
 
 
 
 
 
Rozdział 6 
 

Zasilacze komputerów osobistych 
 
Pierwszy komputer osobisty firmy IBM, który został wprowadzony na rynek w roku 1981, 
miał konstrukcję opartą na kilku podstawowych założeniach, które zadecydowały o tym, że ta 
koncepcja stanowi do dziś de facto standard przemysłowy na całym świecie. Były to: otwarta 
architektura, budowa modułowa, stosowanie tylko ogólnie dostępnych elementów i 
publikacja wszystkich informacji dotyczących konstrukcji. Ogromne rozpowszechnienie 
komputerów nazywanych PC spowodowało wielką dostępność modułów zasilaczy, zarówno 
nowych, jak i pochodzących z używanych komputerów z powodu ich wycofywania lub 
modernizacji i zastępowania zasilacza nowym, o większej mocy.  

Wielka dostępność modułów zasilających ma znaczenie dla konstruktorów urządzeń 
budowanych jednostkowo, np. amatorskich, także dlatego, że uwalnia ich od trudności 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownika i uzyskiwaniem odpowiednich 
atestów, które je potwierdzają. 

Zasilacze pierwszej generacji komputerów (PC) i późniejszej (AT) dostarczały napięcia +5 V 
dla układów scalonych, +12 V dla silników i urządzeń peryferyjnych oraz –5 V i –12 V, 
służących do polaryzacji, z niewielkim poborem prądu. Nowe komputery z zasady nie 
wymagają napięcia –5 V i niektóre zasilacze już go nie dostarczają. Moc pierwszych 
komputerów osobistych IBM była niewielka, jak to pokazuje tablica 6.1. 

Tabl. 6.1 Rozkład mocy dostarczanej przez zasilacz pierwszego komputera PC 

Napięcie Maksymalny prąd Maksymalna moc 
+5 V 7,0 A 35 W 
–5 V 0,3 A 1,5 W 

+12 V 2,0 A 24 W 
–12 V 0,25 A 3 W 

 
Do połączenia zasilacza komputera biurkowego z siecią (od strony komputera) służy złącze 
IEC C-13/C-14 (rys. 6.1). Zapewnia to międzynarodową normalizację i dostosowanie 
zasilacza do każdej sieci w zakresie napięć przynajmniej od 100 do 240 V, przy 
częstotliwości 50 do 60 Hz przez wymianę przewodu sieciowego na przewód z odpowiednią 
wtyczką do gniazdka ściennego. W komputerach przenośnych stosowane są złącza C-5/C-6 
(bez uziemienia) oraz C-7/C-8 (z przewodem uziemiającym). Wszystkie te złącza są 
zdefiniowane międzynarodową normą IEC 60320-1. Końcówki oznaczone liczbą nieparzystą 
łączy się z przewodem zasilającym, końcówki oznaczone liczbą parzystą - z urządzeniem. 

Rysunki na następnej stronie pokazują trzy popularne typy złączy i ich najważniejsze dane 
techniczne. 
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Rys. 6.1 Złącze C-13/C-14. 
Rozstaw końcówek wynosi 
14 mm w poziomie, 4 mm w 
pionie. Maksymalny prąd 10 A. 

Rys. 6.2 Złącze C-8 (od strony 
przyrządu). Rozstaw kołków 
8,6 mm, maksymalny prąd 
2,5 A. 

Rys. 6.3 Końcówka przewodu 
typu C-5. Rozstaw końcówek 
wynosi 10 mm w poziomie, 
4,5 mm w pionie. Maksymalny 
prąd 2,5 A. 

 
Złącze C-13/C-14 jest standardem w komputerach biurkowych i urządzeniach peryferyjnych z 
wbudowanym zasilaczem, pozostałe dwa typy są stosowane w zasilaczach zewnętrznych do 
komputerów przenośnych. 

