
1.

Felhasználói kézikönyv alkalmazása
Használat előtt figyelmesen olvassa át a felhasználói kézikönyvben található információt és utasításokat.
Az elolvasás után is tartsa a kézikönyvet kézközelben, hogy szükség esetén könnyen hozzáférhessen. Ha a
készüléket új helyre telepítik át, ügyeljen rá, hogy a kézikönyvet is vigyék azzal együtt.
Kalibrálási információ
Kijelentjük, hogy a kézikönyvben szereplő eszközök megfelelnek a jelen kézikönyvben ismertetett jel-
lemzőknek és előírásoknak. Szállítás előtt a készüléket gyárilag kalibrálták. A kalibrálási eljárások és
szabványok megfelelnek az elektronikus kalibrációra vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.
Garancia
Garantáljuk, hogy a műszer szigorú minőségellenőrzési folyamaton ment keresztül. A műszereinkhez
és tartozékaikhoz felhasznált anyagokra egy év garanciát vállalunk. Ebben a periódusban a hibásnak
bizonyult berendezés esetén, ingyenes tartozék-cserét biztosítunk. Javításhoz forduljon a legközelebbi
értékesítési és szerviz irodához. A jótállási tételek közé tartozó elemeken kívül további jótállást nem áll
módunkban biztosítani, kivéve azt, amelyet az összefoglaló és a jótállási nyilatkozat nyújt. A garancia
a jótállás tárgyát képező termékeket tartalmazza, de nem vonatkoznak azokra kereskedelmi jellemző
garanciaelemek és egyéb különleges felhasználás. Nem vállalunk felelősséget a közvetett, konkrét és a
nem megfelelő használatból eredő károkért, például ha a felhasználó megváltoztatja az áramkört vagy a
funkciókat, továbbá ha a kár a felhasználó általi javításból vagy alkatrészcseréjéből ered, illetve a szállítás
közben bekövetkező károkért.
A termék fejlesztése érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

2. Általános Bevezetés

2.0.
A programozható elektronikus műterhelés ezen sorozata egy új generációs, nagy teljesítményre tervezett
termék. Hatékony tesztfunkciót, felhasználóbarát HMI-t és RS232 interfészt biztosít az SCPI és a Labview
támogatásához. Ez a sorozat széles körben használható az űrhajózás, a hajógyártást, vagy autóipari elekt-
ronika területén; napelemeknél és üzemanyagcelláknál, stb. Tudományos kutatásokhoz vagy gyártási
folymatokhoz.
A kézikönyvben előforduló összes ”elektronikus műterhelés” és ”műterhelés”, ha másképp nincs meghattá-
rozva, úgy erre a sorozatú elektronikus terhelésre vonatkozik.

2.1. Funkciók Jellemzői
- 4 alapfunkció: CC, CV, CR és CP; 9 alap teszt mód: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL, CRM, CRH, CPV, CPC;
- A beépített 24 bites A / D és 16 bites D / A konverterek biztosítják a berendezés kimagaslóan megnövelt



beállításait és mérési felbontását. A 40 kHz-es D / A konverziós arány javítja a nagysebességű teljesít-
ményt;
- Tökéletes védelem biztosítja a kimagasló megbízhatóságot a legnehezebb tesztkörnyezetekben is;
- A CPV és a CPC módok innovatív kialakítása hatékonyan javítja a CP mód megvalósíthatóságát;
246/5000
- Az áramkörjavítás nagymértékben növeli a CR üzemmód dinamikus válaszát, és kiterjeszti az adott
üzemmód alkalmazási területét;
- Nagysebességű tranziens üzemmód, különálló magas / alacsony szintű idővel és felfutási / lefutási időve-
zérléssel, maximális vizsgálati frekvencia 2 kHz;
- Erős szekvenciális tesztfunkció; 10us minimális lépésidő; és 10000s maximális lépésidő. A ciklikus érté-
kek szabadon beállíthatók, a szekvencia pedig egy másik szekvenciához köthető, így komplexebb vizsgálati
eljárások állítható össze;
- Az innovatív kialakítású bemeneti csatlakozók különösen alkalmasak nagy áramfelvételre is;
- Rövidzárlat-teszt, akkumulátor kisülési teszt és egyéb segédfunkciók biztosítottak;
- A nagy hatásfokú, intelligens hűtési rendszer hatékonyan csökkenti a rendszer hőmérsékletét és növeli a
teljesítménysűrűséget;
- Az automatikus ki-/bekapcsolási funkció egyszerűsíti a működését;
- A gombok és a digitális billentyűzet kényelmesebbé teszi a használatot;
- A mentés / visszahívás funkció több általános beállítási csoportot is el képes tárolni.
- Támogatja az SCPI-t (a programozható műszerekhez tartozó szabványos parancsok) és a Labview prog-
ramot, és biztosítja a szükséges számítógépes szoftvereket;

2.2. Gyártói Modellek
Tétel /// Modell /// Névleges Bemeneti Teljesítmény /// Névleges Bemeneti Feszültség /// Névleges Bemeneti
Áram /// Súly [kg] /// Méretek (W*H*D)
1 /// B /// 300W /// 0~150V /// 1mA~30A /// 6,7 /// 215x89x412mm



2.3. Előlap

1.LCD kijelző
2.Funkció gombok
3.Paraméter bevitel
4.Bemeneti csatlakozók
5.Menü gombok
6.Hálózati kapcsoló

2.4. Az LCD kijelzőn látható jelzések



2.5. Hátoldal

1.Tápkábel / biztosítéktartó
2.Hűtőventilátor
3.Távérzékelési terminál
4.Külső trigger bemeneti terminál
5.RS232 interfész



1. AC110/220V hálózati választó kapcsoló

2.6. Billentyűzet funkciói
Az előlapon három kezelőegységcsoport található: a funkciógombok, a beviteli gombok melyek másodlagos
funkciókhoz kapcsolódnak és az irányító gombok. A Beviteli gombok elsődleges funkciói fekete színnel van-
nak feltüntetve, a másodlagos funkciók pedig zölddel vannak jelölve. A másodlagos funkció használatához
először nyomja meg a ”Shift” gombot, majd nyomja meg a megfelelő gombot.
Billentyű neve /// Fő funkció /// Másodlagos billentyű név /// Másodlagos funkció
0 /// Bemeneti digit 0 /// Trigger /// Trigger gomb
1 /// Bemeneti digit 1 /// Store /// Tárolás
2 /// Bemeneti digit 2 /// Recall /// Visszaolvasás
3 /// Bemeneti digit 3 /// A /// A pont beállítás
4 /// Bemeneti digit 4 /// Start /// Szekvencia (lista) insítása
5 /// Bemeneti digit 5 /// Stop /// Szekvencia (lista) befejezése
6 /// Bemeneti digit 6 /// B /// B pont beállítás
7 /// Bemeneti digit 7 /// Insert /// Beszúrás gomb
8 /// Bemeneti digit 8 /// Delete /// Törlés gomb
9 /// Bemeneti digit 9 /// Error /// Hibakód megjelenítő gomb

/// Bemenet decimális pont /// Short /// Rövidzár
Enter /// Megerősítés gomb /// ///

/// Bal gomb /// ///
/// Jobb gomb /// ///

Tran /// Tranziens működési menü /// ///
List /// Szekvencia (lista) művelet /// ///
Battery /// Akkumulátor kisütési művelet /// ///

/// kiegészítő funkció beállítása,auto test /// ///
Shift /// másodlagos funkcióra váltás /// ///
Cancel /// törlés vagy kilép /// Prot Clear /// törlés védelem
Menu /// Főmenü
On/Off /// Bemenet ki/be
Lock/Local /// röviden megnyomva zárolás, hosszan megnyomva feloldás
I-set /// CC mód kiválasztása, bemeneti áramerősség beállítása
V-set /// CV mód kiválasztása, bemeneti feszültségérték beállítása
P-set /// CP mód kiválasztása, bemeneti teljesítményérték beállítása
R-set /// CR mód kiválasztása, bemeneti ellenállás beállítása
↑ /// Page up
↓ /// Page down



2.7. Menü
2.7.1. Főmenü
Nyomja meg a ”Menü” gombot a főmenübe való belépéshez, ekkor az LCD kijelzi a választható menüpon-
tokat. Forgassa el a gombot a menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az ”Enter” gombot, hogy belépjen a
funkciókba. Használja a ”↑” vagy a ”↓” billentyűt az LCD képernyőn való léptetéshez. Ekkor nyomja meg
a ”↓” gombot, hogy belépjen a következő szintű almenübe. Nyomja meg a ”Cancel” gombot a menüből való
kilépéshez.
Rendszerbeállítás
/// CC SET /// CC mód tartomány beállítása
/// CV SET /// CV mód tartomány beállítása
/// CR SET /// CR mód tartomány beállítása
/// CP SET /// CP mód tartomány beállítása
/// VON LAtch /// Von feszültség latch
/// VON POint /// Von feszültség pont beállítása
/// VOFF Point /// Voff feszültség pont beállítása
/// CV CURr limit /// Áram határérték CV módban
/// CURR Rise rate /// Áram felfutási ráta CC módban
/// CURR Fall rate /// Áram lefutási ráta CC módban
/// SHORT /// Rövidzárlat mód
Konfiguráció
/// LOAD Default /// alapértelmezett visszállítása
/// INPUT recall /// A bekapcsolási bemenet beállítása az utolsó kikapcsolási állapotnak megfelelően
/// POWER on recall /// A bekapcsolási relatív paraméterek beállítása az utolsó kikapcsolási állapotnak
megfelelően
/// KNOB /// Forgatható gomb funkcióinak engedélyezése
/// KEY SOund /// Billentyűhang bekapcsolása
/// BAUD Rate /// Baud ráta beállítás
/// PARITY check /// Paritásellenőrzés beállítása
/// DATA Bit /// Adat bitek
/// STOP bit /// Adatbit leállítása
/// ADDRESs /// Készülék azonosítója vagy címe
/// SAVE /// Paraméterek mentése
/// RECALL /// Paraméterek visszaolvasása
/// ERROR /// Hibaüzenet
Védelem
/// OCP STate /// Túláram Védelem Ki/Be
/// OCP LEvel /// Áram védelmi határérték
/// OCP DElay /// Kikapcsolási késleltetési idő OCP módban
/// OVP LEvel /// Feszültség védelmi határérték



/// OPP LEvel /// Teljesítmény védelmi határérték
/// OPP DElay /// Kikapcsolási késleltetési idő OPP módban
Trigger beállítása
/// FUNCTIon /// Trigger funkció kiválasztása
/// SOURCE /// Trigger forrás beállítása
/// CURRENt /// Trigger áram
/// VOLTAGe /// Trigger feszültség
/// RESISTance /// Trigger ellenállás
/// POWER /// Trigger teljesítmény
Lista
/// STATE /// Szekvencia (lista) teszt státusz beállítása
/// NO. /// Szekvencia (lista) szám kiválasztása
/// MEMO /// Szekvencia memo
/// DATA: <New/Edit> /// Új szekvencia létrehozása vagy egy létező módosítása.
/// COUNT /// Ciklusidő
/// CHAIN /// Összekapcsolandó szekvencia száma (0-7, ki)
Adat lista
/// NO. /// Adat száma
/// MODE /// Mód idő
/// LEVEL /// Érték beállítása
/// DELAY /// Idő
Elemek
/// STATE /// Akkumulátor kisütési gomb
/// MIN VOltage /// Megszakítási feszültség értéke
/// IOFF Piont /// Megszakítási áram értéke
/// DISCUR /// Kisütési áram értéke
Tranziens
/// STATE /// Tranziens működés státusza
/// MODE /// Tranziens működési mód
/// LEVELL /// Tranziens alacsony szint
/// LEVELH /// Tranziens magas szint
/// TIME L /// Tranzines alacsony szint ideje
/// TIME H /// Tranzines magas szint ideje
/// TIME R /// Transient felfutó él ideje
/// TIME F /// Transient lefutó él ideje
Auto teszt
/// STATE /// Auto teszt állapot ki/be
/// END STep /// Lépés vége (0-14)
/// STEP /// Lépés kiválasztása (0-14)



/// MODE /// Mód beállítása
/// LEVEL /// érték beállítása
/// MIN /// Paraméter minimum értéke
/// MAX /// Paraméter maximum értéke
/// DELAY /// Teszt idő

Megjegyzés:
A főmenüben lévő konfigurációs, védelmi, trigger beállítási és auto teszt paraméterek a módosítások után
automatikusan mentésre kerülnek. A 0. pozícióba mentett paraméter a műterhelés bekapcsolásakor min-
den alkalommal automatikusan beolvasásra kerül.
- A menü kezdőbetűi megjelennek a kijelzőn. A megjeleníthető karakterek száma maximum hat.

2.7.2. Mód és Paraméter beállítási Menü
Az elektronikus műterhelés az alábbi módokon működtethető.
1: Konstans áram mód (CC)
2: Konstans feszülstég mód (CV)
3: Konstans ellenállás mód(CR)
4: Konstans teljesítmény mód (CP)
Gomb neve /// Funkció és paraméter /// Leírás
I-SET /// SCCL 01.000A /// Konstans áram mód: azonnali áram határérték
V-SET /// SCVL 80.00V /// Konstans feszültség mód: azonnali feszültség határérték
R-SET /// SVHCRL 02.000R /// Konstans ellenállás mód: azonnali ellenállás határérték
P-SET /// SCPV 10.000W /// Konstans teljesítmény mód: azonnali teljesítmény határérték

2.7.3. Tranziens üzem Menü
Alap módban, kapcsolja le a bemenetet, nyomja meg a ”Tran” gombot a kívánt módban, ezzel engedélyezve
a tranziens működést és egyben a belépést a paraméterek beállítása menübe.
Funkció /// Leírás
STATE /// Tranzines működési állapot és a funkció bekapcsolása
MODE /// Tranzines működési mód; Folyamatos: 0 COUNT; Impulzus: 1 PULSE; Váltakozó (toggled): 2
TOGGLE
LEVELL /// Tranziens alacsony szint
LEVELH /// Tranzines magas szint
TIME L /// Tranziens alacsony szint ideje (0-99999ms), ms
TIME H /// Transiens magas szint ideje (0-99999ms), ms
TIME R /// Tranziens felfutó él ideje (0.25-99999ms) , ms
TIME F /// Tranziens lefutó él ideje(0.25-99999ms) , ms

Megjegyzés:
Tranzines működés CC, CV és CR módban lehetséges.



2.7.4. Szekvencia (lista) működési menü
Nyomja meg a ”List” gombot a lista menübe történő belépéshez.
Funkció /// Leírás
STATE /// Funkció indítása
NO. /// Szekvencia (lista) számának 0-7 kiválasztása
MEMO /// Szekvencia memo (10 karakter)
DATA: <New/Edit> /// Új szekvencia létrehozása vagy létező szekvencia módosítása
COUNT /// Ciklusidő (1-65535), (A 0 a végtelen hurok jelzése)
CHANI: Off /// Összekapcsolandó szekvencia száma (0-7 ki)
Funkció /// Leírás
NO. /// adat száma (0-49)
MODE /// Mód
LEVEL /// érték beállítása
DELAY /// Idő, mértékegység: s
Az adatok mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg a “Cancel” gombot.

2.8. Adatok megjelenítése
1) CC Mód:
Az LCD-n a tényleges feszültség, áramerősség, teljesítmény és az ellenállás értéke látható. A második sor
a beállított áram határértéket és CC módot mutatja.
2) CV Mód:
Az LCD-n a tényleges feszültség, áramerősség, teljesítmény és az ellenállás értéke látható. A második sor
a beállított feszültség határértéket és CV módot mutatja.
3) CR Mód:
Az LCD-n a tényleges feszültség, áramerősség, teljesítmény és az ellenállás értéke látható. A második sor a
beállított ellenállás határértéket és CR módot mutatja. (CRL konstans ellenállás alsó tartományát mutatja;
CRM a konstans ellenállás középső tartományát mutatja; CRH a konstans ellenállás felső tartományát
mutatja; VH a feszültség felső tartományát mutatja; VL a feszültség alsó tartományát mutatja).
4) CP Mód:
Az LCD-n a tényleges feszültség, áramerősség, teljesítmény és az ellenállás értéke látható. A második
sor a beállított teljesítmény határértéket és CP módot mutatja (CPC a konstans teljesítmény-áram forrás
módot jelöli; CPV a konstans teljesítmény-feszültség forrás módot jelöli).
5) Tranziens Működés:
Az LCD-n a tényleges feszültség, tényleges áram, teljesítmény és ellenállás szintek láthatók.
6) Szekvencia (lista) működése:
Az LCD a tényleges feszültséget, áramot, teljesítményt és időt mutatja. A második sor a beállított szintet
és a szekvencia üzemmódot mutatja.



7) Akkumulátor kisütése
Az elős sorban a tényleges feszültség, áram, akkumulátor kapacitás és kisütési idő látható.
8) Rövidzár működés
Az LCD a tényleges feszültséget, áramot, teljesítményt és ellenállás szintjét mutatja. A második sor a
beállított szintet mutatja rövidzár üzemmódban. A részletekért lásd a Fő műszaki adatokat.
9) Védelmi állapot
Ha a védelmi funkció aktív, a ”Cancel” jelző be van kapcsolva, az LCD pedig megjeleníti a megfelelő védelmi
állapotot. Például: a záróirányú feszültségvédelem állapotának kijelzése az alábbiak szerint történik: Vé-
delmi állapot: túláram (OC), túlfeszültség (OV), túlterhelés (OP), túlmelegedés (OT), terhelésvédelem (PT)
és záróirányú feszültség (RV) .
10) Bemenet On/Off
Ha az ”On / Off” jelző be van kapcsolva, a terhelés bemenete be van kapcsolva; Kikapcsolt állapotban, a
terhelés bemenete le van kapcsolva.

