آهَسش تصَیزی تست ٍ تؼویز پبٍر
رٍش تست پبٍر خبرج اس سیستن

لجل اس ضزٍع ثِ اًدبم ایي کبر ثبیذ کلیِ اتصبالت پبٍر را خذا کزدُ ) سی دی رام ّ ،برد  ،هبدرثَرد (

پبٍر را رٍی یک سطح غیز فلشی لزار دادُ ٍ ثِ ٍسیلِ یسٌدبق تگزد یب یک سین هسی هبًٌذ ضکل دٍ سین هطکی ٍ
سجش را ثِ ّن اتصبل دادُ ٍ پبٍر را رٍضي هی ًوبیین  .اگز پبٍر رٍضي گزدیذ یؼٌی هطکلی ًذارد.

ًکتِ در ثؼعی هَالغ کِ سیستن تصَیز ًوی دّذ ٍ پبٍر ًیش رٍضي هی ضَد اگز اس سبلن ثَدى کلیِ لطؼبت سیستن
هطوئي ثبضین ثبس هطکل اس پبٍ هی ثبضذ ثِ ایي صَرت کِ کبثل خبکستزی رًگِ کِ ٍظیفِ هستمین اًتمبل خزیبى ثِ
ثزد را دارد دچبر هطکل ضذُ است.

ColorVoltage
Purple (standby)+5VD

Red+5VDC
Yellow+12VDC
Orange+3.3VDc

Blue-12VDC
White (optional)-5VDC
یکی اس ػوذُ تزیي ایزاد ّبی پبٍر سَختي فیَس هی ثبضذ در ایي هَرد اس هطکالت فمط تؼَیط فیَس هطکل را حل
ًوی کٌذ  .اگز ثِ لسوت ضیطِ ای فیَس ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ سًگ آى تغییز کزد ٍ سین ًبسکی کِ در داخل آى
لزار دارد ثز اثز خزیبى سیبد اس ثیي رفتِ است ٍ فیَس ثِ ایي خبطز اس ثیي هیزٍد کِ ثِ دیگز لطؼبت ثزد آسیت
ًزسذ  .در ثیطتزیي هَارد اس ایٌگًَِ ایزاد ّب کبرکزد سیبد پبٍر ٍ گزهبی ثیص اس حذ دیَدّب در لسوت پل رکتیفبیز
ػبهل ایي ایزاد هیگزدد ٍ ثب تطخیص ٍ تؼَیط فیَس ٍ دیَد ّب ثب لطؼِ هطبثِ هطکل حل ضذُ ٍ پبٍر ثِ حبلت اٍل
ثبس هی گزدد

رٍش تست فیَس
ثب کٌتزل لسوت ضیطِ ای آى هیتَاى فْویذ کِ فیَس سبلن است یب ًِ ٍلی ثزای اطویٌبى ثیطتز هیتَاًیذ ثب اّن هتز
آًزا تست کٌیذ کِ ثب گذاضتي رًح اّن هتز در حبلت اّن ٍ یب ثبسر ( حبلتی کِ ثب سدى دٍ سین پزٍة لزهش ٍ هطکی
رًگ اّن هتز صذای سَت ضٌیذُ هی ضَد(

اگز پزٍة ّبی اّن هتز ( قر هش ٍ هطکی ( ثِ ّز یک اس پبیِ ّبی فیَس اتصبل دّیذ اگز سبلن ثبضذ ثبیذ صذای سَت
ضٌیذُ ضَد ٍ یب ػمزثِ اّن هتز تب آخز حزکت کٌذ ٍ حبلت سین ثَدى فیَس را ثبثت کٌذ در غیز ایي دٍ حبلت فیَس
خزاة ٍ سَختِ است)
اثتذا فیَس را ثب َّیِ در آٍردُ ٍ ثب هطخصبت دلیك خَدش تؼَیط هیکٌین
ثذٍى ایٌکِ پبٍر را ثِ ثزق ٍصل کٌیذ

پل دیَد رکتیفبیز را ثب اّن هتز کٌتزل کٌیذ ( رٍش تست دلیمب هثل فیَس ٍلی سبلن ٍخزاة ثَدى حبلت ثز ػکس
اگز در تست دیَد ثب اتصبل سین ّبی لزهش ٍ هطکی صذای سَت اس اّن هتز ( در حبلت ثبسر ) ضٌیذُ ضَد ثبیستی
دیَد را ثب هطخصبت دلیك خَدش )(N40051
تؼَیط کزد
پل دیَد هتطکل اس چْبر دیَد ّستص کِ ثصَرت سزی ثْن ٍصل ضذُ است ٍ هیتَاى اًْب را اکثزا در لسوت سوت
راست کٌبر خبسًْبی ثشرگ  330هیکزٍ (  2ػذد ) هطبّذُ کزد ٍ در ضکل سیز کبهال هطخص است

تست فست دیَد ثشرگ کِ تَ کل پبٍر ّب لطؼِ هطخصی است

تطخیص ٍ تؼیوز ایزاد ّبی پبٍر
در ایٌدب ایزادی اس پبٍر را ثِ ضوب ًوبیص هی دّین  .فزض کٌیذ سیستن ضوب در حیي کبر هی ثبضذ ٍ ثِ طَر
اتَهبتیک ریست هی کي اکثز هَالغ هب خزاثی را یب اس رم هی گیزین یب اس ایٌکِ پبٍر هب ثزای سیستن ظؼیف است ٍ
تصَیز سیز گَیبی ایي هی ثبضذ کِ ّیچ کذام اس هَارد فَق ًیست.