Do łączenia zasilacza z płytą główną komputerów AT stosowane są dwa złącza pokazane na 
rysunku 6.4. Niedostatkiem tego rozwiązania jest możliwość ich zamiany, co powoduje 
zniszczenie płyty głównej. Prawidłowe połączenie to takie, w którym czarne przewody obu 
złączy sąsiadują ze sobą. 

Rys. 6.4 Złącza doprowadzające napięcia z zasilacza do płyty głównej w pierwszych komputerach (PC 
i AT). Sygnał PWR OK, nazywany też PWR GOOD, ma wartość +5V, jeśli wszystkie napięcia 
zasilacza są w granicach tolerancji. 

Do zasilania napędów dyskowych używane są złącza jak na rysunku 6.5. Wentylatory 
otrzymują napięcie zasilające +12 V nie bezpośrednio z zasilacza, ale z płyty głównej przez 
złącze pokazane na rysunku 6.6. Złącze wentylatora umieszczonego w zasilaczu ma inne 
połączenie końcówek, jak to objaśnia tablica 6.2. We współczesnych komputerach spotyka się 
wentylatory o większej mocy, zasilane bezpośrednio z zasilacza przez złącze dostosowane do 
większego prądu. 
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Rys. 6.5 Złącza „peryferyjne” do zasilania napędów dyskowych. 

 
Rys. 6.6 Złącze do zasilania wentylatora. Końcówka połączona z czarnym 
przewodem ma numer 1. Końcówka TACH stanowi połączenie czujnika 
obrotów, który nie występuje we wszystkich wentylatorach. 
 

 
Tabl. 6.2 Porównanie złącza wentylatora systemowego ze złączem wentylatora wewnątrz zasilacza 

Końcówka Wentylator systemowy Wentylator zasilacza 
1 +12 V GND 
2 GND +12 V 
3 TACH GND 

 
W nowszych komputerach standardu ATX, zasilacz łączy się z płytą główną poprzez złącze 
20-nóżkowe (rysunek 6.7). Taka konstrukcja dostosowuje złącze do wymaganych większych 
prądów obciążenia przez zwielokrotnienie zestyków i przewodów, wprowadza napięcie 
+3,3 V, wymagane przez nowsze procesory i pamięci, a także usuwa niebezpieczeństwo 
błędnego połączenia. 

 
Rys. 6.7 20-nóżkowe złącze zasilające w komputerach ATX. Napięcie +5VSB występuje zawsze, 
kiedy zasilacz jest połączony z siecią. Załączenie komputera polega na połączeniu końcówki PS ON z 
masą. W niektórych zasilaczach końcówka 11 jest wykorzystywana do próbkowania napięcia +3,3 V. 

Dla dalszego zwiększenia obciążalności zasilacza i dostosowania go do wymagań gniazd PCI 
Express, wprowadzono złącze 24-nóżkowe, w którym występują dodatkowe końcówki 
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+12 V, +3,3 V, +5 V i GND. Komputer ze złączem 20-nóżkowym może współpracować z 
zasilaczem o złączu 20-nóżkowym, jeśli pozwalają na to wymagania prądowe, trzeba jednak 
pamiętać, że numery końcówek obu złączy są różne, jak to widać z porównania rysunków 6.7 
i 6.8. 

 

Rys. 6.8 24-nóżkowe złącze zasilające komputera ATX. Dodatkowe końcówki w porównaniu ze 
złączem 20-nóżkowym to 11, 12, 23 i 24. 

Rys. 6.9 Dodatkowe czteronóżkowe złącze 12 V. 

Rys. 6.10 Dodatkowe złącze 12 V EPS. 

W nowszych komputerach, dla zasilania zespołów o dużym poborze prądu napięciem +12 V, 
szczególnie kart PCI Express, wprowadzono nowy typ dodatkowych złącz o sześciu lub 
ośmiu końcówkach (rysunki 6.11 i 6.12). Są one niekompatybilne ze złączami EPS o takiej 
samej liczbie końcówek. Wprawdzie różnią się one między sobą, ale przy użyciu siły można 
dokonać błędnego połączenia. 
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Rys. 6.11 Złącze PCIX o sześciu końcówkach, mogące dostarczać moc 75 W. W niektórych 
zasilaczach końcówka 2 jest również połączona z napięciem +12 V. 