2.9. Távoli Programozás
A parancsok az elektronikus műterhelésre a távoli interfészen (RS232) keresztül kerülnek küldésre, és a
processzor dekódolása után kerülnek végrehajtásra. Ha a parancsnál bármilyen hiba merülne fel, akkor a
processzor észleli a rossz parancsot és hibatípust, és fenntarthatja az állapotregisztert is.
Ha a műszer címét 32 és 255 közé állítja be, akkor a parancs értékét hozzá kell adni a parancsok fejlécé-
hez. Ha a műszer címét 256-nál nagyobbra állítja be, akkor a cím érvénytelen, és a címértéket nem kell
hozzáadni a parancsok fejlécéhez.

3. Funkciók és Jellemzőik

3.0.
Ebben a fejezetben az elektronikus műterhelés funkciói és jellemzői vannak összefoglalva, amely segít a
sorozat jobb megismerésében.

3.1. Közvetlen és távoli vezérlés
Ez a sorozatú elektronikus műterhelés vezérelhető az elülső panelen keresztül, vagy távirányítással a
távoli interfészen keresztül. Ha a műterhelés vezérlése az elülső panelen keresztül történik, akkor a
terhelésnek közvetlen vezérlési állapotban kell maradnia. A közvetlen (előlap) vezérlés közvetlenül az
áramellátás után aktiválódik. A távvezérlés akkor kapcsol be, amikor a műterhelés egy SYSTem: REMote
parancsot kap RS232-en keresztül.
Távvezérlés ideje alatt az REM figyelmeztető jelzés be van kapcsolva, az előlapi billentyűzeten és a gom-
bokon végzett műveletek érvénytelenek (a ”Lock/Local” gomb kivételével). Az elektronikus műterhelés



minden művelete távvezérléssel történik. Az elektronikus műterhelés a visszatérési parancs fogadása
után (például: SYST: LOC) tér vissza a közvetlen vezérléshez, ekkor a REM távirányító inaktívvá válik.
Visszaállíthatja az elektronikus műterhelést a közvetlen vezérlésre a ”Lock / Local” billentyű megnyomá-
sával is.
A közvetlen működtetés részleteit a ”Közvetlen működtetés” fejezetben találja meg, a távoli programozás
alapjait a ”Távoli Műveletek” fejezetében találja. A teljes SCPI programozási részleteket az ”Elektronikus
műterhelés SCPI programozási útmutató” tartalmazza.

3.2. Fő Funkció
Az elektronikus műterhelés fő funkciói (jellemzők):
- Konstans Áram Mód (CCL, CCH)
- Konstans Feszültség Mód (CVL, CVH)
- Konstans Ellenálás Mód (VL CRL, VL CRM, VL CRH, VH CRL, VH CRM, VH CRH)
- Konstans Teljesítmény Mód (CPV, CPC)
- Tranziens üzemmód (Tran)
- Szekvencia (Lista) művelet (List)
- Akkumulátor kisütési művelet (Battery)
- Rövidzár működés (Short)

3.3. Alap Teszt Funkció
3.3.0.
Négy működési mód érhető el: konstans áram (CC), konstans feszültség (CV), konstans ellenállás (CR),
konstans teljesítmény (CP) és kilenc teszt mód: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL, CRM, CPV, CPC.

A teszt mód és a hozzá tartozó paraméterek az előlapon vagy a távezérléssel állíthatók be. A mű-
terhelés ebben a módban marad mindaddig, míg az üzemmód meg nem változik. Ha az üzemmód
megváltozik, amikor a terhelés bemenete be van kapcsolva, a terhelés automatikusan kikapcsol.

Az elektronikus műterhelés beállított értéke a terhelés bekapcsolásakor azonnal életbe lép. Ha a
bemeneti érték meghaladja a megengedett tartományt, akkor az automatikusan korlátozva lesz a
maximális vagy minimális értékre.

3.3.1. Konstans Áram Mód (CC)
3.3.1.0.
A konstans áram módnak két tartománya érhető el: a felső tartomány (CCH) és az alsó tartomány (CCL).
A felső tartomány szélesebb vizsgálati tartományt biztosít. Az alsó tartomány jobb felbontást biztosít ala-
csony áramerősség mellett. CC módban a terhelés a bemeneti feszültségtől függetlenül a beprogramozott



értéknek megfelelően csökkenti az áramot (lásd a 3-1. ábra). Nyomja meg az ”I-set” gombot alapmódban
a CC üzemmód kiválasztásához és a paraméter beállítási menübe való belépéshez. Adja meg az aktuális
szintet a ” ” és a ” ” gombok segítségével. Használja az ”Enter” gombot a megerősítéshez. A CC üzemmód
és a paraméterek távvezérléssel is beállíthatók (MODE CCL, MODE CCH, CURRent <NRf +>).

1 - Bemeneti feszültség
2 - Áram terhelés
3 - Áram beállítás

3.3.1.1. Tartomány beállítás
Állandó áram alacsony tartományban (CCL) és állandó áram magas tartományban (CCH), kérjük, olvassa
el a ”Fő specifikáció” az áram beállítási tartományra vonatkozó részét. Ha a tartomány CC módban válto-
zik, miközben a terhelés bemenete be van kapcsolva, a terhelés automatikusan kikapcsol. Például: ha a
terhelés CCL-ről CCH-re vált, akkor a bemenet kikapcsol. Emellett megjegyzendő, hogy a beállított áram
szint az áram tartomány megváltoztatásakor megváltozhatott, hogy illeszkedjen az új tartományba. Pél-
dául: a jelenlegi beállítás CCH 20.000A, amikor a terhelést CCH-ról CCL-re váltják, az aktuális beállított
szint a CCL beállított szintjére változik.

3.3.1.2. Azonnali Áram Határérték
Az azonnali áram szint a beállított áram értéket jelenti a CC módban, amelyet az ”I-set” gomb meg-
nyomásával állíthat be az üzemmódválasztás és a paraméter beállítási menüben vagy a távoli parancs
(CRRRent <NRf +>) segítségével. Az azonnali áram szintet közvetlenül a bal / jobb gombokkal (” ”, ” ”)
és a forgatható gombbal is lehet módosítani.



3.3.1.3. Trigger Áram Szint
A trigger áram szintje a beállított aktuális áramerősség értékére vonatkozik, ami a trigger fogadása után
automatikusan az azonnali áram értékre válthat. Ha a CC mód és a bemenet be van kapcsolva, a beme-
net azonnal frissítésre kerül, a trigger megjelenésekor. Ha a CC mód nem aktív, ez az áram érték nem
befolyásolja a bemenetet mindaddig, amíg a CC mód aktívvá nem válik.
A trigger áramértéket be lehet állítani a beviteli gombok vagy a távoli parancs segítségével (CURRent: TRI-
GGERED <NRf +>). Amint a trigger áram be van állítva, a későbbi triggerek érvénytelenek lesznek, amíg
egy másik (CURRent: TRIGGERED <NRf +>) parancs nem érkezik be. A műterheléshez rendelkezésre álló
triggerforrásokat később ismertetjük. Az elektronikus műterhelés állapotregiszterrel rendelkezik, amely
képes nyomonkövetni a függőben lévő triggereket és egyéb működési feltételeket. Ezt az állapotregisztert
részletesen az ”Elektronikus műterhelés SCPI programozási útmutató” tartalmazza.

3.3.1.4. Tranziens Áram Szint
A terhelés a tranziens magas áramszint (LevelH) és a tranziens alacsony áramszint (LevelL) között vált,
amikor a tranziens működés engedélyezve van. A tranziens áramszint a tranziens üzemmód menüben az
előlapon vagy távoli vezérlés paranccsal (CURRent: HLEV <NRf +>, CURRent: LLEV <NRf +>) állítható
be.

3.3.1.5. Szoftver Áram Hatérérték
Az elektronikus műterhelés lehetővé teszi a felhasználó számára az áramkorlát beállítását a megfelelő
billentyű vagy távoli parancs megnyomásával (CURRent: PROTection <NRf +>). A terhelés hangjelzés
kíséretében kikapcsol, ha a programozott késleltetésen (0.001-60s) túl a az áram értéke meghaladja a
beállított határértéket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szoftver áramkorlátja bármilyen üzemmódban
érvényes.

3.3.2. Konstans Feszültség Mód (CV)
3.3.2.0.
CV módban a műterhelés az áramot, oly mértékben próbálja csökkenteni, hogy a bemeneti áramtól füg-
getlenül a forrásfeszültséget a programozott értékre irányítsa (lásd a 3-2. ábra). Nyomja meg az ”V-set”
gombot alapmódban a CV mód kiválasztásához és a paraméter beállítási menübe való belépéshez. A be-
viteli billentyűk vagy forgatható gomb és a ” ” ” ” gombok segítségével adja meg a feszültségértéket.
Használja az ”Enter” gombot a megerősítéshez. A CV mód és a paraméterek távvezérléssel is beállíthatók
(MODE CV, VOLTage <NRf +>).



1 - Bemeneti Feszültség
2 - Áram terhelés
3 - Feszültség beállítása

3.3.2.1. Tartomány beállítása
A feszültség beállítási tartományait a ”Fő Specifikáció” című részben találja.

3.3.2.2. Azonnali Feszültség Határérték
Az azonnali feszültségszint a CV-üzemmódban beállított feszültségértékre vonatkozik, ami a ”V-set” gomb
megnyomásával állítható be a módválasztás és a paraméter beállítás menüben, vagy távoli vezérlés pa-
ranccsal (VOLTage <NRf +>). Az azonnali áram szintet közvetlenül a bal / jobb gombokkal (” ”, ” ”) és a
forgatható gombbal is lehet módosítani.

3.3.2.3. Trigger Feszültség Szint
A trigger feszültségszint az előfeszített feszültségértékre vonatkozik, amely azonnali feszültségszintté
válhat automatikusan amikor egy triggeret kap. Ha a CV üzemmód és a bemenet engedélyezve van, akkor
a bemenet azonnal frissítésre kerül, trigger esetén. Ha a CV mód nem aktív, ez a feszültségszint nem lesz
hatással a bemenetre mindaddig, amíg a CV üzemmód nem aktív.
A trigger feszültségszintet be lehet állítani a beviteli gombokkal vagy távoli paranccsal (VOLTage: TRI-
GGERED <NRf +>). Ha egy feszültségszint trigger jelet kapott, a későbbi triggerek érvénytelenek lesznek,
amíg egy másik (VOLTage: TRIGGERED <NRf +>) parancs nem érkezik be. A terheléshez rendelkezésre
álló triggerforrásokat később ismertetjük. Az elektronikus műterhelés állapotregiszterrel rendelkezik,
amely nyomon követheti a függő triggereket és egyéb működési feltételeket. Ezt az állapotregisztert
részletesen az ”Elektronikus műterhelés SCPI programozási útmutató” tartalmazza.

3.3.2.4. Tranziens Feszültség Szint
A terhelés a tranziens magas feszültségszint (LevelH) és a tranziens alacsony feszültségszint (LevelL)
között vált, amikor a tranziens működés engedélyezett. A tranziens feszültségszint az előlapon keresztül



a tranziens üzemmód menüben vagy távoli paranccsal (VOLTage: HLEVel <NRf +>, VOLTage: LLEVel
<NRf +>) állítható be.

3.3.3. Konstans Ellenállás Mód (CR)
3.3.3.0.
Konstans ellenállás mód hat tartományban létezik: az alsó feszültségtartományban alacsony szint (VL
CRL), közepes szint (VL CRM), magas szint (VL CRH), a magas feszülstégtartományban pedig alacsony
szint (VH CRL), közepes szint (VH CRM) és magsa szint (VH CRH). CR üzemmódban a terhelés a beme-
neti feszültséggel lineárisan arányos áramesrősség szintre áll be, az I = U / R (lásd 3-3 ábra) programozott
ellenállása szintjének megfelelően, hgy I=U/R (see fig. 3-3) teljesüljön. Nyomja meg az ”R-set” gombot
alapmódban a CR üzemmód kiválasztásához és a paraméterbeállítás menübe való belépéshez. Adja meg
az ellenállásértéket a beviteli billentyűk segítségével vagy a ” ” és a ” ” gombokkal. A megerősítéshez
nyomja meg az ”Enter” gombot. A CR üzemmód és a paraméterek távoli eléréssel is beállíthatók (MODE
VLCRL, MODE VLCRM, MODE VHCRH, RESistance <NRf+>).

1 - Bemeneti feszültség
2 - Áram terhelés
3 - Slope (Ellenállás beállítás)

3.3.3.1. Tartomány beállítása
A konstans ellenállás alsó tartományban (CRL), közepes tartományban (CRM) és felső tartományban
(CRH) az ellenállás beállítási tartománya a ”Fő specifikáció” fejezetben található. Ha a tartomány CR
módban megváltozik, amíg a műterhelés bemenete be van kapcsolva, akkor a műterhelés automatikusan
kikapcsol. Például: ha a terhelés a CRL-ről a CRH-ra vált, akkor a bemenet kikapcsol. Ezenkívül meg kell
jegyezni, hogy az ellenállás-beállítási szint változhat az új tartománynak megfelelően az ellenállás-tarto-
mány megváltoztatásakor. Például: a jelenlegi beállítás CRM 10.000Ω, ha a műterhelés átkerül a CRM-ről
a CRL-re, akkor az ellenállási szint a CRL maximális szintjére 1,5000Ω-ra változik.



3.3.3.2. Azonnali Ellenállás Határérték
Az azonnali ellenállási szint CR módban az ellenállási értékre vonatkozik, amelyet az ”R-set” gomb meg-
nyomásával állíthat be az üzemmódválasztás és a paraméter beállítás menüben, vagy távvezérléssel
(RESistance <NRf +>). Az azonnali ellenállási szint közvetlenül is módosítható a bal / jobb gombokkal (” ”,
” ”) és a forgatható gombbal.

3.3.3.3. Trigger Ellenállás Szint
A trigger ellenállás szint az előre beállított ellenállási értékre vonatkozik, amely automatikusan akkor
válik azonnali ellenállás szintté, amikor egy triggeret kap. Ha a CR mód és a bemenet engedélyezve van, a
bemenet azonnal frissítésre kerül, trigger esetén. Ha a CR üzemmód nem aktív, az ellenállás szintje nem
lesz hatással a bemenetre, amíg a CR mód aktívvá nem válik.
A trigger ellenállási szintet a beviteli gombokkal vagy távoli paranccsal (RESistance: TRIGGERED <NRf
+>) lehet beállítani. Ha az ellenállás szint trigger jelet kapott, a következő trigger jelek érvénytelenek
lesznek, mindaddig, míg a (RESistance:TRIGgered <NRf+>) parancs be nem érkezik. A műterheléshez
rendelkezésre álló triggerforrásokat később ismertetjük. Az elektronikus műterhelés állapotregiszterrel
rendelkezik, amely nyomon követheti a függő triggereket és egyéb működési feltételeket. Ezt az állapotre-
gisztert részletesen az ”Elektronikus műterhelés SCPI programozási útmutató” tartalmazza.

3.3.3.4. Tranziens Ellenállás Szint
A műterhelés a tranziens magas ellenállási szint (LevelH) és a tranziens alacsony ellenállási szint (Le-
velL) között vált, amikor a tranziens működés engedélyezve van. A tranziens ellenállás szintje az elülső
panelen a tranziens működés menüjében vagy távoli eléréssell állítható be a (Resistance: HLEVel <NRf
+>, RESistance: LLEVel <NRf +>) paranccsal.

3.3.4. Konstans Teljesítmény Mód (CP)
3.3.4.0.
Kétféle állandó teljesítmény mód létezik: az állandó teljesítmény-feszültség forrás (CPV) és az állandó telje-
sítmány-áram forrás (CPC) mód. A CPV mód feszültségforrás-tesztre, a CPC mód pedig áramforrás-tesztre
alkalmazható. CP üzemmódban a műterhelés a programozott értéknek megfelelő állandó teljesítményt
fogyaszt, függetlenül a külső áram és a feszültség változásától (lásd a 3. és 4. ábrát). Nyomja meg a ”P-set”
gombot a CP üzemmód kiválasztásához és a paraméter beállítási menübe való belépéshez. A beviteli gom-
bok vagy a ” ” és a ” ” gombok segítségével adja meg a teljesítményértéket. Megerősítéshez nyomja meg
az Entert. A CP üzemmód és a paraméterek távoli elérés paranccsal is beállíthatók (MODE CPV, MODE
CPC, POWer <NRf +>).



1 - CPV Mód
2 - Teljesítmény beállítása
3 - Áram-Feszültség Görbe
4 - CPC Mód
A 3-5. ábrákon az áram-feszültség görbék láthatók több közös tápegység számára. Az állandó teljesít-
ménygörbe egy hiperbola az első kvadránsban. Az állandó teljesítménygörbe általában két ponton (a CPV
pont és a CPC pont) találkozik az áram-feszültség görbével, ha a külső tápegység teljesítménye meghaladja
a beállított teljesítményt. A CPV pontnál a tápegység a feszültségforrás jellemzőjét mutatja: a kimenő
teljesítmény a növekvő árammal együtt növekszik; a CPC pontnál a tápegység az áramforrás jellemzőjét
mutatja: a kimenő teljesítmény a feszültség növekedésével együtt növekszik.
Az elektronikus műterhelést a felhasználó bármelyik metszésponti működésre beállíthatja.

A CPV fejlett lejtésérzékelési (slope)módjának köszönhetően, ez a sorozatú elektronikus műterhelés csak
az áram-feszültség görbe egy részét kell, hogy tesztelje, hogy megbizonyosodjon, hogy a két görbe (állandó
teljesítmény görbe és áram-feszültség görbe) metszi-e egymást. Ezért, ha a beállított teljesítmény nagyobb,
mint a tényleges teljesítmény, akkor a külső tápegységet a műterhelés nem fogja rövidre zárni, mert a
tápellátás nem elegendő. Amikor a műterhelés felismeri, hogy a külső tápegység teljesítménye nem kielé-



gítő, akkor az áramerősség növekedése megáll, és a műterhelés megpróbálja újra megtalálni az állandó
teljesítménypontot, amíg a beállított teljesítmény nem teljesül.
CPC módban a műterhelés először rövidre zár, hogy detektálja tápegység állandó áramszintjét, és kiszá-
mítja a maximális kimeneti teljesítményt. Ha a kimeneti teljesítmény kisebb, mint a beállított teljesítmény,
a bemenet azonnal lekapcsol. Ha a kimeneti teljesítmény nagyobb, mint a beállított teljesítmény, a terhelés
megpróbálja újra megtalálni az állandó teljesítménypontot, amíg a beállított teljesítmény nem teljesül.

