با رگوالتورهایی کارگیریبه واسطهبه نیز جریان خروجی

تر ها( هم در حذف هر چه بیشهای جریان و چوکهایی نظیر برخی تکرار کنندهیابد. عایق کردن مدار )المانکاهش می

 .نویز و ریپل خروجی مؤثر خواهد بود

 ماندهو حذف نویزهای باقی DC-DC مدار

ولتاژ ثابت به یک منبع ولتاژ متغیر  DC و منابع تغذیه، تبدیل یک منبع جریاندر بسیاری از کاربردهای صنعتی 

کند. این مبدل به تبدیل می DC را به DC جریان مستقیم صورتمدار مجتمعی است که به DC مورد نیاز است. چاپر

بع تغذیه های مندر خروجی DC تر جریان نهاییمانده اضافی و خلوص هر چه بیشجهت حذف نویزهای باقی

در پاورهای استاندارد و باکیفیت مرسوم بوده و تضمین کننده حذف نویزهای  DC-DC مدار تعبیه. رودمی کاربه

 .مانده در مرحله آخر یعنی قبل از خروج جریان نهایی از منبع تغذیه خواهد بودباقی
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