در تصَیز  2خبسى الکتزٍلیت را هطبّذُ هیکٌیذ کِ ثب گذضت سهبى ٍ استفبدُ اس لطؼبت ارساى ٍ ثی کیفیت در
سبخت پبٍر دچبر تَرم ضذُ ٍ هحتَیبت رٍغٌی داخل خبسى ثب گزهبی سیبد ثبػت اسدیبد فطبر داخل خبسى ٍ هتَرم
ضذى لسوت آلویٌیَهی ثبالی خبسى ضذُ است کِ ثخَثی لبثل رٍیت ٍ تطخیص است

][/I

در تصَیز ضکل ً 2یش اس همبیسِ  2خبسى ثخَثی هیتَاى ثِ هتَرم ضذى ٍ اس کبر افتبدى خبسى ثبالیی پی ثزد

هَاد سفیذ رًگ رٍی خبسى چست حزارتی هیجبضذ کِ ثزای ثبثت ًگِ داضتي خبسًْب ثز رٍی آى ریختِ ضذُ است

ّز گًَِ تَرم ٍ ثبد کزدگی در لسوتْبی هختلف خبسًْبی الکتزٍلیت ثبػث خَاّذ ضذ در خزٍخی ضذت خزیبًَ ٍ
لتبص هٌبست ثزای تغذیِ لطؼبت سیستن فزاّن ًگزدد
ػبهل تغذیِ لطؼبت کبهپیَتز اػن اس ّبرد هبدر ثزد سی دی رایتز ٍ  ...یکی اس هْوتزیي ضزایط السم ثزای کبرکزد
صحیح سیستن هیجبضذ لذا ثب اس کبر افتبدى خبسًْبی الکتزٍلیت در لسوت خزٍخی کِ در تصبٍیز ثبال لبثل هطبّذُ
است ثبػث افت ٍلتبص ٍ آهپز در خزٍخی پبٍر خَاّذ ضذ ٍ ّویي هسئلِ ثشرگتزیي ػبهل ریستبرت در سیستوْبی
خبًگی هیجبضذ
کبرثزاى سیستوْبی خبًگی ثبیستی هَالؼی کِ ثِ سزٍیس ٍ تویش کبری کیس سیستوطبى الذام هی کٌٌذ داخل پبٍر
کیس را ّن کٌتزل کزدُ ٍ اس صحت ظبّزی خبسًْب هطوؼي ضًَذ
خبسًْبی الکتزٍلیت استفبدُ ضذُ در پبٍر ّبیATX

اکثزا ثب هطخصبت سیز ارایِ هیگزدًذ
2200هیکزٍ فبراد ثب ٍلتبس ٍ 16لت ٍ
2200هیکزٍ فبراد ثب ٍلتبص ٍ 10لت ٍ
1000هیکزٍ فبراد ثب ٍلتبص ٍ 10لت ٍ
1000هیکزٍ فبراد ثب ٍلتبص ٍ 16لت
چٌبًچِ در کٌتزل ایي ًَع خبسًْب ثِ خبسًی ثز خَردیذ کِ اس حبالت ظبّزی سبلن ثِ ًظز هیزسذ در حبلیکِ ثز رٍی
ثزد ػیي ّوبى خبسى ثب ّویي هطخصبت هتَرم ضذُ ٍ اس کبر افتبدُ ثبضذ کل خبسى ّب ثب ّوبى رًح را تؼَیط کٌیذ
هثال ضوب ثز رٍی ثزد پبٍر  4تب خبسى  1000هیکزٍ ٍ 16لت داریذ کِ  3تبی آًْب هتَرم ضذُ ٍ اس کبر افتبدُ است
ٍلی یکی ثِ ظبّز سبلن هیجبضذ ثزای اطویٌبى ثیطتز آى یکی را ّن تؼَیط کٌیذ

)هَالؼی پیص هی آیذ کِ خبسى الکتزٍلیت در حبلت فطبر ٍ گزهبی سیبد اس پبییي خبسى الستیک هطکی رًگ ضل
ضذُ ٍ اس فطبر خبسى کبستِ هیطَد ٍ چَى فطبر کن ضذُ است دیگز لسوت آلَهیٌیَهی هتَرم ًطذُ ٍ ثِ ظبّز
سبلن دیذُ هیطَد در حبلیکِ فزلی ثب هطبثِ هتَرم ضذُ ًذارد(

تَخِ هَلغ تؼَیط خبسًْبی الکتزٍلیت دلت کٌیذ ایي خبسًْب دارای پبیِ هثجت ٍ هٌفی هیجبضٌذ حتوب هَلغ تؼَیط
دلت کٌیذ کِ پبیِ ّبی هثجت ٍ هٌفی خبسى ثز رٍی ثزد کبهال هطبثك ثبضذ در غیز ایٌصَرت پبٍر ضوب کبر ًخَاّذ
کزد ٍ آسیت هی ثیٌذ
ثزای تطخیص پبیِ ّبی هثجت ٍ هٌفی خبسى ثِ ثذًِ خبسى دلت کٌیذ ّویطِ یک ًَار کِ ػالهت هٌفی  --رٍی آى
درج ضذُ ًوبیبًگز پبیِ هٌفی اى هیجبضذ.

اًدوي تؼویزکبراى ایزاى ()irantk

فزّبدریگی حسیي آثبدی