3.3.4.1. Tartomány beállítása
A részletes CPV- és CPC tartomány beállításokról a ”Fő Specifikáció” fejezetben olvashat.

3.3.4.2. Azonnali Teljesítmény Szint
Az azonnali teljesítményszint a CP üzemmódban levő teljesítmény-értékre vonatkozik, amelyet a ”P-set”
gomb megnyomásával állíthat be a CP üzemmód kiválasztás és a paraméter beállítási menüben vagy a tá-
voli elérési parancs (POWer <NRf +>) segítségével. Az azonnali ellenállási szint közvetlenül is módosítható
a bal / jobb gombokkal (” ”, ” ”) és a forgatható gombbal.

3.3.4.3. Trigger Teljesítmény Szint
A trigger teljesítményszint az előre beállított teljesítményértékre vonatkozik, amely automatikusan azon-
nal teljesítmény értékké válik, trigger esetén. Ha a CP üzemmód és a bemenet engedélyezve van, akkor
a bemenet, trigger esetén azonnal frissül. Ha a CP üzemmód nem aktív, ez a teljesítményszint nem lesz
hatással a bemenetre, mindaddig, amíg a CP üzemmód nem aktiválódik.
A trigger teljesítményszint a beviteli gombokkal vagy távoli elérés paranccsal állítható be (POWer: TRI-
GGERED <NRf +>). Ha egy teljesítményszint aktiválódik, a későbbi triggerek érvénytelenné válnak, amíg
egy másik (POWer: TRIGGERED <NRf +>) parancs nem érkezik be. A műterheléshez rendelkezésre álló
triggerforrásokat később ismertetjük. Az elektronikus műterhelés állapotregiszterrel rendelkezik, amely
nyomon követheti a függő triggereket és egyéb működési feltételeket.
Ezt az állapotregiszter leírását részletesen az ”Elektronikus műterhelés SCPI programozási útmutató”
tartalmazza.

3.4. Tranziens üzem
3.4.0.
Amikor a tranziens művelet engedélyezve van, a műterhelés periódikusan vált két szint között (LevelH
és LevelL), amely alkalmazható a tápegység dinamikus jellemzőinek tesztelésére. A tranziens művelet
CC, CV, CR módokban indítható, és három működési állapotot tartalmaz: Folyamatos, Impulzusos és
Váltakozó (toggled). Győződjön meg róla, hogy a tranziens művelet engedélyezése előtt a szekvenciális
(lista) művelet ki lett kapcsolva.



A tranziens működéshez kapcsolódó paraméterek a következők: alacsony szint (LevelL), magas szint (le-
velH), alacsony időszint (TimeL), magas időszint (TimeH), felfutó él ideje (TimeR), lefutó él ideje (TimeF)
és működési mód.
A tranziens magas / alacsony szint és a megfelelő CC, CV, CR módok egy beállítási tartományba tartoznak.

A tranziens teszt ki- és bekapcsolható az elülső panelen vagy távoli elérésen keresztül (TRANsient
ON / OFF). Mielőtt bekapcsolná a tranziens tesztet, állítsa be a műterhelést a kívánt üzemmódra.

Megjegyzés:
Tranziens tesztnél figyelembe kell venni a Von pontot és az áramkorlátot, ami a bemenet leállítását
okozhatja, így a tranziens teszt megszakad.

3.4.1. Folyamatos tranziens működés
Folyamatos működéskor a műterhelés periódikusan vált a magas / alacsony szint között. A trigger funkció
nem befolyásolja ezt a folyamatos tranziens műveletet. A releváns (társított) paraméterek, mint az alacsony
szint (LevelL), a magas szint (LevelH), az alacsony időszint (TimeL), a magas időszint (TimeH), felfutási
él ideje(TimeR), lefutási él ideje (TimeF) , és a folyamatos tranziens művelet a tranziens üzemmód menü-
ben vagy távoli elérés paranccsal lehet beállítani.(CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>,
VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel
<NRf+>, TRANsient:LTIMe <NRf+>, TRANsient:HTIMe <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRAN-
sient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE CONTinuous)
Például: feltételezzük, hogy a CCH tartomány aktív, és a bemenet KI állapotban van, akkor a tranziens
paramétereket az alábbiak szerint kell beállítani:
Nyomja meg a ”Tran” gombot a tranziens működéshez;
Állítsa be az alábbi paramétereket a tranziens üzemmód menüben:
State : On
Mode : Cont
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms
TimeR : 0.25ms
TimeF : 0.25ms
Ezután nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéséhez tranziens módból , nyomja meg az ”On/Off” gombot a
bemenet bekapcsolásához;
vagy a távoli elérés parancsbeállítások:
SCPI parancs - Leírás
MODE CCH - működési mód beállítása
TRAN ON - tranziens működés engedélyezése
CURR:LLEV 5 - tranziens áram alacsony szintjének beállítása 5A -re



CURR:HLEV 10 - tranziens áram magas szintjének beállítása: 10A
TRAN:LTIM 0.000500 - Tranzienes alacsony szint dejének beállítása 500us
TRAN:HTIM 0.000500 - Tranzienes magas szint dejének beállítása 500us
TRAN:RTIM 0.000250 - Tranziens felfutó él idejének beállítása 250us
TRAN:FTIM 0.000250 - Tranziens lefutó él idejének beállítása 250us
TRAN:MODE CONT - folyamatos működés beállítása
INPUT ON -Bemenet bekapcsolása
A 3-6. ábra mutatja a műterhelés áram hullámformáját: a műterhelés bemeneti árama eléri a tranziens
magas szintet (10A) 250us felfutó él után, majd 500us-ig 10A értéken marad. Ezután 250 másodperces
lefutó él után a bemeneti áram eléri a tranziens alacsony szintet (5A), és 500us-ig 5A értéken marad.
Ismételje meg ciklikusan.

3.4.2. Impulzusos tranziens működés
Az impulzusos tranziens működéshez trigger funkció szükséges. Ha nincs trigger, a műterhelés a tran-
ziens alacsony szinten marad. A trigger jel után, a felfutó éllel, tranziens magas szinten és lefutó élen
megjelenik egy impulzus, majd a műterhelés ismét visszatér a tranziens alacsony szintre. A hozzárendelt
paraméterek, mint például a tranziens alacsony szint (LevelL), a tranziens magas szint (LevelH), a magas
szint ideje (TimeH), felfutó él ideje (TimeR), a lefutó él ideje (TimeF) és az impulzusos tranziens mód a
tranziens működési menüben vagy távoli eléréssel állíthatók be (CURRent: LLEVel <NRf +>, CURRent:
HLEVel <NRf +>, VOLTage: LLEVel <NRf +>, VOLTage: HLEVel <NRf +>, Ellenállás: LLEVel <NRf
+>, TRANsient: HTIMe <NRf +>, TRANsient: RTIMe <NRf +>, TRANsient: FTIMe <NRf +>, TRANsient:
MODE PULSe). Az alacsony szint ideje (TimeL) nincs hatással az impulzusos tranziens működésre.
Az impulzus eléréséhez explicit trigger szükséges. A trigger lehet egy külső trigger jel, a hátsó panel TRIG
bemenetén keresztül, a ”Shift” + ”0Trigger” billentyűk megnyomásával, a * TRG common paranccsal vagy
a TRIG alrendszer paranccsal. A trigger csak akkor lép érvénybe, ha a műterhelés tranziens alacsony
szinten marad. Minden trigger egy impulzushoz vezet. A felfutó él, a tranziens magas szint és a lefutó él
időtartama során bármely tigger figyelmen kívül marad.
Például: feltételezzük, hogy a CCH tartomány aktív és a bemenet KI állapotban van, akkor a tranziens
paramétereket az alábbiak szerint kell beállítani:
Nyomja meg a ”Tran” gombot a tranziens működéshez;
Állítsa be az alábbi paramétereket a tranziens üzemmód menüben:



State : On
Mode : Puls
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms
TimeR : 0.5ms
TimeF : 0.5ms
Ezután nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéséhez tranziens módból , nyomja meg az ”On/Off” gombot a
bemenet bekapcsolásához
vagy a távoli elérés parancsbeállítások:
SCPI parancsok - Leírás
TRIG:SOUR EXT - külső trigger bemenet kiválasztása
TRAN ON - Tranziens működés engedélyezése
CURR:LLEV 5 - tranziens áram alacsony szintjének beállítása 5A
CURR:HLEV 10 - tranziens áram magas szintjének beállítása10A
TRAN:HTIM 0.000500 - Tranzienes magas szint idejének beállítása 500us
TRAN:RTIM 0.000500 - tranziens felfutó él idejének beállítása 500us
TRAN:FTIM 0.000500 - tranziens lefutó él idejének beállítása 500us
TRAN:MODE PULS - Impulzus trigger működés kiválasztása
INPUT ON - Bemenet bekapcsolása
Triggeret indítása, külső triggerjellel. A 3-7. ábra a műterhelés áram hullámformáját mutatja, a trigger
előtt és a trigger jel után: az elektronikus műterhelés a tranziens alacsony szinten (5A) indul el, amikor a
bemenet be van kapcsolva. Minden triggernél a terhelési áram eléri a magas szintet (10 A) 500us felfutó
él után, majd 500us-ig 10A értéken marad.Ezután 500us lefutó él időtartama után az áram visszaáll a
tranziens alacsony szintre (5A).

3.4.3. Váltakozó (toggled) Tranzienes mód
Váltakozó (toggled) tranziens működéshez trigger funkció szükséges. Ha nem érkezik trigger jel, a terhelés
a tranziens szinten marad. Trigger érkezése esetén, a váltakozó (toggled) működés lép életbe és a felfutó



vagy lefutó él időtartamának elteltével egy új tranziens szintet ér el. A kapcsolódó paraméterek, mint a
tranzienes alacsony szint (LevelL), tranzienes magads szint (LevelH), felfutó él ideje (TimeF), váltakozó
(toggled) tranziens mód a tranziens működés menün keresztül érhetők el vagy a távoli elérés paranccsal
(CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel
<NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRAN-
sient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE PULSe). Az alacsony szint ideje (TimeL) és a magas szint ideje
(TimeH) nincs hatással a váltakozó tranziens működésre.
A trigger lehet egy külső trigger jel, a TRIG bemeneten keresztül az előlapon, a ”Shift” + ”0Trigger”
billentyűk megnyomásával, a * TRG paranccsal vagy a TRIG alrendszer paranccsal.
Példa: feltételezzük, hogy a CCH tartomány aktív és a bemenet KI állapotban van, akkor a tranziens
paramétereket az alábbiak szerint kell beállítani:
Nyomja meg a ”Tran” gombot a tranziens működéshez;
Állítsa be az alábbi paramétereket a tranziens üzemmód menüben:
State : On
Mode : Togg
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms
TimeR : 0.50ms
TimeF : 0.50ms
Ezután nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéséhez tranziens módból , nyomja meg az ”On/Off” gombot a
bemenet bekapcsolásához.
vagy a távoli elérés parancsbeállítások:
SCPI parancsok - Leírás
TRIG:SOUR EXT - külső trigger bemenet kiválasztása
TRAN ON - Tranziens működés engedélyezése
CURR:LLEV 5 - tranziens áram alacsony szintjének beállítása 5A
CURR:HLEV 10 - tranziens áram magas szintjének beállítása 10A
TRAN:LTIM 0.000500 - tranziens alacsony szint ideje 500us
TRAN:HTIM 0.000500 - tranziens magas szint ideje 500us
TRAN:RTIM 0.000500 - Tranziens felfutó él idejének beállítás 500us
TRAN:FTIM 0.000500 - Tranziens leutó él idejének beállítás 500us
TRAN:MODE TOGG - Váltakozó (toggle) működés kiválasztása
INPUT ON - Bemenet bekapcsolása
Trigger jel fogadása külső forrásból. A 3-8. ábra mutatja a műterhelés aktuális hullámformáját a triggert
megelőzően és azután, hogy kiváltották: az elektronikus műterhelés a tranziens alacsony szinten (5A)
indul el, amikor a bemenet be van kapcsolva. Az első triggernél a terhelési áram 500us felfutó él elteltével
eléri a magas szintet (10 A) és azon marad. A második triggernél, 500us időtartamnyi lefutó él után a



terhelési áram eléri az alacsony szintet (5A) és azon is marad. Mindegyik trigger egy működési váltáshoz
vezet.

3.5. Szekvencia (lista) működés
A tranziens működés mellett az elektronikus műterhelés egy rugalmasabb lista-működtetést is lehetővé
tesz, aminek segítségével a műterhelés a beállított sorrend szerint működhet, és szinkronizálja azt a külső
jelekkel.

A lista művelet lehetővé teszi, hogy sorozatos lépéseket programozzon be, beállíthatja az üzemmó-
dot, a műterhelés értékeit, az egyes lépések időtartamát. A szekvencia művelet végrehajtása CC, CV és
CR módban lehetséges. Az egyes lépések minimális időtartama 10 ms (ha az időtartam beállítása 0, úgy
az aktuális lépés érvénytelen), a maximális időtartam 99999s. A lista művelet ciklikusan is végrehajtható,
és beállítható a ciklusidő; a különböző listák egymással összekapcsolhatók (chain) oly módon, hogy
ha egy lista végbement, a következő sorban kapcsolt lista engedélyezve lesz, ami tovább tökéletesíti a
listatesztelés képességét bonyolultabb tesztfeladatok végrehajtására. Minden lista legfeljebb 50 lépést
tartalmazhat, a műterhelés 8 listát képes tárolni.
A lista művelethez kapcsolódó paraméterek a lista műveleti menüben vagy távoli parancs segítségével
állíthatók be és szerkeszthetők. A műterhelés kényelmes lista szerkesztési funkciót biztosít. Amikor a
felhasználó lépés beviteli/szerkesztési műveletet hajt végre, könnyen ellenőrizheti az előző és a következő
lépéseket is, melyek azonnal szerkeszthetők, beilleszthetők és törölhetők, ami nagyban leegyszerűsíti a
listabeviteli műveletet.
A lista művelet végrehajtható a távoli elérés paranccsal is.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tranziens művelet ki van kapcsolva mielőtt engedélyezi a lista
műveletet. A lista műveleteknél, ha a következő lépés műveleti módja eltér az aktuális lépés üzemmódjá-
tól, a terhelésnek automatikusan 5 ms késleltetése van az aktuális lépés után, hogy elkerülje a valószínű
áramlökést. A műterhelés bemenete az 5 ms késleltetés alatt kikapcsol.



A 3-9. ábra egy 5 lépéses lista listázási diagramját mutatja. Az előlapon keresztül történő lista-
programozás részleteit lásd a 4. fejezet szerint.

Megjegyzés:
A lista műveletekor figyelembe kell venni a Von pontot és az áramkorlátot, melyek a bemenet leállítását
okozhatják, így a lista művelete megszakad.

3.6. Akkumulátor Kisütési Művelet
Az elektronikus műterhelés az akkumulátor kapacitásának teszteléséhez állandó kisütési áramot biztosít.
A kisütési áram, a megszakítási feszültség és a megszaktási áram önmagában meghatározható lehet.
Miután a bemenet ON állapotba került, a folyamatos kisütési áram engedlyezve van majd automatikusan
állandó kisütési feszültségre vált, amikor az akkumulátor feszültsége a megszakítási feszültségig lecsök-
ken. Az akkumulátor lemerülésének vizsgálata automatikusan leáll, ha a kisütési áram kevesebb, mint a
megszakítási áram.
A vizsgálati eljárás a 3-10. ábrán látható. A műterhelés a teszt alatt a valós idejű akkumulátor-feszültsé-
get, kisütési áramot, kisülési időt és kisütési kapacitást mutatja. Az akkumulátor maximális lemerülési
ideje 99 óra 99 perc 99 másodperc.



1 - Akkumulátor feszültsége
2 - Állandó feszültség kisütés
3 - kisütési áram
4 - Állandó áram kisütés
5 - Megszakítási áram

3.7. Rövidzár működés
Az elektronikus műterhelés rövidzárat szimulálhat a vizsgált eszköz védelmi teljesítményének tesztelé-
sére. A rövidzárlati működés engedélyezhető és letiltható a főmenüben vagy a távoli parancson keresztül
(INPUT: SHORt ON / OFF). Ha a rövidzár működtetése engedélyezett, a megfelelő rövidzárási érték a
műterhelés aktuális módjától függ. Részletekért lásd a ”Fő Specifikáció” című fejezetet.

Megjegyzés:
Rövidzár működés esetén figyelembe kell venni a Von pontot és az áramkorlátot, melyek a bemenet leállí-
tását okozhatják, így megszakad a rövidzárlat működése.

3.8. Trigger üzemmód
A trigger üzemmódot elsősorban arra használják, hogy a műterhelés szinkronban maradjon más teszt-
berendezésekkel vagy eseményekkel. Ez az elektronikus műterhelés különböző trigger módokat biztosít,
amelyek a következő esetekben alkalmazhatók:
- Előre beállított szint trigger
Átirányítja az összes előre beállított szintet az azonnali szintre. Az éppen aktív üzemmódban az új szint



azonnal megjelenik a bemeneten, ha a bemenet be van kapcsolva. Azoknál az üzemmódoknál, amelyek
éppen nem aktívak, az előre beállított szintek nem lépnek életbe a bemeneten addig, amíg a megfelelő
üzemmód aktívvá nem válik.
- Tranziens impulzus trigger
Tranziens impulzust generál a beállított tranziens paramétereknek megfelelően, amikor az impulzus tran-
ziens üzemmód aktív.
- Tranziens váltakozó trigger
Átkapcsolja a bemenetet a tranziens alacsony és tranziens magas szintek között az előre beállított tranzi-
ens paramétereknek megfelelően, amikor a váltakozó tranziens működés aktív.
- Listateszt trigger
Engedélyezi az aktuális listatesztet, ha a lista művelet aktív.
Három trigger mód áll rendelkezésre távoli eléréssel: a * TRG és TRIGger parancsokkal. A triggerhez a
műterhelés előlapján található külső trigger bemeneti terminál és a ”Shift” + ”0Trigger” gomb használható
(triggerjelet generálhat az elektronikus műterheléshez).
A műterhelésnek három trigger módja van: BUS, EXTernal és HOLD.