 
Rys. 6.12 Ośmionóżkowe złącze PCIX (Express) 12 V dla mocy 150 W z oddzielnymi końcówkami do 
pobierania próbki napięcia w celu skompensowania przez stabilizator spadku napięcia na przewodach 
i zestykach. W niektórych zasilaczach końcówka 4 jest wykorzystywana do dostarczania napięcia 
+12 V. 

Niektóre zasilacze komputerów ATX są wyposażone w złącze „AUX” (pomocnicze), 
dostarczające napięć 5 V i 3,3 V przy dużym prądzie obciążenia (rysunek 6.13). 

Rys. 6.13 Złącze AUX zasilacza ATX. 

Inne rozwiązanie problemu dużego poboru mocy przez procesory stanowi zasilanie procesora 
ze źródła napięcia 12 V, poprzez oddzielną przetwornicę napięcia. W związku z tym, 
największa moc jest pobierana z linii +12 V, a nie z linii +5 V lub +3,3 V, jak we 
wcześniejszych konstrukcjach. 

Od roku 2011, firma Fujitsu i niektórzy inni producenci oferują rozwiązania oparte na 
zasilaczu sieciowym, który dostarcza tylko jednego napięcia, 12 V. Wszystkie inne napięcia 
otrzymywane są za pomocą przetwornic na płycie głównej. Przy takiej konstrukcji komputer 
może być awaryjnie zasilany z hermetycznego akumulatora ołowiowego, bez konieczności 
używania inwertera. 

Zasilanie dysków twardych i napędów płyt wymiennych standardu SATA odbywa się przez 
złącze pokazane na rysunku 6.14. Udoskonalenie tego typu w porównaniu ze starym złączem 
peryferyjnym jest zwielokrotnienie zestyków i dostarczanie napięcia +3,3 V. Stosowany 
przewód we wspólnej izolacji zewnętrznej zajmuje mniej miejsca i zmniejsza szum przy 
przepływie powietrza chłodzącego. 
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Rys. 6.14 Złącze zasilające urządzeń SATA. 

Złącza USB komputera mogą dostarczać napięcia +5 V przy prądzie do 500 mA do zasilania 
urządzeń zewnętrznych. Rysunek 6.15 objaśnia połączenia. Odmiany złącz USB są pokazane 
na rysunku 5.16. 

  

Rys. 6.15 Numeracja i wykorzystanie końcówek 
w złączach USB. 

Rys. 6.16 Typy złącz USB. 

 

Układy sterujące 

W zasilaczach komputerów osobistych, podstawowe funkcje są z reguły realizowane za 
pomocą scalonego układu sterującego. Do najbardziej popularnych typów należy układ 
TL494 i jego odpowiedniki (Rys. 6.17). Inne popularne sterowniki scalone to UC3842 (Rys. 
6.19), KA7500B (Rys. 6.20). Nowsze układy scalone mają zintegrowane dodatkowe funkcje, 
które dotychczas wymagały dodatkowych układów z elementami dyskretnymi, jak kontrola 
poprawności napięć („PG - Power Good”), załączanie sygnałem logicznym, łagodny rozruch, 
korekcję współczynnika mocy. 

Układ TL494. Częstotliwość oscylatora wyznaczają dwa elementy zewnętrzne według 
zależności 

Fo = 1,1/(RT∙C

Modulacja szerokości wyjściowych impulsów sterujących jest uzyskiwana przez porównanie 
piłowego przebiegu na kondensatorze CT z jednym z dwóch sygnałów sterujących. Bramki 
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NOR, sterujące tranzystory wyjściowe Q1 i Q2, są aktywne tylko w stanie niskim wejścia 
przerzutnika. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy napięcie piłowe ma wartość większą od 
sygnałów sterujących. Wzrost poziomu sygnałów sterujących wywołuje zmniejszenie 
szerokości impulsu wyjściowego. Przebiegi w układzie przedstawia rys. 6.18. 

