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Zasilacze komputerowe- standardy ATX  

 

 

 

Zapotrzebowanie na coraz wydajniejsze procesory oraz bardzo szybki rozwój rynku 
kart graficznych spowodowały że dzisiejsze komputery zbudowane w oparciu o 
procesory AMD Athlon 64 oraz Intel Pentium 4, wykorzystujące najszybsze 
akceleratory graficzne z rodziny GF 6800 oraz Radeon X800 pobierają ogromne 
ilości energii elektrycznej. Tak duży prąd musi być odpowiednio dostarczony do 
podzespołów naszego komputera poprzez zasilacz. 
 
Posiadając takie elementy musimy wyposażyć się w odpowiednio mocny zasilacz. 
Minimalnym rozwiązaniem na dziś wydaje się być model 350 watowy. Jednakże 

idąc do sklepu szybko zorientujemy się, że niemalże każda obudowa jest uzbrojona w zasilacz o mocy co 
najmniej 350W. Czym zatem różni się zasilacz za 50 zł od tego kosztującego 200 zł ? 
Gdy weźmiemy obydwa do ręki - od razu poczujemy różnice. Zasilacz za 200 zł jest 3 razy cięższy. Patrząc 
na dokumentacje zauważamy dziwnie wyglądające skróty: PFC, Noise - killer czy 24-pin compatible. Czym 
więc powinniśmy się kierować kupując zasilacz do swojego komputera? 
W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na wersję standardu zasilania ATX, jaką akceptuje nasza 
płyta główna.  
 
Norma zasilania ATX 

a. ATX 1.0 - Przewiduje użycie standardowej 20-pinowej wtyczki i dodatkowej 4-pinowej tzw. wtyczki 
P4 dostarczającej napięcie 12V w celu stabilniejszego zasilania procesora. Tego typu zasilacz jest 
w zupełności wystarczający, jeśli mamy komputer starszy niż rok i nie posiada od slotów PCI-
Express 

 

 

 

 



b. ATX 1.3 - Podobnie jak ATX 1.0. Różnica polega jedynie tym, że standard przewiduje dodatkową 
6-pinowa wtyczkę tzw. AUX oraz opcjonalnie złącza do zasilania dysków Serial-ATA. W praktyce 
wtyczka AUX jest wykorzystywana tylko przez stare bardzo nieliczne płyty pod Pentium 4. Miała 
tam wzmacniać napięcia 3,3V i 5V. Obecnie jest wykorzystywana tylko w nielicznych płytach 
serwerowych. 

 

 

c. ATX 2.0 - Przewiduje użycie 24-pinowej wtyczki, 4-pinowej P4 i dodatkowo “szóstki” do zasilania 
karty graficznej PCI-Express. Wymagane są złącza zasilające dla dysków Serial-ATA. Tego typu 
zasilacz wybieramy do płyt głównych ze złączem PCI-E oraz do płyt głównych przeznaczonych dla 
procesorów Pentium 4 na złącze LGA 775 (również tych ze złączem AGP). Jednak przed zakupem 
musimy się upewnić, jakie gniazdo ma płyta główna. Warto dodać, że w przypadku płyt ze złączem 
24-pin nie jest wymagany zasilacz ATX 2.0 – ale jego zastosowanie znacznie zwiększa możliwości 
podkręcania sprzętu. 

 

 



 

 

 
Ponadto istnieją przejściówki zarówno 24-pin – 20-pin jak i 20-pin – 24-pin. Są też przejściówki molex – 
Serial-ATA i molex – PCI-E. Także po zastosowaniu przejściówek z każdego zasilacza można zasilić nowy 
komputer i jeżeli mamy dobrej klasy zasilacz ATX 1.0 lub 1.3 nie musimy go zmieniać przy ewentualnej 
modernizacji 

 
 