Megjegyzés:
A TRIGger:IMMediate parancs használható mindhárom trigger módban. A trigger módok csak a távoli pa-
rancson keresztül választhatók ki (TRIGger:SOURce BUS; TRIGger:SOURce EXTernal; TRIGger:SOURce
HOLD).

3.9. Bemenet Vezérlés
3.9.1. Terhelés KI/BE kapcsolása
A bemenet ki-/be kapcsolható az ”On/Off” gomb megnyomásával vagy a távvezérlőn keresztül (INPUT ON
/ OFF). Ha a bemenet ki van kapcsolva, nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához,
ekkor az ”On/Off” jelző bekapcsol; Ha a bemenet be van kapcsolva, nyomja meg az ”On/ Off” gombot a
műterhelés bemenetének kikapcsolásához, ekkor az ”On/Off” jelző kikapcsol; A bemenet ki/be kapcsolása
nem befolyásolja a programozott beállításokat.
Közvetlen vezérlésnél, ha a bemenet be van kapcsolva, a terhelés állapota nem kapcsolható közvetlenül
az alapmódok, tranziens művelet, a lista működtetése és az akkumulátor kisütési műveletei között. A
műterhelést az egyik működési állapotból egy másik működési állapotra akkor lehet váltani amikor a
bemenet ki van kapcsolva.

Távoli vezérlési módban jobb, ha a befejezésként meg van adva az ”INPUT ON / OFF” parancs, a
műterhelés bekapcsolásához.

3.9.2. Von Pont / Voff Pont / Von Latch
Ha a tesztelt tápegység felfutási- vagy lefutási sebessége lassú, a műterhelés megvédi a tesztelt tápegysé-
get. A műterhelés a Von Pont és a Voff Pont funkcióit biztosítja. Ha a vizsgált tápegység feszültsége a Von



Pontot meghaladja, a műterhelés Von tesztet indít. Miután a tesztelt tápegység feszültsége meghaladja a
Voff pontot, a feszültség leesik, míg a Voff pontnál kisebb nem lesz, ekkor a terhelés Voff állapotban van,
és a bemenet ki van kapcsolva.
Ha a külső bemeneti feszültség kisebb, mint a Von pont, a műterhelés még akkor sem működik, ha a beme-
net be van kapcsolva. A műterhelés aktiválódik, amint a külső bemeneti feszültség eléri vagy meghaladja
a Von pontot.
A Von Latch a műterhelés aktív állapotának rögzítésére szolgál. Ha a Von Latch funkció engedélyezve van,
és a bemeneti feszültség elérte a Von pontot, akkor a bemenet bekapcsol, és a külső bemeneti feszültség
változásaitól függetlenül bekapcsolt állapotban marad, akkor is, ha a bemeneti feszültség kisebb a Von
pontnál. Lásd a 3-11. ábra; ha a Von Latch funkció ki van kapcsolva, ahogy a bemeneti feszültség eléri
a Von Pont értékét, a bemenet automatikusan bekapcsol, és ha a bemeneti feszültség kisebb, mint a Von
pont, akkor a bemenet automatikusan kikapcsol . Lásd a 3-12. ábra szerint. A bemenet automatikus ki-
/ bekapcsolása a Von Pont és a Von Latch beállításával valósítható meg, ami nagyban leegyszerűsíti a teszt
működését.
A Von feszültség a főmenüben vagy a távoli elérés paranccsal (INPUT: VOLTage: ON <NRf +>) állítható
be.
A Voff feszültség a főmenüben vagy a távoli elérés paranccsal (INPUT: VOLTage: OFF <NRf +>) állítható
be.
A Von Latch a főmenüben vagy a távoli elérés paranccsal (INPUT: VOLTage: ON: LATCh ON / OFF)
állítható be.



Megjegyzés:
Ha a műterhelés nem működik megfelelően, ellenőrizze a Von Pont és a Voff Pont beállításait.

3.9.3. Áramkorlát CV Módban
A CV Curr Limit a maximális bemeneti áram CV üzemmódban való korlátozására szolgál. Ha a feszültség
még mindig nagyobb, mint a beállított határérték, amikor az áram szintje elérte a határértéket, a
műterhelés CC üzemmódra vált. Lásd a 3-13.ábra. A bemenet nem lesz lekapcsolva CV áramkorlát esetén,
ami eltér a szoftver áramkorláttól.

A CV áramkorlát beállítható a főmenüben vagy a távoli parancs segítségével (CV: CURRent: LI-
MIt <NRf +>).



1 - Bemeneti Feszültség
2 - Áramkorlát
3 - Feszültség beállítás
4 - Áram terhelés

3.9.4. Áram felfutási Ráta
Az áram felfutási rátával CC módban állítható be az áram emelkedési rátája. Beállítható a főmenüben
vagy távoli elérés paranccsal(CURRent:RISE:RATE <NRf+>).
Ha az áram felfutási ráta 0.1A/us és a beállított áramszint 20A, akkor a bemenet bekapcsolása után az
áram felfutási rátája az alábbiak szerint alakul:

Megjegyzés:
Az áram felfutási ráta csak CCH és CCL módban elérhető és a beállított szint 10x magasabb, mint a
maximális áram felfutási ráta CCL módban.



3.9.5. Áram lefutási ráta
Az áram lefutási rátával CC módban állítható be az áram csökkenési rátája. Beállítható a főmenüben vagy
távoli elérési paranccsal (CURRent:FALL:RATE <NRf+>).
Ha az áram lefutási ráta 0.1A/us és a beállított áram értéke 20A, akkor a bemenet bekapcsolása után az
áram lefutási rátája az alábbiak szerint alakul:

Megjegyzés:
Az áram lefutási ráta csak CCH és CCL módban elérhető és a beállított szint 10x magasabb, mint a
maximális áram lefutási ráta CCL módban.

3.10. Mérési Funkció
Az elektronikus műterhelés nagy felbontású mérőrendszerrel rendelkezik. A bemeneti áramerősség és
a feszültségszint valós időben mérhető. A bemeneti teljesítményszint és az ellenállási szint a bemeneti
feszültségszint és az áramerősség alapján számítható ki. Minden mért érték az LCD kijelzőn vagy a
”MEASure” parancs segítségével ellenőrizhető.

3.11. Mentés és Visszaolvasás
Az elektronikus műterhelés EEPROM memóriával rendelkezik, amely képes eltárolni a különböző
paramétereket, például üzemmódokat, bemeneti állapotokat, áramot, feszültséget, ellenállást, tranziens
beállításokat és határértékeket stb. Ez a sorozatú elektronikus műterhelés 10 paramétercsoport mentésére
képes. A működés mentéséhez és visszaolvasásához kapcsolódó összes paraméter a 3-1. listában található.
A 0 ~ 9-es helyen eltárolt 10 paramétercsoport az ”1Store” és a ”2Recall” gombok megnyomásával menthető
és visszaolvasható vagy ugyanezt megteheti a (* SAV <NRl> és * RCL <NRl>) távoli parancs segítségével.

A 0. helyre mentett paraméter a műterhelés bekapcsokásakor minden alkalommal automatikusan
beolvasásra kerül.



3-1 Lista
Funkció /// Hatás
Input /// Bemenet állapota
Mode /// Működési mód
CCL Current level /// CCL azonnali áramszint
CCH Current level /// CCH azonnali áramszint
Current rise rate /// Áram felfutási ráta
Current fall rate /// Áram lefutási ráta
Current Hlevel /// Tranziens áram magas szint
Current Llevel /// Tranziens áram alacsony szint
Current protection level /// Áram védelmi határérték
Current protection delay /// Áram védelmi késleltetés
Current protection State /// áramvédelem ki-/bekapcsolása
CVL Voltage level /// CVL azonnali feszültség szint
CVH Voltage level /// CVH azonnali feszültség szint
Voltage protection level /// Feszültség védelmi határérték
Power protection level /// Teljesítmény limit
CV current limit /// Áramkorlát CV módban
Voltage Hlevel /// Tranzines feszültség magas szint
Voltage Llevel /// Tranzines feszültség alacsony szint
CRL Resistance level /// CRL azonnali ellenállás szint
CRM Resistance level /// CRM azonnali ellenállás szint
CRH Resistance level /// CRH azonnali ellenállás szint
Resistance Hlevel /// Tranziens ellenállás magas szint
Resistance Llevel /// Tranziens ellenállás alacsony szint
CPV Power level /// CPV azonnali teljesítmény szint
CPC Power level /// CPC azonnali teljesítmény szint
Transient operation /// Tranziens teszt
Transient mode /// Tranziens üzemmód
Transient Htime /// tranziens magas szint ideje
Transient Ltime /// tranziens alacsony szint ideje
Transient Rtime /// tranziens felfutó él ideje
Transient Ftime /// tranziens lefutó él ideje
Trigger Function /// Trigger funkció kiválasztása
Trigger source /// Trigger forrás
Battery Mode /// Akkumulátor kisütése
Battery mini voltage /// Akkumulátor kisütési határ feszültség
Battery discharge current /// Akkumulátor kisütési áram
Voltage on Latch /// Von pont Latch



Voltage on /// Von pont a műterhelésre
Voltage off /// Voff pont a műterhelésre

3.12. Távoli Programozási Hibák Leolvasása
Az Err figyelmeztető jelzés bekapcsol, ha távoli programozási hiba lép fel. A megjelenő hibakódok az
alábbiak lehetnek:
- -1xx Parancs hiba
- -2xx Végrehajtási hiba
- -3xx Eszköz-specifikus hibák
- -4xx Lekérdezési hibák

A (SYSTem: ERRor?) távoli parancs visszaolvassa a hibakódokat és a hibaüzeneteket távoli irá-
nyítás alatt.
Minden hiba egy hiba listában kerül mentésre. A hiba listában szereplő hibák az előfordulási sorrendben
olvashatók. A listában legfeljebb 20 hibaüzenet menthető el. Ha az előforduló hibák száma meghaladja a
20-at, akkor a hiba listában lévő utolsó hiba -350-re módosul ”Queue overflow”. A műterhelés nem ment
el további hibaüzenetet, amíg nem törli a listát vagy nem olvassa el a listában szereplő hibákat. Miután
elolvassa a hibaüzenetet, a hiba a listából törlésre kerül.

3.13. Állapot Jelentés
Az elektronikus műterhelés tartalmaz egy állapotjelentési regisztert. A műterhelés különböző állapotfelté-
teleit az állapotregiszter lekérdezésével lehet jelenteni. A felhasználó megbizonyosodhat róla, hogy melyik
esemény lett rögzítve az engedélyező regiszter beállítása révén (Részletes információ az ”Elektronikus
Műterhelés SCPI programozási útmutatóban”.)

3.14. Védelmi Funkciók
3.14.0.
Az elektronikus műterhelés a következő védelmi funkciókkal rendelkezik:
- Túlfeszültség (OV)
- Túláram (OC)
- Túlterhelés (OP)
- Túlmelegedés (OT)
- Záróirányú feszültség (RV)
Ha a fenti védelmi funkciók közül bármelyik aktív, a státuszban lévő megfelelő állapotbit kerül beállításra;
a bemenet hangjelzés kíséretében kikapcsol; a ”Cancel” jelzőfény bekapcsol, a kijelzőn pedig a PT jelzi a
védelmi állapotot, az észlelt állapot körülményei is a kijelzőn láthatók; a műterhelés lezárt védelmi álla-



potba lép, és nem válaszol más parancsokra, kivéve néhány konkrét műveletet. Például: ha túlmelegedési
állapotot észleltek, a bemenet hangjelzés kíséretében kikapcsol, és a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik
az OT. A műterhelés más műveletekre nem reagál .

3.14.1. Lezárt védelem törlése
Ha a műterhelés lezárt védelmi állapotba kerül, úgy más parancsokra nem fog válaszolni. A műterhelés
csak akkor fog visszatérni a normál működésbe, ha a lezárt védelem a ”Cancel” gomb megnyomásával
vagy a (INPut: PROTection: CLEar) távoli parancs segítségével vissza lett állítva. Természetesen a lezárt
védelmet okozó állapotot meg kell szüntetni, különben a lezárt védelem a visszaállítás után újra bekapcsol.
Ezenkívül, ha a szoftverrel a túláramvédelem engedélyezve van, de a túláram idő nem haladja meg a
megadott védelmi időt, akkor a ”Cancel” jelző bekapcsol, de a bemenet nem kapcsol le. Ekkor a túláram
időt a ”Cancel” gomb hosszú megnyomásával vagy a távvezérlő (INPut: PROTection: CLEar) paranccsal
állíthatja vissza.

3.14.2. Túlfeszültség
Ha a bemeneti feszültség meghaladja az előre meghatározott feszültségértéket, akkor a túlfeszültség--
védelem bekapcsol, ezzel együtt a bemenet kikapcsol az OVP megjelenésével. Időközben az OV és a VF
állapotregiszterek bekapcsolnak, a beállítások addig maradnak, amíg a túlfeszültségi állapot meg nem
szűnik és az eredeti állapot vissza nem lesz állítva.

3.14.3. Túláram
Az elektronikus műterhelés lehetővé teszi a felhasználó számára az áram védelmi határértékének megha-
tározását. A megadott áramkorlát túllépése esetén a túláram időzítő elindítja az időzítést, és a ”Cancel”
jelzőfénye bekapcsol, de a bemenetet nem kapcsolja ki azonnal. A megadott késleltetési idő elteltével a
túláramvédelem bekapcsol, és a bemenet lekapcsol OCP kijelzéssel. Iőközben az OC és PS állapotregiszter
bitek be vannak állítva, és a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a túláramot okozó állapot meg
nem szűnik. A védelmi áramkorlát funkció csak az előlap gombjaival és távoli elérés paranccsal állítható
be (CURRent:PROTection:STATe ON/OFF). Az áramkorlát szintje a (CURRent:PROTection < NRf+>)
paranccsal állítható be. A bemenet kikapcsolásához a megadott késleltetési idő a (CURRent: PROTection:
DELay <NRf +>) parancs segítségével állítható be.

3.14.4. Túlterhelés
Az elektronikus műterhelés szoftvere túlterhelés elleni védelmi funkciót biztosít.

Ha a bemeneti teljesítmény meghaladja a maximális névleges teljesítményt, a műterhelés kiszá-
mítja az aktuális tényleges teljesítményt. A túlterhelés védelem aktív lesz, amíg a túlfutási idő
meghaladja a megadott határértéket.

Ha a túlterhelésvédelem engedélyezve van, akkor a bemenet OPP kijelzés mellett kikapcsol, mi-



közben az OP és a PS állapotregiszterek be vannak állítva, és a beállítások mindaddig megmaradnak,
amíg vissza nem állítják őket, és a túlterheléses állapota meg nem szűnik.

3.14.5. Túlmelegedés
Ha a műterhelés belső hőmérséklete meghaladja a biztonságos határértéket, a túlmelegedés elleni védelem
bekapcsol; a kijelzőn OTP jelzés lesz látható és a bement lekapcsol, időközben az OT és PS állapotregiszte-
rek bekapcsolnak, és a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a túlmelegedett állapot meg nem szűnik
és az eredeti állatpot vissza nem lesz állítva . Meg kell várni, amíg a műterhelés lehűl a normál hőmér-
sékletre, mielőtt visszaállíthatja a lezárt védelmet. A műterhelés ventilátorai segítségével a műterhelés a
lehető leggyorsabban hűl vissza.

3.14.6.
Záróirányú feszültség esetén a záróirányú feszültségvédelem bekapcsol; a bemenet ekkor kipacsol, és a
”Cancel” jelző aktiválódik Időközben az RV és a VF állapotregiszterek bekapcsolnak, és mindaddig meg-
maradnak, amíg a záróirányú feszültség meg nem szűnik és az eredeti állapotot vissza nem állítják.

3.15. Kiegészítő Funkciók
3.15.1. Trigger Funkció Kiválasztása
A Trigger beállítás (Trigger Set) menüben a Trigger Funkcióval (Trigger Function) választható ki a trigger
tárgya. A ”Tran” kiválasztásával tranziens művelet indítható, és a ”List” kiválasztásával a sorrend (lista)
művelet triggerelhető.

3.15.2. Forgatógomb Funkció
A Konfiguráció menüben található ”Knob” a forgatható gomb engedélyezését és kikapcsolását teszi lehe-
tővé. Válassz az ”On”-t a bekapcsoláshoz és az ”Off”-ot a kikapcsoláshoz.

3.15.3. Billentyű hangok
A Key Sound a Config menüben a billentyűhang engedélyezésére / letiltására szolgál. Válasszuk az On
lehetõséget a billentyűhang bekapcsolásához, és válasszuk az Off lehetõséget a letiltáshoz.

4. Üzembehelyezés

4.1. Előzetes Ellenőrzés
Amikor megkapja a műterhelést, kérjük, ellenőrizze a szállítás során esetlegesen bekövetkezett nyilván-
való sérüléseket. Tartsa meg az eredeti csomagolóanyagokat arra az esetre, ha a műterhelést a jövőben
vissza kellene küldeni a gyártónak.



Kérjük, győződjön meg, hogy a billentyűk vagy gombok nem sérültek, töröttek; hogy a ház és a
panel felületén se horpadás se karc nem található, és hogy a kijelzőn nincs se karc se repedés.