Rys. 6.17 Schemat blokowy układu sterującego TL494. 

Rys. 6.18 Oscylogramy przebiegów w układzie z rys. 6.17. 

Czas martwy jest sterowany za pośrednictwem wejść wzmacniaczy błędu i wejścia sprzężenia 
zwrotnego. Komparator czasu martwego ma wbudowane przesunięcie sygnału wejściowego o 
120 mV, przez co minimalna wartość czasu martwego jest ograniczona do około 4% okresu 
oscylatora. W wyniku tego, maksymalny współczynnik wypełnienia wynosi 0,96 przy 
wejściu połączonym z ziemią i 0,48, kiedy jest ono połączone z napięciem wzorca. Inne 
wartości współczynnika wypełnienia można uzyskać przez połączenie wejścia komparatora z 
innym napięciem w zakresie od 0 do 3,3 V. 
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Końcówka “sterowanie wyjścia” pozwala wybrać funkcję układu: jej uziemienie 
przystosowuje układ do pracy asymetrycznej, w której używany jest jeden zewnętrzny 
tranzystor wyjściowy, sterowany przy częstotliwości oscylatora, a tranzystory Q1 i Q2 są 
sterowane w zgodnej fazie. Kiedy to wejście jest połączone z napięciem wzorca, układ zostaje 
przystosowany do pracy przeciwsobnej, a częstotliwość oscylatora jest dzielona przez dwa. 

Komparator modulacji szerokości impulsów pozwala wzmacniaczom błędu na sterowanie 
impulsów wyjściowych od maksymalnego współczynnika wypełnienia, ustalonego przez 
wejście sterowania czasu martwego, do wartości zerowej, kiedy napięcie na końcówce 
sprzężenia zwrotnego zmienia wartość od 0,5 V do 3,5 V.  

Wzmacniacze błędu mają zakres sygnału wspólnego od -0,3 V do (Ucc - 2 V) i mogą być 
sterowane próbką napięcia lub prądu wyjściowego. Połączenie OR ich wyjść powoduje, że 
sterowanie pętli przejmuje ten wzmacniacz, który wymaga krótszego czasu. 

Przy rozładowaniu kondensatora CT, na wyjściu komparatora czasu martwego generowany 
jest impuls dodatni, sterujący przerzutnik i blokujący tranzystory wyjściowe Q1 i Q2. Przy 
pracy z jednym tranzystorem zewnętrznym, tranzystory Q1 i Q2 mogą być połączone 
równolegle dla zwiększenia prądu wyjściowego. Przerzutnik wtedy nie pracuje, a 
częstotliwość wyjściowa jest równa częstotliwości oscylatora. 

 

Rys. 6.19 Schemat blokowy układu scalonego kontrolera UC3842-UC3845 (DIL8/SO14). 

Układy rodziny UC3842/3/4/5 różnią się między sobą wartością progów wyłączania 
podnapięciowego (UVLO - undervoltage lock-out). Układ UVLO nie dopuszcza do pracy 
urządzenia przy zbyt niskim napięciu wejściowym. Układ działa z histerezą, aby nie dopuścić 
do cyklicznego załączania i wyłączania zasilacza (Rys. 6.20). Po zadziałaniu układu wyjście 
zostaje przełączone w stan wysokiej impedancji. Końcówka wyjścia powinna być połączona z 
ziemią, aby nie dopuścić do załączenia zewnętrznego tranzystora prądem upływności. Typy 
UC3842 i UC3843 mogą pracować ze współczynnikiem wypełnienia 100%, w układach 
UC3844 i UC3845 wewnętrzny przerzutnik T załącza obwód wyjściowy co drugi okres, 
ograniczając współczynnik wypełnienia do 50%. 
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