Ciężar zasilacza 

Kolejnym, niezwykle ważnym, elementem, o którym wspominaliśmy na samym początku, jest ciężar 
zasilacza.  
Jako że ilości elementów znajdujących się w zasilaczu nie jesteśmy w stanie sprawdzić będąc w sk lepie, 
ponieważ wymagałoby to otworzenia zasilacza i zerwania plomby gwarancyjnej musimy powiązać ilość 
elementów z wagą zasilacza. Obowiązuje tu prosta zasada: zasilacz ważący więcej niż 1 kg daje nam 
niemalże 100% pewność, że system zbudowany w oparciu o niego będzie stabilny. Oczywiście może się 
okazać, że lżejszy też będzie dobry – ale są to przypadki naprawdę bardzo rzadkie. 



Marka i cena zasilacza 
Choć wydaje się to dziwne to właśnie firma może nam dużo powiedzieć o jakości zasilacza. Chodzi tutaj o 
powtarzalność jakości produktu przy jego masowej produkcji. 

W przypadku tanich zasilaczy poniżej 100 zł takich jak Codegen, Tracer, Megabajt czy L&C ciężko mówić o 
jakiejkolwiek powtarzalności. Zalecamy też ostrożność z zasilaczami FEEL firmowanymi przez Modecoma. 
Często są to produkty po prostu słabe. Zasilacze tej klasy nie mają zwykle żadnych zabezpieczeń przeciw-
przepięciowych ani przeciw-przeciążeniowych. Kupując taki zasilacz ryzykujemy niestabilną pracą 
komputera a w ekstremalnych sytuacjach przy awarii zasilacza nawet spaleniem wielu podzespołów! 
 
Wyjątkiem są tutaj niektóre modele oznaczone skrótem PFC. Ich jakość jest wyższa od starszych modeli, 
ale nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, ponieważ nie przeprowadziliśmy odpowiednich testów. 
 
Zasilacze średniej klasy (100-200 zł) to takie jak: NeoTEC, Chieftec, Modecom (seria GTF, GT oraz FSP), 
Huntkey czy Enlight. Tutaj mamy już wysoką powtarzalność i kupując taki zasilacz możemy spać 
spokojnie. Do komputera średniej klasy z pewnością w zupełności wystarczy. Niemalże każdy posiada filtry 
oraz PFC. Czasem można spotkać “inteligentne” wentylatory, które regulują poziom obrotów w zależności 
od aktualnego obciążenia systemu. 

 
 
 
Zasilacze wysokiej klasy to zasilacze droższe niż 250-300 zł. Wybierając taki zasilacz mamy już 100% 
pewność, że nasz nowy system będzie miał wystarczająco dużo prądu do poprawnej pracy, nawet gdy 
mamy podzespoły najwyższej klasy. Są także znacznie cichsze. Stosują “inteligentne” wentylatory 
sterowane temperaturą czasem nawet pasywne radiatory. Mają także lepszej jakości przewody 
doprowadzające napięcia do urządzeń końcowych, często też ich ilość jest większa. Praktycznie zawsze 
zamiast jednego wentylatora producenci stosują 2 wolniejsze. Poprawia to znacznie wymianę powietrza w 
środku zasilacza , a tym samym zmniejsza hałas, ponieważ wentylatory mogą pracować wolniej. 
 
 
Moc zasilacza 

 
Powinniśmy dobierać ją według procesora i karty graficznej oraz ilości napędów stałych i optycznych które 
chcemy nabyć.Generalna zasada: w przypadku procesorów Intela należy liczyć się z zakupem 
przynajmniej 350-watowego zasilacza. W przypadku AMD wystarczy zasilacz o mocy 300W. Procesory 
Intela wymagają dostarczenia znacznie większej ilości energii. Mowa tutaj szczególnie o Pentium 4 
opartym na rdzeniu Prescott. 