4.2. Környezet/Üzemelési hely
A műterhelés 0 ° C és 40 ° C közötti hõmérsékleten működik maximális teljesítménnyel, 40 ° C és 55 ° C
között csökkentett teljesítményre képes, vagy a túlmelegedés elleni védelem bekapcsol.

A műterhelést jól szellőző területre helyezze, elektromágneses interferenciától távol. A műterhe-
lést soha ne helyezze gyúlékony környezetbe.

A műterhelést olyan helyen kell elhelyezni, amely elegendő hely legyen biztosítva a megfelelő lég-
áramláshoz a terhelés oldalán és hátulján. A ventilátorok a műterhelést úgy hűtik, hogy a levegőt a
műszer oldalán áramoltatják be, és a hátoldalán fújják ki. Állványra szereléshez a gumi borítást el kell
távolítani.

4.3. Bekapcsolás/Önellenőrzés
A POST, bekapcsolási önteszt a műterhelés alapvető műveleteinek vizsgálatát végzi el, biztosítva ezzel, a
műterhelés működőképességét.

Először ellenőrizze az AC hálózati feszültséget, hogy megerősítse, hogy a 110V / 220V-os feszültség- ami
a tápellátás-választó kapcsolóval lett kiválasztva az alsó panelen - megfelel a megfelelő helyi feszültségnek.

Csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a műterhelést.Kb. 20 perccel bemelegedés után a kö-
vetkező teszt végezhető el:
Csatlakoztassa a tápegység kimenetét a műterhelés bemenetéhez megfelelő polaritással a CCH 5A és a
CVH 5V műveletek végrehajtásához. Ha a műterhelés normálisan működik, 5A-t vagy 5V-os bemeneti
feszültséget állít be a megengedett tűréshatáron belül.

4.4. A hátsó panel csatlakozói
A hátsó panel 4-1. ábrán látható, amely főleg AC bemeneti részt, a külső trigger bemeneti terminált, táv-
érzékelő terminált és a kommunikációs interfészt tartalmaza. Az AC bemeneti rész AC bemeneti aljzatból,
biztosítéktartóból és hálózati feszültség kapcsolóból áll a panel alján. Az interfész rész az RS232 interfészt
tartalmazza.



AC Bemenet:
Az AC tápkábel legyen a helyi szabványoknak megfelelő.
A biztosíték jellemzői: 110V: 250V 500mA; 220V: 250V 300mA;
A feszültségkapcsoló a feszültséget 110 V-ról 220 V-ra tudja váltani. A választott feszültség a helyi feszült-
ség szabványoknak feleljen meg.
RS-232 Interfész:
A műterhelés egy RS-232 interfésszel rendelkezik, szabványos DB9 érintkező csatlakozóval. A tűkiosztás
az alábbiak szerint értendő:
Pin /// Bement/Kimenet /// Leírás
1 /// - /// Nincs használatban
2 /// Bemenet /// RXD: adat fogadás
3 /// Kimenet /// TXD: adat továbbítás
4 /// - /// Nincs használatban
5 /// Közös /// GND: Föld
6 /// - /// Nincs használatban
7 /// - /// Nincs használatban
8 /// - /// Nincs használatban
9 /// - /// Nincs használatban
Az interfész paraméterek beállíthatók a Menüben, az SCPI nyelv használatával felprogramozhatja a
műterheléssel való kommunikációt.
TRIGGER csatlakozások
A hátoldalon a külső trigger bemeneti terminál egy BNC csatlakozó, melyben a középső rész a bemenet+ a
külső burkolat pedig a bement-. Ezen keresztül 5V-os TTL-kompatibilis lefutó triggerjeleket kap.
Távérzékelés:
A távérzékelés egy BNC csatlakozó, melynek a középső rész a SENSE +, és a külső burkolat a SENSE-.
Kompenzálja a tápfeszültség és a bemeneti huzalellenállás okozta feszültségesést, a nagyobb pontosság



érdekében. A műterhelés automatikusan érzékeli a feszültségbemeneteket, így a távoli érzékelés haszná-
latakor nincs szükség a paraméterbeállítások megváltoztatására vagy a hardver átkötésére.

4.5. Az előlap csatlakozói

Bementi csatlakozók:
A bemeneti csatlakozások (INPUT +, INPUT-) az előlapon találhatók. A vezeték maximális átmérője 4
mm. A teszt pontosságának javítása, é a teszt során előforduló hibák csökkentése érdekében, nagyobb
áram teszje során, jobb lenne vastagabb vezeték használata.

4.6. Bekötés
Érzékelő Csatlakozók
Ha nagyobb pontosságú feszültség teszt szükséges, ezesetben csatlakoztassa az érzékelő bemenetet és a
műterhelés automatikusan Érzékelő állapotra vált. A megfelelő bekötést az 4-3. ábra mutatja.



Párhuzamos kapcsolások
A 4-4. ábra mutatja, hogyan lehetséges két vagy több terhelés párhuzamos kacsolása CC vagy CR módban,
ha nagyobb teljesítményre vagy magsabb áramra van szükség.



5. Közvetlen Működtetés

5.0.
A közvetlen működtetés röviden bemutatásra került a harmadik, Funkciók és Jellemzők című fejezetben.
Ebben a fejezetben részletesen, példákon keresztül kerül mindez bemutatásra.

5.1. Közvetlen Vezérlés
Ha a műterhelést az elülső panelen keresztül kívánja vezérelni, akkor a műterhelésnek közvetlen vezér-
lési állapotban kell maradnia. A műterhelés bekapcsoláskor közvetlen vezérlési állapotban van, és az
EEPROM 0-ban tárolt előzetesen beállított paraméterek automatikusan beolvasásra kerülnek.
A távoli vezérkés állapotban a kezelőpanel és a gombok összes művelete érvénytelen (kivéve a ”Lock / Loc-
kal” gombot). Amikor a műterhelés (SYST: REM) távoli parancsot kap az RS232-en keresztül, a távvezérlés
aktiválódik, és az Rmt figyelmeztető jelzés bekapcsol. A távvezérlés módban a műterhelés minden mű-
veletét a távoli elérés vezérli. Az elektronikus műterhelés a visszatérési parancs fogadása után (például:
SYST: LOC) visszaáll közvetlen vezérlésre. Ezen kívül a ”Lock / Local” gomb hosszú megnyomásával is
visszaállítható a műterhelés közvetlen vezérlésre.

5.2. Az előlap fő funkciói
- Csatlakoztatás a tápegységhez
- Bemenet Ki/Be -kapcsolása
- CC Mód
- CV Mód
- CR Mód
- CP Mód
- Rövidzár működés
- Folyamatos Tranziens működés
- Impulzusos Tranziens működés
- Váltakozó (toggled) Tranziens működés
- Szekvencia (Lista) művelet
- Akkumulátor kisütési művelet
- Paraméterek mentése és visszahívása
- Védelmi beállítások törlése
- Hibaüzenetek
- Trigger működés
- Főmenü



5.3. Tápegység csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápegység pozitív pólusát az INPUT + csatlakozóhoz, a tápegység negatív pólusát pedig
az INPUT - csatlakozóhoz. Ha a bemenet fordítva van csatlakoztatva, akkor a műterhelés RV védelmi
állapota bekapcsol, ekkor próbálja meg újra csatlakoztatni a tápegységet a műterheléshez.

Miután a tápegység megfelelően lett csatlakoztatva a műterheléshez, nyomja meg hosszan a ”Can-
cel” gombot az RV védelem törléséhez (az erre vonatkozó részletek a ”Biztonsági beállítások törlése”
részben találhatók).

5.4. Bemenet KI/BE kapcsolása
Nyomja meg az ”On/Off” gombot a bemenet ki- vagy bekapcsolásához.

5.5. Alap tesztek
5.5.0.
Az alapvető tesztek működési eljárásaihoz kövesse az alábbiak pontokat:
1) Nyomja meg a ”Menu” gombot a mód kiválasztásához és a paraméter beállítás menübe való belépéshez.
2) Használja a beviteli gombokat vagy a forgatható gombot a ” ”, ” ” gombokkal az érték beállításához. A
”Cancel” gombbal módosíthatja a beállított értéket, vagy kiléphet az üzemmódválasztásból és a paramé-
terbeállítás menüből.
3) Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősításhez és üzemmódválasztásból és a paraméter beállítás
menüből való kilépéshez.
4) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához.

5.5.1. CC Mód
A CC módban konstans áram felső tartomány (CCH) és konstans áram alsó tartomány (CCL) áll
rendelékezésre.

1. példa: Állítsa be a terhelést a CCH-ra és állítsa az áram értéket 5.12A-ra CV módban. Kap-
csolja be a műterhelést, és ellenőrizze a jelenlegi teljesítményértéket. A működtetési folyamatok az
alábbiak szerint jelennek meg:
Lépés /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A “Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza ki a “0 System Set” lehetőséget,nyomja
meg az“Enter” gombot a megerősítéshez a belépéshez ”System Set” menüpontba. /// CC SET 0 Low
3 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza ki a “1 High”,nyomja meg az “Enter”
gombot a megerősítéshez. /// CC Set 1 High
4 /// Nyomja meg a“Cancel” gombot a kilépéshez és visszatéréshez alap módba. /// CVH 05.000V



5 /// Nyomja meg az“I-set” gombot, hogy belépjen a paraméterek beállítása menübe. A beviteli gombok
segítségével vagy a forgatható gomb valamint a “t” és “u” gombokkal adja meg az 5.12. áram értéket.
/// SCCH 05.120A
6 /// Nyomaj meg az “Enter” gombot a megerősítéshez és a paraméter beállítás menüből való kilépéshezt.
/// CCH 05.120A
7 /// Nyomja meg az “On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
INPUT Off ; Terhelés kikapcsolása
MODE CCH ; Mód beállítása
CURR 5.12 ; Áram érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása
2. példa : Állítsa az áram értékét 5.8A-ra CCH módban. Kapcsolja be a műterhelést, így kétféle módon
állíthatja be az áram értékét.
1. megoldás :
Lépések /// Működés leírása /// Kijelző
1 /// Az “I-set” gomb mgnyomásával lépjen be a paraméter beállítás menübe. /// SCCH 05.120A
2 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és a “ ” valamint “ ” gombok együttes használatával
adja meg az áram értékét 5.8. /// SCCH 05.800A
3 /// Nyomja meg az “Enter” gombot a megerősítéshez és hogy kilépjen a paraméter beállítás menüből.
/// CCH 05.800A
4 /// Az “On/Off” gomb megnyomásával kapcsolja be a műterhelést. ///
2. megoldás:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Mozgassa a kurzort a századosokhoz a ” ” gombbal. /// CCH 05.120A
2 /// Forgassa el a gombot, hogy a századot 0-ra állítsa. (A beállított érték a forgatógomb elforgatásával
változik. A beállított érték a bemeneten a műterhelés bekapcsolásakor válik aktívvá). /// CCH 05.100A
3 /// Mozgassa a kurzort a tizedekhez a ” ” billentyűvel. /// CCH 05. 100A
4 /// Forgassa el a gombot, hogy a tizedet 8-ra állítsa. (A beállított érték a forgatható gomb elforgatásával
változik. A beállított érték a bemeneten a műterhelés bekapcsolásakor válik aktívvá /// CCH 05. 800A
5 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CCH ; Mód beállítása
CURR 5.8 ; Áram érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása

Megjegyzés:
A CCH / CCL a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg, ha a terhelés CCH vagy CCL módban van.



5.5.2. CV Mód
1. példa : Állítsa a terhelést a CCH módba, majd a feszültséget 50V-ra CVH módban. Kapcsolja be a
terhelést, és ellenőrizze a jelenlegi teljesítményértéket. A működtetési folyamathoz kövesse az alábbi
útmutatót:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”V-set” gombot a paraméter beállítás menübe való lépéshez. Használja a beviteli gombo-
kat, vagy a ” ” és a ” ” gombokat a forgatható gombbal feszültségérték 50 beállításához. /// SCVH 50.000V
2 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a paraméter beállítási menüjének jóváhagyásához és kilépéshez.
/// SCVH 50.000V
3 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a terhelés bekapcsolásához./// CVH 50.000V
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CVH ; Mód beállítása
VOLT 50 ; Feszültség érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása
2. példa: Állítsa a feszültségértéket 60V-ra CV módban. Kapcsolja be a terhelést, így kétféle módon állít-
hatja be a feszültséget.
1. megoldás:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”V-set” gombot a paraméter beállítás menübe való lépéshez./// CVH 50.000V
2./// Használja a beviteli gombokat, vagy a ” ” és a ” ” gombokat a forgatható gombbal a feszültségérték
60 beállításához. /// CVH 60.000V
3 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a paraméter beállítási menüjének jóváhagyásához és kilépéshez.
/// CVH 60.000V
3 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a terhelés bekapcsolásához.///
2. megoldás:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Mozgassa a kusort a ” ” billentyűvel a tizedesekhez./// CVH 50.00V
2 /// Forgassa el a gombot, hogy a tizedest 6-ra állítsa. (A beállított érték a forgatható gomb elforgatásával
változik. A beállított érték a bemeneten a műterhelés bekapcsolásakor válik aktívvá/// CVH 60.00V
6 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CVH ; Mód beállítása
VOLT 60 ; Feszültség érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása

Megjegyzés:
A CVH jelzés a kijelző jobb alsó sarkában látható, ha a műterhelés CV üzemmódban van.



5.5.3. CR Mód
A CR Mode magában foglalja az alacsony feszültségtartomány alacsony szintjét(VL CRL), közepes szintjét
(VL CRM) és magas szintjét (VL CRH), valamint a magas feszültségtartomány alacsony szintjét (VH CRL)
közepes szintjét (VH CRM) és magas szintjét (VH CRH ).

1. példa: Állítsa a terhelést VHCRL-re és állítsa az ellenállási értéket 1,5Ω-ra. Kapcsolja be a
műterhelést, és ellenőrizze az aktuális teljesítményértéket. A működési eljárások az alábbiak szerint
jelennek meg:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a rendszerbeállításba. /// CC Set 1 High
3 /// Válassza a ”Syst CR Set” opciót a ”↑” és ”↓” gombok segítségével. /// CR Set 2 VH High
4 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 Low” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// CR Set 0 VH Low
5 /// Nyomja meg a ”Mégse” gombot a kilépéshez és az alapmódba való visszatéréshez. /// CVH 60.000V
6 /// Nyomja meg az ”R-set” gombot a paraméter beállítás menübe való lépéshez. A beviteli gombok vagy a
fogratható gomb és” ” valamint a ” ” gombok segítségével állítsa be az ellenállás értékét 1,5-re. /// SVHCRL
1.5000R
7 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és a paraméter beállítás menüből való kilépéshez.
/// VHCRL 1.5000R
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE VHCRL ; Mód beállítása
RES 1.5 ; Ellenállás érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása
Példa 2: Állítsa az ellenállás értékét 1.2Ω-ra VH CRL módban. Kapcsolja be a terhelést, így kétféle módon
állíthatja be az ellenállási értéket.
Megoldás 1:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Az ”R-set” gomb megnyomásával lépjen be a paraméter beállítás menübe. /// SVHCRL 1.5000R
2 /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb és” ” valamint a ” ” gombok segítségével állítsa be az
ellenállás értékét 1,2-re. /// SVHCRL 1.2000R
3 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és paraméter beállítás menüből való kilépéshez.
/// VHCRL 1.2000R
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
2. megoldás
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Mozgassa a kurzort a ” ” billentyűvel a tizedesekhez./// VHCRL 1.5000R



2 /// Forgassa el a gombot, hogy a tizedest 2-re állítsa. (A beállított érték a forgatógomb elforgatásával
változik. A beállított érték a bemeneten a műterhelés bekapcsolásakor válik aktívvá/// VHCRL 1.2000R
6 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE VH CRL ; Mód beállítása
RES 1.2 ; Ellenállás érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása

Megjegyzés:
A CRH / CRM / CRL a kijelző jobb alsó sarkában lesz látható, amikor a terhelés CRH állapotban, CRM
állapotban vagy CRL állapotban van.

5.5.4. CP Mód
A CP mód az állandó teljesítmény-feszültségforrás módot (CPV) és állandó teljesítmény-áramforrás módot
(CPC) tartalmazza.

1. példa: Állítsa be a műterhelést CPV-re és állítsa a teljesítmény értékét 100W-ra CRL-ben.
Kapcsolja be a műterhelést, és ellenőrizze az aktuális teljesítményértéket. A működési folyamatok az
alábbiak:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a rendszerbeállításba. /// CC Set 0 Low
3 /// Válassza a ”Syst CR Set” opciót a ”↑” és ”↓” gombok segítségével. /// CR Set 1 CPC
4 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 CPV” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// CP Set 0 CPV
5 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéshez és az alapmódba való visszatéréshez. /// VHCRL 1.200R
6 /// Nyomja meg a ”P-set” gombot a paraméter beállítás menübe való lépéshez. A beviteli gombok vagy a
fogratható gomb és” ” valamint a ” ” gombok segítségével állítsa be a teljesítmény értékét 100-ra. /// SCPV
100.00W
7 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez éa paraméter beállítás menüből való kilépéshez.
/// CPV 100.00W
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CPV ; Mód beállítása
POW 100 ; Teljesítmény érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása
Példa 2: Állítsa a teljesítmény értékét 200W-ra CPV módban. Kapcsolja be a műterhelést, így kétféle
módon állíthatja be a teljesítmény értékét.
Megoldás 1:



Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”P-set” gomb megnyomásával lépjen be a paraméter beállítás menübe. /// SCPV 100.00W
2 /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb és” ” valamint a ” ” gombok segítségével állítsa be a telje-
sítmény értékét 200-ra. /// SCPV 200.00W
3 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és paraméter beállítás menüből való kilépéshez.
/// SCPV 200.00W
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
2. megoldás
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Mozgassa a kurzort a ” ” billentyűvel a százashoz./// CPV 100.00W
2 /// Forgassa el a gombot, hogy a százast 2-re állítsa. (A beállított érték a forgatógomb elforgatásával
változik. A beállított érték a bemeneten a műterhelés bekapcsolásakor válik aktívvá/// CPV 200.00W
6 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CPV ; Mód beállítása
POW 200 ; Teljesítmény érték beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása

Megjegyzés:
CPV / CPC a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg, ha a műterhelés CPV vagy CPV módban van.

5.6. Rövidzár üzemmód
A rövidzárlati üzemmód működési eljárásait az alábbiak:
1) Nyomja meg a ”Menu” gombot a menübe való belépéshez.
2) Használja a beviteli gombokat vagy a forgatható gombot a ”0 System Set” kiválasztásához, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a Rendszerbeállításokba.
3) Válassza ki a rövidzár (short circuit) lehetőséget a ”↓” gombbal.
4) A fenti lépéseket követve, vagy a ”Shift” + ”�Short” gombok megnyomásával válassza a rövidzár (short
circuit) lehetőséget.
5) A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be az On állást , és nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez.
6) Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. A kijelzőn ”s” jelzés látható az alap teszt
üzemmódban.
7) Válasszon ki egy alapvető vizsgálati módot; nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és a kilé-
péshez az üzemmódválasztásból és a paraméter beállítás menüből.
8) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához.
Példa 1: A terhelés korábban CVH módban volt, és kikapcsolt állapotban van. Állítsa a terhelést rövidzárra
CCH állapotban. Kapcsolja be a terhelést a rövidzár működéséhez.



Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a rendszerbeállításba. /// CC Set 0 Low
3 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza “1 High” lehetőséget és nyomja meg
az Entert a megerősítéshez. /// CC Set 1 High
4 /// Válassza a rövidzár (short circuit) opciót a ”↑” és ”↓” gombok segítségével. /// SHORT 0 Off
5 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”On ” lehetőséget, majd nyomja meg
az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// SHORT 1 On
6 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéshez a főmenübe. A kijelzőn a CVH módot ”s” jelzi /// CVH
0.000V
7 /// Az ”I-set” megnyomásával válassza a CCH üzemmódot. A ”Cancel” gomb megnyomásával képjen ki az
üzemmódválasztásból és pataméter beállítás menüből. /// CCH 44.000A
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
INPUT:SHORT ON; terhelés beállítása rövidzárlati működéshez
MODE CCH ; Mód beállítása
INPUT ON ; Terhelés bekapcsolása
2. példa: Az utolsó példa alapján lépjen ki a rövidzár működésből, és kapcsolja ki a terhelést.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menübe, ekkor a műterjelés automatikusan
kikapcsol. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a rendszerbeállításba. /// CC Set 0 Low
3 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza “1 High” lehetőséget és nyomja meg
az Entert a megerősítéshez. /// CC Set 1 High
4 /// Válassza a rövidzár (short circuit) opciót a ”↓” gomb segítségével. /// SHORT 0On
5 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”On ” lehetőséget, majd nyomja meg
az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// SHORT 1 Off
6 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéshez a főmenübe. A kijelzőről eltűnik az ”s” jelzés CCH
állapotban /// CVH 0.000V
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
INPUT: SHORT OFF: Beállítja a terhelést a rövidzárlati működésből való kilépéséhez.
INPUT OFF ; Terhelés kikapcsolása



5.7. Tranziens működés
5.7.0.
A tranziens üzemmód működési eljárásait az alábbiak:
1) Válasszon ki egy alapvető vizsgálati módot, nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és a para-
méter beállítási menüből való kilépéshez.
2) Nyomja meg a ”Tran” gombot a tranziens működéshez.
3) Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket a paraméter kiválasztásához.
4) A beviteli gombok vagy a ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a LevelL, LevelH, TimeL, TimeH, Ti-
meR és TimeF értékeket. Használja a beviteli gombokat vagy a forgatható gombot, az üzemmód értékének
beállításához, majd kapcsolja azt On állapotba.
5) Nyomja meg a ”Cancel” gombot a tranziens üzemmód menüből való kilépéshez.
6) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához.
7) Ha az impulzusos tranziens módban vagy a váltakozó (toggled) tranziens módban van, egy trigger érke-
zik, a ”Shift” + ”0Trigger” gombok megnyomásakor vagy ha trigger bemeneti terminálon (TRIG IN) lévő jel
alacsony szintű.

5.7.1. Folyamatos Tranziens működés
Folyamatos üzemmódan a műterhelés periódikusan kapcsol át a magas / alacsony szintek között. Az olyan
fontos paraméterek, mint az alacsony szint (LevelL), a magas szint (LevelH), az alacsony időszint (TimeL),
a magas időszint (TimeH), a felfutó él (TimeR) ideje, a lefutó él (TimeF) ideje.

Példa: Állítsa be a műterhelés feszültségértékét, hogy időközönként váltson 1V és 5V között; ál-
lítsa be az emelkedő él (TimeR) időtartamát 10 ms-re; állítsa be a magas szintű időt (TimeH) 200 ms-ig;
állítsa be a lefutó él idejét(TimeF) 20 ms-ra; állítsa az alacsony szintet (TimeL) 400 ms-ra, és a műterhelés
folyamatosan átmeneti üzemmódban van. Az üzemeltetési eljárások az alábbiak szerint jelennek meg:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A ”V-set” gomb megnyomásával válassza a CVH módot, a ”Cancel” megnyomásával lépjen ki a para-
méter választás menüből /// CVH 04.000V
2. /// A ”Tran” gomb megnyomásával lépjen be a tranziens üzemmódba /// STATE 0OFF
3 /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb és” ” valamint a ” ” gombok segítségével állítsa be az ”1
On” lehetőséget majd erősítse azt meg az ”Enter” megnyomásával . /// STATE 1ON
4. /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb segítségével állítsa be a ”Cont” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter”-t a megerősítéshez ///MODE 0Cont
5 /// A beviteli gombokkal vagy a ” ”, ” ” gombbal állíthatja be a LevelL értékét 1-re, majd nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// 01.000V
6 /// A beviteli gombokkal vagy a ” ”, ” ” gombbal állíthatja be a LevelH értékét 5-re, majd nyomja meg az
Enter gombot a megerősítéshez. /// LEVEL 05.000V
7 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és a “ ”, “ ”}” gombokkal állítsa be a TimeL-et 400ms-
ra, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. /// TIMEL 400.00M



8 /// A beviteli gombokkal vagy a ” ”, ” ” gombbal és forgatható gomb segítségével állítsa be a TimeH-t
200ms-ra, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. /// TIMEH 200.00M
9 /// A beviteli gombokkal, vagy a forgatható gombbal és ” ”, ” ” gombokkal állítsa be a TimeR-t 10 ms-ra,
majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// TIMER 010.00ms
10 /// A beviteli gombokkal, vagy a forgatható gombbal és” ”, ” ” gombokkal állítsa be a TimeF-t 20 ms-ra,
majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez /// TIMER 020.00ms
11 /// A ”Cancel” gomb megnyomásával lépjen ki a tranziens üzemmód menüből.
12 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CVH ; ütemmód beállítása
TRAN ON ; tranziens üzemmód bekapcsolása
VOLT:LLEV 1 ; alacsony szint értékének beállítása
VOLT:HLEV 5 ; felső szint értékének beállítása
TRAN:LTIME 0.400 ; alacsony szint idejének beállítása 400ms
TRAN:HTIME 0.200 ; felső szint idejének beállítása 200ms
TRAN:RTIME 0.025 ; felfutó él idejének beállítása 25ms
TRAN:FTIMR 0.025 ; lefutó él idejének beállítása 25ms
TRAN:MODE CONT ; folyamatos tranziens működés kiválasztása
INPUT ON ; Műterhelés bekapcsolása

5.7.2. Impulzus Tranziens üzemmód
Példa: Tegyük fel, hogy a műterhelés külső trigger üzemmódban van. Állítsa be az áram értékét, hogy az
periódikusan váltson 1A és 5A között; állítsa be a felfutó él idejét(TimeR) 10 ms-ra; állítsa be a magas szint
idejét (TimeH) 200 ms-ra; állítsa be a lefutó él idejét (TimeF) 10 ms-ra; a műterhelés impulzusos tranziens
üzemmódban van, és a trigger ekkor jelenik meg.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Az ”I-set” gomb megnyomásával válassza a CCL módot, a ”Cancel” megnyomásával lépjen ki a para-
méter beállítás menüből /// CCL 04.000A
2. /// A ”Tran” gomb megnyomásával lépjen be a tranziens üzemmódba /// STATE 1OFF
3 /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb segítségével állítsa be az ”1 On” lehetőséget majd erősítse
azt meg az ”Enter” megnyomásával . /// STATE 1ON
4. /// A beviteli gombok vagy a fogratható gomb segítségével állítsa be a ”Puls” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter”-t a megerősítéshez ///MODE 1PLUS
/// ///
5 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állíthatja be a LevelL
értékét 1-re, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// LEVELL 01.000V
6 /// A beviteli gombokkal vagy a ” ”, ” ” gombok és forgatható gomb segítségével állíthatja be a LevelH
értékét 5-re, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. /// LEVEL 05.000V
7 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és “ ”,” ” gomokkal együtt állítsa be a TimeH-et



200ms-ra, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. /// TIMEH 200.00M
8 /// A beviteli gombokkal vagy a ” ”, ” ” gombbal és forgatható gomb segítségével állítsa be a TimeR-t
10ms-ra, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. /// TIMER 040.00M
9 /// A beviteli gombokkal, vagy a forgatható gombbal és ” ”, ” ” gombokkal állítsa br a TimeF-t 10 ms-ra,
majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// TIMEF 040.00M
10 /// A ”Cancel” gomb megnyomásával lépjen ki a tranziens üzemmód menüből.
11 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CCH ; üzemmód beállítása
TRAN ON ; tranziens üzemmód bekapcsolása
VOLT:LLEV 1 ; alacsony szint értékének beállítása
VOLT:HLEV 5 ; felső szint értékének beállítása
TRAN:HTIME 0.200 ; felső szint idejének beállítása 400ms
TRAN:RTIME 0.00025 ; felfutó él idejének beállítása 25ms
TRAN:FTIMR 0.00025 ; lefutó él idejének beállítása 25ms
TRAN:MODE PLUS ; impulzus tranziens működés kiválasztása
INPUT ON ; Műterhelés bekapcsolása
Trig ; Trigger mejelenése

5.7.3. Váltakozó (toggled) tranziens üzemmód
Példa: Tegyük fel, hogy a terhelés külső trigger üzemmódban van, állítsa be az ellenállás értékét, hogy az
periódikusan váltson 200 és 500 Ω között; állítsa be a felfutó él idejét(TimeR) 10 ms-ra; állítsa be a magas
szint idejét (TimeH) 200 ms-ra. a műterhelés váltakozó (toggled) tranziens üzemmódban van, és a trigger
ekkor jelenik meg
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg az ”R-set” gombot a CRH mód kiválasztásához, majd az ”Enter” gombot a megerősításhez
és a paraméter beállítási menüből való kilépéshez. /// VH CRH 100.000R
2 /// Nyomja meg a ”Tran” gombot a tranziens működéshez. /// STATE 1OFF
3 /// A forgatható gombbal állítsa az értéket ”1 On”-ra, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítés-
hez. /// STATE 1ON
4 /// A forgatható gombbal állítsa a Mód értéket ”Togg” -ra, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerő-
sítéshez. /// MODE 2Togg
5 /// A forgatható gombbal és a ” ”, ” ” gombokkal állítsa a LevelL-t 200-ra, majd nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez. /// LEVELL 200.00R
6 /// A forgatható gombbal és a ” ”, ” ” gombokkal állítsa be a LevelH-t 500-ra, nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez. /// LEVELH 500.00R
7 /// A forgatható gombbal és a ” ”, ” ” gombokkal állítsa a TimeR értékét 10 ms-ra, majd nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// TIMER 010.00M
8 /// A forgatható gombbal és a ” ”, ” ” gombokkal állítsa a TimeF értéket 10 ms-ra, majd nyomja meg az



”Enter” gombot a megerősítéshez. /// TIMEF 040.00M
9 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a tranziens működési menü bezárásához. ///
10 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///

5.8. Szekvencia (lista) működés
5.8.0.
Szekvencia szerkesztése után a szekvenciális működés engedélyezésére és letiltására vonatkozó működési
eljárások a következők:
1) Nyomja meg a ”List” gombot, hogy belépjen a szekvenciális műveleti menübe.
2) A beviteli gombok vagya a forgatható gomb segítségével, állítsa a műveletet On állapotba, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
3) A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és a ”↑”, ”↓” billentyűk segítségével adja meg a listaszámot
(No.), majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
4) A ”Cancel” gomb megnyomásával lépjen ki a műveleti menüből.
5) Nyomja meg a ”Shift” + ”4Start” gombokat a szekvencia művelet aktiválásához.
6) Nyomja meg a ”Shift” + ”5Stop” gombokat a szekvencia működtetésének leállításához.
A szekvenciális műveletek működési eljárásait a következők:
1) Nyomja meg a ”List” gombot, hogy belépjen a szekvenciális műveleti menübe.
2) A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa a műveletet On állapotba, majd nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez.
3) A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be a lista számát(No.). Nyomja meg az ”Enter”
gombot, hogy megerősítse és beolvassa az EEPROM szekvenciáját a sorszám alapján.
4) Használja a ”↓” billentyűt a listajegyzék (Memo) kiválasztásához.
5) A memo szerkesztéséhez használja a forgatható gombot és a ” ”, ” ” gombokat (legfeljebb 10 karakter).
6) Használja a ”↓” gombot a szekvenciaadatok kiválasztásához (Data:<New/Edit>). Használja a ” ”, ” ”
billentyűket vagy a forgatható gombot a ”New” (új) vagy ”Edit” (szerkeszt) műveletek kiválasztásához.
7) Válassza ki az ”New” műveletet, majd nyomja meg az ”Enter” gombot az adatok törléséhez. A forgatható
gombbal válassza ki a ”Yes” opciót, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. Az adatok törlésre
kerülnek, és közben megjelenik a lépés szerkesztési képernyője. Használja a ” ” billentyűt vagy forgatható
gombot a ”No” kiválasztásához, nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez, ezalatt a műterhelés
visszatér a szekvencia (lista) teszt menühöz.
8) Válassza az ”Edit” műveletet, majd nyomja meg az ”Enter” gombot, hogy belépjen a szerkesztő felületre.
9) A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paramétereket.
10) A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével adja meg a beállított
értéket; nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen a következő fázisba.
11) Ha egy lépés módosítására van szükség, először a ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a megfelelő a lépést.
A lépés beállítási műveletei megegyeznek a 9. működési eljárással.
12) Ha még egy lépés hozzáadására van szükség, a ”↓” gombbal válassza ki az új lépést. Az új lépés beállí-



tási műveletei megegyeznek a 9. működési eljárással.
13) Ha egy szerkesztett lépés elé egy új lépést kell beilleszteni, a ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki ezt a
szerkesztett lépést. Az LCD kijelző ebben az esetben nem villog, ekkor nyomja meg a ”Shift” + ”7Insert”
billentyűkombinációt az új lépés beillesztéséhez. Az új lépés beállítási műveletei megegyeznek a 9 műkö-
dési eljárással.
14) Ha egy szerkesztett lépés törlésére van szükség, a ”↑”, ”↓” billentyűk segítségével válassza ki ezt a
lépést. Az LCD kijelző ebben az esetben nem villog, ekkor nyomja meg a ”Shift” + ”8Delete” gombokat a
törléshez. Ha csak egyetlen lépés létezik, akkor ki is lép a lépés szerkesztéséből.
15) Nyomja meg a ”Cancel” gombot a kilépéshez a szerkesztési felületről, és mentse el a szekvenciát az
EEPROM-ban hozzárendelt megfelelő sorszámhoz.
16) A ”↓” gombbal válassza ki a ciklusidőket (Count); használja a beviteli gombokat vagy a forgatható
gombot a ” ”, ” ” billentyűkkel az adott érték beállításához. Nyomja meg az ”Enter” gombot a ciklusidők
(Count) megerősítéséhez és mentéséhez a meghatározott sorszám az EEPROM-ban.
17) Használja a ”↓” gombot a ”Chain” kiválasztásához; A beviteli gombokkal (a ”Chain” ki van kapcsolva, ha
a beviteli gombokkal meghaladja a 7-et) vagy a forgatható gombbal állítsa be az adott értékrt. Nyomja meg
az ”Enter” gombot, hogy megerősítse és mentse a lánc értékét a sorszámhoz hozzárendelt EEPROM-ban.
18) Nyomja meg a ”Cancel” gombot a műveleti menüből való kilépéshez.
19) Nyomja meg a ”Shift” + ”4Start” gombokat a szekvencia működtetéséhez.
20) Nyomja meg a ”Shift” + ”5Stop” gombokat a szekvencia működtetésének leállításához.