Teraz kwestia karty graficznej: Podane powyżej wartości dotyczyły kart low-end, czyli takich do 400 zł. W 
przypadku kart lepszych proponujemy zastosować się do poniższych relacji : 

http://ad2.eurobb.net/please/redirect/1251/1/1/32/%21hash=2165372969;h4r=30203714;p4r=305410680;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=2997/40163_5?
http://ad2.eurobb.net/please/redirect/1251/1/1/32/%21hash=2165372969;h4r=31295812;p4r=305448569;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=7187/237352_5?


 
 
 
Podane propozycje mają oczywiście tylko charakter orientacyjny, ale wzięliśmy pod uwagę lekką nadwyżkę 
mocy, która z pewnością się przyda, jeżeli będziemy chcieli kupić więcej dysków/napędów optycznych albo 
podkręcić troszkę naszą maszynę. 
 
 
Filtry i dodatki które możemy spotkać w zasilaczach – co i jak? 
  
“Inteligentny” wentylator (oznaczony zwykle jako "Temperature controlled" ,"Nosie Killer") – wentylator 
który badając temperaturę wewnątrz zasilacza dostosowuje swoją szybkość obrotową do warunków 
panujących w zasilaczu. Daje to nam cichszą prace zasilacza, gdy komputer nie jest obciążony. 
 
Filtr przeciw-przepięciowy – w razie skoku napięcia w sieci energetycznej, uszkodzeniu ulega jedynie 
bezpiecznik w zasilaczu. Zwykle nie powoduje to utraty gwarancji i chroni to nasz komputer. Oczywiście nie 
działa to bezbłędnie i zalecamy kupno dodatkowej listwy przeciw-przepięciowej. Pamiętajmy, że gniazdko 
musi mieć uziemienie żeby taka listwa działała. 
 
Filtr przeciw-zwarciowy – będzie przydatny, gdy będziemy się bawić w skomplikowane instalacje 
oświetlenia i wentylatorów. W razie nieszczęśliwego połączenia zasilacz wyłączy się. Chroni to również w 
sytuacjach, gdy awarii ulegnie jeden z elementów komputera powodując wspomniane zwarcie instalacji. 
 
Filtr przeciw-przeciążeniowy – W momencie, gdy moc wymuszana przez komputer jest za duża i zasilacz 
nie daje rady dostarczać napięć o dobrych parametrach (normy ATX) urządzenie wyłącza się odcinając 
prąd od całości komputera. Tanie zasilacze go nie posiadają. A szkoda, bo można by w ten sposób 
uratować wiele komputerów. 
 
 
PFC – z ang. Power Factor Correction. Jest to układ zawarty w prostowniku zasilacza, zwiększający 
efektywność pobierania mocy z gniazdka elektrycznego. Dodatkowo sprawia, że do sieci energetycznej 
dostaje się mniej zakłóceń. 
  
 
Jak wiadomo prąd w gniazdku jest sinusoidalny. Zadaniem PFC jest zapewnienie stałego obciążenia 
prądowego. Zasilacz bez PFC realizuje tą funkcje impulsowo z dużą amplitudą, co niestety powoduje 
większe grzanie się przewodów w instalacji elektrycznej oraz samego zasilacza. Mówiąc prościej 
urządzenie z PFC możemy porównać do tostera albo grzejnika elektrycznego – prąd jest pobierany w 
sposób ciągły. Nie odnotujemy dużej oszczędności na rachunku za prąd ale nasz zasilacz będzie bardziej 
przyjazny sieci energetycznej. I będzie się mniej grzał. Na koniec warto wspomnieć że rozróżniamy 2 
rodzaje PFC – aktywne (active) i pasywne (passive). Różnica między nimi jest bardzo niewielka i polega 
tylko na tym że zasilacz z pasywnym ustawia układ PFC na stałe obciążenie , które wymyślił projektant. 
Natomiast zasilacz z aktywnym układem PFC potrafi się przestawiać w zależności od obciążenia zasilacza 
i warunków panujących w sieci energetycznej. Aktywne PFC jest też mniej podatne na wahania napięcia. 
 

 