5.8.1. Szekvencia (Lista) módosítása
Példa: Új szekvencia szerkesztése. A szekvencia száma 0; a Memo sorozat a teszt teljesítmény; a szekven-
cia lépései: 1. lépés: CCL, 1A, 1s; 2. lépés: CCH, 2A, 1s; 3. lépés: CVH, 1V, 1s; 4. lépés: CRL, 1Ω, 1s; 5.
lépés: CRH, 200Ω, 1s; a ciklusidők száma (Count) a szekvencia művelethez 5; a szekvencia-lánc letiltása;
szekvencia működés indítása; szekvencia működés leállítása.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”List” gombot, hogy belépjen a szekvencia műveleti menübe. /// STATE 0 OFF
2 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal, állítsa a szekvenciát On állapotba, és nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// STATE 0 ON
3 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be a listaszámot (No) 0-ra. Nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez (beolvassa az EEPROM-ban a sorozatszámhoz rendelt szekvenciát ).
/// NO. 0
4 /// Használja a ”↓”, ”↓” billentyűket a listajegyzék (Memo) kiválasztásához. /// MEMO test P
5 /// Forgassa el a gombot a ”T” betű kiválasztásához. /// MEMO Test P
6 /// A ” ” billentyűt segítségével mozgassa a kurzort jobbra. /// MEMO Test P
7 /// Forgassa el a gombot az ”e” betű kiválasztásához. /// MEMO Test Power
8 /// Állítsa a memot ”Test Power” állapotba az 5. és a 6. műveletek szerint. Nyomja meg az ”Enter” gombot
a megerősítéshez. /// MEMO Test Power
9 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat az adatok kiválasztásához. /// DATA 0 New



10 /// A forgatható gombbal válassza a ”New” és az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DATA 0 New
11 /// A forgatható gombbal válassza a ”Yes” opciót, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez,
az adatok törlésre kerülnek, és közben megjelenik a lépés szerkesztési felülete. /// CLEAR 1 YES
12 /// 1. lépés szerkesztése: CCL, 1A, 1s. Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket az időbeállítás értékének ki-
választásához. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével adja meg az
1s-et, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// NO 00.
13 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki az alapmódot. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal
válassza ki a CCL üzemmódot, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MODE CCL
14 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a beállított értéket. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal
és a “ ”, “ ” gombokkal adja meg az áram értékét 1A-re, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősí-
téshez. /// LEVEL 01.000A
15 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat az idő beállításához.A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és
a “ ”, “ ” gombokkal adja meg az időértéket 1s-re, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
/// DELAY 01.000S
16 /// Ismételje meg a 12-14. Lépéseket a többi négy lépés beállításához. ///
17 /// Az öt szekvencia szerkesztése megtörtént, nincs szükség a 6. lépésre. Nyomja meg a ”Cancel” gombot
a kilépéshez a szerkesztési felületről, és mentse el a szekvenciaadatokat az EEPROM-ban, a hozzárendelt
megfelelő sorszámhoz. ///
18 /// Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket a ”Count” kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy a forgatható
gombbal és a “ ”, “ ” gombokkal állítsa be az ”5” lehetőséget. Nyomja meg az ”Enter” gombot, hogy meg-
erősítse és mentse a számláló értékét az EEPROM-ban hozzárendelt megfelelő sorszámhoz. /// SAVE
19 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Chain” kiválasztásához. A beviteli gombokat (a ”Chain” ki van
kapcsolva, ha a beviteli gombokkal meghaladja a 7-et) vagy a forgatható gombot az ”Off” beállításához.
Nyomja meg az ”Enter” gombot, hogy megerősítse és mentse a Chain értékét az EEPROM-ban hozzárendelt
megfelelő sorszámhoz. /// COUNT 0005
20 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a műveletmenüből való kilépéshez, majd a szekvencia műveleti kép-
ernyőre lépéshez. /// CHAIN   0
21 /// Nyomja meg a ”Shift” + ”4Start” billentyűket a szekvencia működtetéséhez. ///
22 /// Nyomja meg a ”Shift” + ”5Stop” gombokat a szekvencia működésének leállításához. ///
A fenti működési eljárásoknál a megfelelő SCPI parancsok:
LIST:NUMBer 0 ; 0. szekvencia beolvasása
LIST:MEMO ”Test Power” ; Szekvencia memo “Test Power” (teljesítmény teszt)
LIST:ADD CCL,1,1
LIST:ADD CCH,2,1
LIST:ADD CVH,1,1
LIST:ADD CRL,1,1
LIST:ADD CRH,200,1 ; A fenti 5 parancs a szekvencia lépései
LIST:SAVE ; Szekvencia mentése
LIST:COUNT 5 ; Szekvencia ciklusideje



LIST:CHAIN OFF ; lánc szekvencia kikapcsolása
LIST ON ; Szekvencia működés aktiválása
LIST OFF ; Szekvencia működés kikapcsolása

5.8.2. Szekvencia (lista) módosítása, hozzáadása, beillesztése, törlése
Példa: Az 5.8.1 szakaszban bemutatott példa alapján az 1. lépés: módosítsa az időt 2s-re. Adja hozzá a
”CCH, 5A, 1s” -ot az utolsó lépéshez. Ilessze be a ”CRL, 1Ω, 10s” értéket a 3. lépésbe. Törölje a 2. lépést.
A szekvencia önmagához láncolása, így megvalósítva a folyamatos működést.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”List” gombot, hogy belépjen a szekvencia műveleti menübe. /// STATE 1 On
2 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat az adatok kiválasztásához: Data:<New/Edit>. /// DATA 0 New
3 /// A forgatható gombbal válassza ki az ”Edit” (szerkesztés) menüpontot, nyomja meg az ”Enter” gombot
a megerősítéshez és lépjen be a szerkesztési felületre. /// DATA 1 Edit
4 /// Használja a ” ” gombot az időparaméter és az időbeállítás értékének kiválasztásához. /// NO 00
5 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és a ” ”, ” ” billentyűk segítségével adja meg az időt: 2s,
és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DELAY 02.000S
6 /// Használja a ”↑”, ”↓” billentyűt az utolsó új lépés kiválasztásához (6. lépés). /// NO 05
7 /// Új lépés hozzáadása: CCH, 5A, 1s. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és a ” ”, ” ” gombok
segítségével adja meg az 1s-et, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MODE CCH
8 /// A forgatható gombbal válassza ki a CCH üzemmódot, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítés-
hez. /// LEVEL 05.000A
9 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és a ” ”, ” ” billentyűk segítségével adja meg az áram
értékét: 5A. Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen a következő műveletre. /// DELAY
01.000S
10 /// Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket a 3. lépés kiválasztásához. /// NO 02
11 /// Nyomja meg a ”Shift” + ”7Insert” billentyűkombinációt az új lépés beillesztéséhez a 3. lépésbe. /// NO
02
12 /// Új lépés beillesztése: CRL, 1Ω, 10s a 3. lépésben. Az új lépés beállítási műveletei megegyeznek a
7-től 9-ig terjedő működési eljárásokkal. /// NO 02
13 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a 2. lépés kiválasztásához. /// NO 01
14 /// Nyomja meg a ”Shift” + ”8Delete” billentyűket a 2. lépés törléséhez. /// NO 01
15 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hoyg kilépjen a szerkesztési felületről és elmentse a szekvenciaada-
tokat a hozzárendelt sorozatszámhoz az EEPROM-ban. /// DATA 1 Edit
16 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a Chain kiválasztásához. /// CHAIN   Off
”17 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be a 0 lehetőséget ezzel önmagába láncolva
biztosítja a folyamatos működést) Nyomja meg az” Enter ”gombot a Chain értékének megerősítéséhez és
annak mentéséhez a hozzárendelt sorozatszámhoz az EEPROM-ban.
/// CHAIN   0 ”
18 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a műveletmenüből való kilépéshez. ///



5.8.3. Szekvencia (Lista) start/stop
Példa: Indítsa el a No.0 szekvenciát, és állítsa le az aktív szekvencia műveletet.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”List” gombot, hogy belépjen a szekvencia műveleti menübe. /// STATE 1 On
2 /// A ”↓” gombbal jelölje ki a No (Nem) elemet. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be
a sorszámot (No) 0-ra, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez (beolvassa az EEPROM-ban
a sorszámhoz rendelt szekvenciát). /// No. 0
3 /// A ”Cancel” gomb megnyomásával kiléphet a műveleti menüből. ///
4 /// Nyomja meg a ”Shift” + ”4Start” billentyűket a szekvencia működtetéséhez. (a többi művelet csak
akkor aktív, ha a szekvencia művelet le van tiltva.) ///
5 /// A ”Shift” + ”5Stop” gombok megnyomásával kikapcsolhatja a szekvenciát. ///
A fenti működési eljárásoknak a megfelelő SCPI parancsok:
LIST:NUMBer 0 ; 0. szekvencia beolvasása
LIST ON ; Szekvencia működés aktiválása
LIST OFF ; Szekvencia működés kikapcsolása

5.9. Akkumulátor kisütési művelet

Az akkumulátor kisütésének működési eljárásait az alábbiak:
1) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés kikapcsolásához, és csatlakoztassa megfelelően a vizsgá-
landó elemet.
2) Nyomja meg az ”Battery” gombot, állítsa be az ”On” állást, és lépjen be az akkumulátor kisütési művelet
felületére.
3) Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméterek kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy a forgatható
gomb és ” ”, ” ” billentyűkkel adja meg az állapotot, a megszakítási feszültség értékét, a megszakítási
áram értékét és a kisütési áram értékét. Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
4) Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hogy kilépjen az akkumulátor kisütési paraméter szerkesztő felületről.
5) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához, és indítsa el az akkumulátor kisütési



vizsgálatát.
6) Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés kikapcsolásához és az akkumulátor kisütésének megállí-
tásához.
7) Nyomja meg a ”Cancel” gombot az akkumulátor kisütési idejének és kisütési kapacitás törléséhez.
8) Nyomja meg a többi funkciógombot vagy a ”Cancel” gombot a kilépéshez az akkumulátor kisütési vizs-
gálatból.
Példa: Lépjen be akkumulátor kisütési műveletbe; állítsa a megszakítási feszültséget 15 V-ra, és a kisütési
áramot 3A-ra; kapcsolja be a műterhelést, és indítsa el az akkumulátor kisütési műveletét; kapcsolja ki
a műterhelést és állítsa le az akkumulátor kisütési műveletét; törölje a kisütési időt és az akkumulátor
kisütési kapacitását; lépjen ki az akkumulátor kisütési vizsgálatából.
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés kikapcsolásához, és csatlakoztassa megfelelően a vizs-
gálandó elemet. ///
2 /// Nyomja meg az ”Battery” gombot, hogy belépjen az akkumulátor kisülési kapacitás paramétereinek
szerkesztésébe. /// STATE 0 Off
3 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal az akkumulátor állapotát kapcsolja On állásba, és
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// STATE 1 On
4 /// Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket a paraméterek kiválasztásához, a megszakítási feszültség (Mini
Volt) beállításához . A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és a ” ”, ” ” billentyűkkel állítsa
be a 15V-os megszakítási feszültséget, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MIN VO
15.000V
5 /// Használja a ”↑”, ”↓” billentyűket a paraméterek kiválasztásához, a megszakítási áram (Mini Curren)
beállításához. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és a ” ”, ” ” billentyűkkel állítsa be a
megszakítási áram értékét: 1A, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// IOFF P 01.000A
6 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és a ” ”, ” ” billentyűkkel állítsa be a 3A-os kisütési
áramot, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DISCUR 3.000A
7 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hogy kilépjen az akkumulátor kisütési paramétereinek módosításából.
///
8 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához, és indítsa el az akkumulátor kisütési
működését. ///
9 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés kikapcsolásához és az akkumulátor kisütési vizsgálatá-
nak megállításához. ///
10 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a kisütési idő és az akkumulátor kisütési kapacitásának törléséhez.
///
11 /// Nyomja meg a mód gyorsbillentyűjét, hogy kilépjen az akkumulátor kisütési műveletéből ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok:
INPUT OFF ; Műterhelés kikapcsolása
BATTERY ON ; akkumulátor kisütési művelet felületének aktiválása
BATT:VOLT:OFF 15 ; Megszakítási feszültség beállítása 15V



BATT:DISC:CURR 3 ; Megszakítási áram beállítása 3A
INPUT ON ; Műterhelés bekapcsolása, és akkumulátor kisütési művelet indítása
INPUT OFF ; Műterhelés kikapcsolása, és akkumulátor kisütési művelet befejezése
BATTERY OFF ; Kilépés az akkumulátor kisütési műveletből

5.10. Mentés és Visszaolvasás
A mentésére és visszaolvasásra vonatkozó működési folyamatok az alábbiak:
1) A ”Shift” + ”1Store” gombok megnyomásával lépjen be a mentési menübe, vagy nyomja meg a ”Shift” +
”2Recall” gombot a belépéshez a visszaolvasás menübe.
2) Nyomja meg az Enter gombot vagy a foratható gombot, hogy kiválassza a pozíciót a mentésre vagy
visszahívásra .
3) Nyomja meg az ”Enter” gombot a mentés és visszahívás menü megerősítéséhez és kilépéshez. Ha a
mentés van kiválasztva, a 2-1 lista paraméterei az EEPROM-ban lesznek elmentve a megadott helyre; ha
a visszahívás van kiválasztva, a 2-1 lista paraméterei az EEPROM-ban megadott helyre mentett értékek
lesznek.
1. példa: Állítson be CCL módot; állítsa az áram értékét 2A-ra; kapcsolja be a terhelést; mentse el a
beállításokat az EEPROM-ban a 0 pozícióba; a következő alkalommal, amikor a műterhelés bekapcsol,
ezek a beállítások a bekapcsolási beállítások leszek.
Lépések // Működési leírás /// Kijelző
1 /// Állítsa a módot CCL-re, állítsa az áram értékét 2A-re; kapcsolja be a műterhelést (a részletes művele-
tekhez lásd a 4.5.1 fejezetet).
2 /// A ”Shift” + ”1Store” gombok megnyomásával lépjen be a mentés menübe. /// SAVE 0
3 /// A bevitel gombokkal vagy a forgatható gombal, válassza ki a 0. pozíciót a mentéshez. /// SAVE 0
4. /// Megerősítéshez nyomja meg az ”Enter” gombot.
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CCL; CCL mód beállítása
CURR 2 ; az áramérték beállítása 2A-re
*SAV 0 ; az aktuális beállítások mentése a 0 pozívióba az EEPROM -ban
2. példa: A fenti példa alapján állítsa be a módot CVH-ra; állítsa a feszültséget 40V-ra; olvassa vissza az
EEPROM-ban location0 pozícióban tárolt értékeket. A részletes leírás a következő:
lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Állítsa a módot CVH-ra, állítsa a feszültséget 40V-ra (a részletes műveletekhez lásd a 4.5.2 fejezetet).
///
2 /// A ”Shift” + ”2Recall” gombok megnyomásával lépjen be a visszaolvasás menübe. /// RECALL 0
3 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal válassza ki a location 0 pozíciót. /// RECALL 0
4 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
MODE CVH; CVH mód beállítása



VOLT 40 ; a feszültségérték beállítása 40V-ra
*RCL 0 ; az EEPROM -ban a 0 pozívióba mentett értékek visszahívása

5.11. Védelmi beállítások törlése
A védelmi beállítások törléséhez az alábbi lépések szükségesek:
1) Szüntesse meg a védelmi állapotot kiváltó körülményt.
2) Nyomja meg a ”Cancel” gombot

1. példa: Törölje a műterhelés RV védelmét. A folyamat részletei a következők:
Lépések ///Folyamat Leírása /// Kijelző
1 /// Csatlakoztassa újra a tápegységet a műterheléshez ///
2 /// Nyomja meg hosszan a ”Cancel” gombot ///
A fenti működési eljárások során a megfelelő SCPI parancsok a következők:
INP:PROT; CLE Törli a védelmi állapotot

5.12. Trigger működés
Amikor a trigger üzemmód külső (EXTernal) , az aktivált trigger műveletek az alábbiak lehetnek:
1) Állítsa be a triggerobjektumot (lásd részletesen a 3.8 fejezetet).
2) Nyomja meg a ”Shift” + ”0Trigger” gombokat vagy a trigger kapcsolót (TRIG IN), hogy alacsony TTL
szintet kapjon, és megjelenik a trigger.
Folyamatok működésének leírása
1 Válassza ki a ”List” menüpontot a főmenüben a trigger funkcióhoz (lásd 5.14.6 fejezetet a részletes le-
íráshoz).
2 Lépjen be a lista működési felületére (lásd részletesen a 5.8 fejezetet).
3 Nyomja meg a ”Shift” + ”0Trigger” billentyűket vagy a triggerkapcsolót (TRIG IN), hogy alacsony TTL
szintet kapjon. A műterhelés bemenete a szekvencia paraméterek változásának megfelelően változik. Eb-
ben az esetben a ”Shift” + ”0Trigger” gombok megnyomása ugyanazt eredményezi, mint a ”Shift” + ”4Start”
gombok megnyomása.
A fenti működési folyamatoknak megfelelő SCPI parancsok a következők:
TRIG:FUNC LIST ; “Lista” választása trigger funkcióhoz
TRIG ; trigger megejelenése

5.13. Főmenü
5.13.0.
A Főmenübe való belépéshez kövesse az alábbi lépéseket:
1) Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a főmenübe.



2) A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza ki a megfelelő menüpontot.
3) A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki a megfelelő paramétert; vagy a beviteli gombok ill. a forgat-
ható gomb és a “ ”, “ ” gombok segítségével vigye be a megfelelő értéket. Nyomja meg a ”Cancel” gombot
hogy kilépjen a paraméter módosításból vagy a főmenüből.
4) Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
5) Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hogy kilépjen a főmenüből.

5.13.1. Alapértelmezett értékek betöltése
Példa: Alapértelmezett adatok betöltése. A részeletes leírás a következő:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// Menu 0 SYST
2 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével válassza a ”1 Config” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a konfigurációba. /// Menu 1 CONF
3 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Load Defa” paraméter menü kiválasztásához. A beviteli gombokkal
vagy a forgatható gombbal válassza a ”Yes” lehetőséget. /// LOAD 1 Yes
4 /// Nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és a visszalépéshez.

5.13.2. Rövidzár üzemmód
Példa: Rövidzár működése CVL módban. A működés részletei a következők:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// Menu 0 SYST
2 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a Rendszerbeállításba. /// CC Set 0 Low
3 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Short” menüpont kiválasztásához. /// SHORT 0 Off
4 /// A forgatható gombbal állítsa a ”Short” értéket a On állásba, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a
megerősítéshez. /// SHORT 1On
5 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. ///
6 /// Nyomja meg a ”V-set” gombot a CVL üzemmód kiválasztásához, majd meg az ”Enter” gombot a meg-
erősítéshez és a kilépéshez üzemmódválasztás és a paraméter beállítás menüből. ///
7 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a terhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásokhoz a megfelelő SCPI parancsok az alábbiak:
INPUT:SHORT ON ; A műterhelés beállítása rövidzárra
MODE CVL ; üzemmód beállítása
INPUT ON ; műterhelés bekapcsolása

5.13.3. Von Pont/Von Latch
Példa: állítsa a Von Latch -et Off állásba; állítsa a Von pontot 1V-ra; kapcsolja be a műterhelést; Ezzel
a példával végrehajtja a műterhelés bemenetének automatikus ki-/bekapcsolását, ami nagymértékben
leegyszerűsíti a vizsgálati műveleteket. A részletes lépések az alábbiak:



Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez ezzel belép a Rendszerbeállításba. /// CC SET 0 LOW
3 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Von Latch” menüpont kiválasztásához. A forgatható gombbal vá-
lassza ki az ”Off” paramétert, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// VON LA 0 Off
4 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Von Point” menüpont kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy a
forgatható gomb és ” ”, ” ” billentyűk segítségével adja meg a feszültség értékét: 1V, majd nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// VON PO 01 .000V
5 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. ///
6 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok:
INP: VOLT: BE: LETCH OFF; Von Latch kikapcsolása
INP: VOLT: BE 1; A Von feszültségpont beállítása 1V-ra
INPUT ON; Műterhelés bekapcsolása

5.13.4. Áramkorlát CV Módban
Példa: Állítsa a műterhelést CVL módba; állítsa a feszültséget 2V-ra; állítsa be az áram határértéket CV
üzemmódban (CV Curr Limit) 20A-ra; kapcsolja be a terhelést. A részletes lépéseket kövesse az alábbiak
szerint:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Állítsa a módot CVL-re, a feszültséget pedig 2V-ra (a részletes műveletekhez lásd a 4.5.2 fejezetet).
2 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// MENU 0 SYST
3 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal válassza a ”0 System Set” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a Rendszerbeálításba. /// CC SET 0 LOW
4 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a ”CV Curr L” menüpontot. /// CV CUR 120.000A
5 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal és ” ”, ” ” billentyűkkel adja meg az áram értékét
20.000A, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// CV CUR 20.000A
6 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. ///
7 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához.
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok:
MODE CVL ; üzemmód beállítása
VOLT 2 ; feszültségérték beállítása 2V
CV:CURR:LIM 20 ; áram határérték beállítása 20A, CV módban
INPUT ON ; műterhelés bekapcsolása

5.13.5. Áram felfutási/lefutási ráta CC módban
Példa: Állítsa a műterhelést CCH módba, az áram értékét 2A-ra; állítsa be az áram felfutási ráta értékét
(Curr Rise Rate) CC módban 0,005A /us. Részletes leírás az alábbiak szerint:



Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Állítsa be a CCH módot; az áram értékét 2A, (a részletes műveletekhez lásd a 4.5.1 fejezetet). ///
2 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// MENU 0 SYST
3 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombal válassza a ”0 System Set” lehetőséget, nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a Rendszerbeállításba. /// CC SET 0 LOW
4 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Curr Rise” menüpont kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy
forgatható gomb és a “ ”, ” ” gombok segítségével adja meg az áram felfutási 0,002A / us értékét, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez . /// CURR R 0.002A / us
5 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a ”Curr Fall” menüpont kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy
forgatható gomb és a ” ”, ” ” gombok segítségévek állítsa be az áram lefutó él ráta 0,005 / us értékét, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// CURR F 0.005A / us
6 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. ///
7 /// Nyomja meg az ”On/Off” gombot a műterhelés bekapcsolásához. ///
A fenti működési eljárásoknak megfelelő SCPI parancsok:
MODE CCH ; üzemmód beállítása
CURR 2 ; áram érték beállítása 2A.
CURR:RISE:RATE 0.002 ; áram felfutási ráta beállítása CC módban 0.002A/us
CURR:FALL:RATE 0.005 ; áram lefutási ráta beállítása CC módban 0.005A/us
INPUT ON ; műterhelés bekapcsolása
INPUT OFF ; műterhelés kikapcsolása

5.13.6. Trigger Funkció Kiválasztása
Példa: Válassza a ”Tran” lehetőséget tigger funkció kiválasztáskor (Trig Function).
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a ”Menu” gombot, hogy belépjen a választható menübe. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal válassza a ”3 Trigger Set” lehetőséget, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez és lépjen be a trigger beállítés menübe. /// MENU 3 TRIG
3 /// A “↑”, “↓ gombok segítségével válassza ki a ”Function” menüpontot. A beviteli gombokkal vagy a
forgatható gombbal válassza a ”Tran” paramétert, majd nyomja meg az ”Enter”-t a megerősítéshez /// Trig
Func 0 Tran
4 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez. ///
A fenti kezelési műveletekhez a megfelelő SCPI parancsok az alábbiak: TRIG:FUNC TRAN ; kiválasztva
ezzel a tranziens üzemet (TRAN) trigger funkcióhoz.

5.13.7. Forgatható ógomb Funkciók
Példa: Forgatógomb funkció engedélyezése.

Lépés /// Működés Leírása /// Kijelző
1 /// Nyomja meg a “Menu” gombot, a belépéshez /// MENU 0 SYST



2 /// A beviteli gombkkal vagy a forgatható gomb segítségével válassza ki “1 Config”-et, majd nyomja meg
az “Enter” gombot a megerősítéshez és a Konfigurációba való belépéshez. /// MENU 1 CONF
3 /// A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki a “Knob”. menüpontot. A beviteli gombok vagy a forgatható
gomb segítségével válassza ki az ”On” paramétert, majd nyomja meg az ”Enter”-t a megerősítéshez.
/// KNOB 1 On
4 /// Nyomja meg a “Cancel” gombot hogy kilépjen a főmenübe ///

5.13.8. Billentyűzet hangok
Péda: Billentyűzet hangok engedélyezése.

Folyamatok /// Működés Leírása /// KIjelző
1///Nyomja meg a ”Menu” gombot a menübe való belépéshez /// MENU 0 SYST
2/// A beviteli gombok vagy forgatható gomb segítségével válassza ki a ”1 Config” lehetőséget majd nyomja
meg az ”Enter”-t, ezzel megerősítve a konfigurációba történő belépést /// MENU 1 CONF
3/// A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki a “Key Sound” menüpontot. A beviteli gombok vagy a for-
gatható gomb segítségével válassza ki az ”ON” lehetőséget majd nyomja meg az ”Enter”-t a megerősítéshez
/// KEY SO 1On
4/// Nyomja meg a ”Cancel” gombot a főmenüből való kilépéshez

5.13.9. Kommunikációs Interfész
Példa: Válassza ki az RS232 interfészt; állítsa be a baud rátát 9600-ra; állítsa be a paritásellenőrzést
None-re; állítsa az adat bitet 8-ra, a stop-bitet pedig 2-re.
Lépés /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A “Menu” gomb megnyomásával lépjen be a választható menü. /// MENU 0 SYST
2 /// A beviteli gombkkal vagy a forgatható gomb segítségével válassza ki “1 Config”-et, majd nyomja meg
az “Enter” gombot a megerősítéshez és a Konfigurációba való belépéshez. /// MENU 1 CONF
3 /// A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki a “Baud Rate” manüpontot. A forgatható gomb vagy a “ ”,
“ ” gombok segítségével válassza a “9600” paraméteret, majd a megerősítéshez nyomja meg az “Enter”
gmbot. /// BAUD R 2 9600
4 /// A “↑”, “↓” gombk segítségvel válassza ki a “Parity Check” menüpontot. A forgatható gombbal válassza
a “None” lehetőséget, majd nyomja meg az ”Enter” gmbot a megerősítéshez. /// PARITY 0 None
5 /// A “↑”, “↓” gombk segítségvel válassza a “Data Bit” menüpontot. A forgatható gombbal válassza a “8”
lehetőséget majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DATA B 0 8bit
6 /// A “↑”, “↓” gombk segítségvel válassza a “Stop Bit” menüpontot. A forgatható gombbal válassza a “2”
lehetőséget, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// STOP B 1 2bit
7 /// Nyomja meg a “Cancel” gombot a kilépéshez a főmenübe. ///



6. Távoli Programozási Műveletek

6.0.
Ez a sorozatú elektronikus műterhelése támogatja mind a közvetlen üzemeltetést, mind a távoli vezérlést.
Az előző fejezet bemutatta, hogyan kell az előlapi billentyűket és gombokat használni a műterhelés meg-
felelő működtetéséhez. Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell használni a műterhelést a távoli vezérléssel.
A közvetlen és a távoli programozás hasonlóságai nyilvánvalóvá válnak, ahogy elolvasta ezt a fejezetet.
Ennek a fejezetnek a célja, hogy segítsen a felhasználóknak gyorsan megismerkedni a távoli programozási
műveletekkel. Az ebben a fejezetben megadott programozási példák egyszerűsített formában használják
az SCPI parancsokat. Kérjük, olvassa el az ”Elektronikus terhelés SCPI programozási útmutató” című
részt az összes SCPI parancs részletes megismeréséhez.

6.1. Kommunikációs Interfész
Az RS232 szabványos interfész. Használja a terheléshez mellékelt kábelt a terhelés helyes csatlakoztatá-
sához a számítógéphez. Állítsa be a baud rátát, a paritást, az adat bitet és a stop bit paramétereit. Állítsa
be ugyanazokat a paramétereket a szoftverben a számítógépen, és adja meg a megfelelő SCPI parancsot a
terhelés működtetéséhez.

6.2. Távoli Vezérlés Kijelzése
Az LCD-n található egy Rmt távoli vezérlés kijelző. Amikor a műterhelés megkapja a (SYSTem: REMote)
távoli parancsot az RS232 interfészen keresztül, az Rmt távoli vezérlés kijelző bekapcsol. Távoli vezérlés
állapotában a műterhelés minden műveletét a távoli elérés vezérli; az előlapi billentyűzet és a forgatható
gomb nem aktívak (kivéve a ”Lock / Local” gombot). Az R Rmt távoli vezérlés kikapcsol és a műterhe-
lés visszatér közvetlen vezérléshez, miután megkapta a közvetlen vezérlés parancsot (például: SYST:
LOC). Visszaállíthatja a műterhelést a távoli vezérlésről közvetlen vezérlésre a ”Lock/Local” gomb hosszú
megnyomásával is.

6.3. Távoli Parancs Küldése
A számítógép segítségével távolról is beállíthatja a működési módot és a működési paramétereket a mű-
terhelésen.

6.4. Adatok visszaküldése
A műterheléssel visszaküldhetők a paraméterbeállítások, a bemeneti feszültség és az áramerősség értékei,
valamint a bemeneti teljesítmény a számítógépre. Ugyancsak visszaküldhető a belső működéssel és a
modul azonosításával kapcsolatos információkat. Például: a lekérdezési parancs ”MEAS: CURR?” lekéri



a műterhelésből az aktuális bemeneti áramot a bemeneti csatlakozókon. A lekérdezésekkel kapcsolatos
részletes információkért lásd az ”Elektronikus terhelés SCPI programozási útmutató” című részt. A műter-
helés a lekérdezésre adott információt egy kimeneti pufferben tárolja, amely az információkat mindaddig
tárolja, amíg a számítógép be nem olvassa azokat vagy új információk nem kerülnek a helyükre.

6.5. Távoli Programozási Parancsok
6.5.0.
Az SCPI parancsok számos opcionális kulcsszóval rendelkeznek a programozó számára. A kulcsszavak
megismerése segít a programozás jobb megértésében. A legtöbb parancsnak lekérdezési szintaxisa van,
amely lehetővé teszi, hogy a jelenlegi paraméter beállításokat visszaadja a vezérlőnek. További részlete-
kért lásd az ”Elektronikus műterhelés SCPI programozási útmutató” című részt. A műterhelés fő funkciói
viszonylag kevés számú paranccsal programozhatók. Fontos megjegyezni a következőket, amikor a CC,
CR, CV és CP értékeket távolról programozzuk.

6.5.1.
A CC, CR, CV és CP értékek attól függetlenül programozhatók, hogy a társított üzemmód aktív-e vagy
sem. Ha a bemenet be van kapcsolva, az összes érvényes érték a bemeneten akkor lép érvénybe, ahogy a
társított mód ki lett választva.

6.5.2. Tranziens szintek
A tranziens CC, CV vagy CR szintet magasabb szintre kell beállítani, mint a megfelelő alacsony szintet,
máskülönben a tranziens művelet le lesz tiltva.

6.5.3. Programozható Áramvédelem
Ha a programozható áramvédelem engedélyezve van, és az aktuális érték túllépte a programozott áram-
korlátot és a késleltetési időt, a terhelés bemenete lekapcsolásra kerül.

6.6. CC Mód példa
Ebben a példában álltsa az áram értékét 0.5A-re majd olvassa vissza a valós áram értéket.
1) ”INPUT OFF” ; Kikapcsolja a műterhelés bementét
2) ”MODE CCL” ; CCL mód kiválasztása
3) ”CURR 0.5” ; 0.5A áram érték beállítása
4) ”INPUT ON” ; A műterhelés bemenetének bekapcsolása
5) ”MEAS:CURR?” ; A valódi bemeneti áram mérése



6.7. CV Mód Példa
A példa szerint a triggerfeszültséget 5V-ra állítja, és kiválasztja a külső triggerforrást.
1) ”INPUT OFF”; a műterhelés bemeneteinek kikapcsolása
2) ”MODE CVL”; CV üzemmód kiválasztása
3) ”VOLT: TRIG 5”; A triggerfeszültség értékét 5V beállítása
4) ”TRIG: SOUR EXT”; a külső bemenet kiválasztása triggerforrásként
5) ”INPUT ON”; a műterhelés bemeneteinek bekapcsolása
Ebben a példában, a külső triggerjelet fogadásakor, a bemeneti feszültség 5V-ra lesz állítva.

6.8. CR Mód Példa
Ez a példa az áram védelmi határértéket 3A-ra állítja, az időeltolást 10 másodpercre, az ellenállási szintet
10 Ω-ra, és leolvassa a számított teljesítményértéket.
1) ”INPUT OFF” ; Kikapcsolja a műterhelés bemenetét
2) ”MODE CRM” ; CRM mód kiválasztása
3) ”CURR:PROT:LEV 3 ; Áram védelmi határérték beállítása 3A-re
4) ”CURR:PROT:D EL 10 ; időeltolás beállítása 10s-re.
5) ”CURR:PROT:STAT ON” ; Áram védelem aktiválása
6) ”RES 10” ; Ellenállás határérták beállítása 10Ω-ra.
7) ”INPUT ON” ; A műterhelés bemenetének bekapcsolása
8) ”MEAS:POW?” ; Bemeneti teljesítményérték mérése

6.9. Folyamatos Tranziens működési példa
A példában állítsa be a CV átmeneti magas / alacsony szinteket, a tranziens felfutási/ lefutási időt, a magas
/ alacsony szinteket és a tranziens működés paramétereit.
1) ”INPUT OFF”; a terhelés bemeneteinek kikapcsolása
2) ”MODE CVH”; CV üzemmód kiválasztása
3) ”VOLT: LLEV 0,5”; A tranziens alacsony szint 0,5V beállítása
4) ”VOLT: HLEV 1”; A tranziens magas szint 1 V beállítása
5) ”TRAN: LTIM 0,010”; A tranziens alacsony szint 10 ms beállítása
6) ”TRAN: HTIM 0.010”; A tranziens magas szintű idő 10 ms beállítása
7) ”TRAN: RTIM 0,010”; tranziens felfutási él időtartamának 10 ms beállítása
8) ”TRAN: FTIM 0,010”; a tranziens lefutási él időtartamának 10 ms beállítása.
9) ”TRAN: MODE CONT”; a folyamatos tranziens működés kiválasztása
10) ”TRAN ON”; Aktiválja a tranziens működést
11. ”INPUT ON”; a műterhelés bemeneteinek bekapcsolása.



6.10. Impulzus tranziens működési példa
a példa CV impulzus tranziens műveletet választ, kiválasztja a buszt triggerforrásként, és 1 ms impulzus-
szélességet állít be.
1) ”INPUT OFF” ; műterhelés bemenet kikapcsolása
2) ”MODE CVH” ; CV mód kiválasztása
3) ”TRIG:FUNC TRAN” ; tranziens kiválasztása trigger funkcióhoz
4) ”TRIG:SOUR BUS” ; A busz kiválasztása triggerforrásként
5) ”VOLT:LLEV 0.5” ; tranziens alacsony szint beállítása 0.5V
6) ”VOLT:HLEV 1” ; tranziens magas szint beállítása 1V
7) ”TRAN:HTIM 0.001” ; transient high magas szint idejének 1ms beállítása
8) ”TRAN:RTIM 0.000250” ; tranziens felfutó él idejének 250us beállítása
9) ”TRAN:FTIM 0.000250” ; tranziens lefutó él idejének 250us beállítása
10) ”TRAN:MODE PULSE ” ; impulzus tranziens működés beállítása
11) ”TRAN ON” ; tranziens működés aktiválása
12) ”INPUT ON” ; a műterhelés bemenetének bekapcsolása
13) ”*TRG” ; *TRG parancs 1ms magas-szintű impulzust generál a műterhelés bemenetére

7. Auto Teszt Mód

7.1. Főmenü
Nyomja meg a gombot az Auto Teszt főmenüjébe való belépéshez. Forgassa el a gombot a menü
kiválasztásához. Nyomja meg az ”Enter” gombot, hogy belépjen a funkció opcióba. Használja a ”↑” vagy a
”↓” billentyűt az LCD képernyő léptetéséhez. Ekkor használja a ”↓” gombot, a továbblépéshez a következő
almenübe. Nyomja meg a ”Cancel” gombot a menübe való kilépéshez.

A főmenü elemei a következők:
Trigger set
/// Function /// Trigger function: 0 input - input On/Off; 1 Level - recall trigger value; 2 List - enable List; 3
Tran - enable Tran
/// Source /// Trigger forrás kiválasztása: 0 External - external key trigger (“Shift”+“0Trigger”); 1 Pluse -
TTL trigger a hátsó panelen; 2 Bus - a trigger forrás a *TRG parancs; 3 Hold - parancs használata “TRI-
Gger:IMMediate” trigger forrásként
Auto Test
/// State /// Auto teszt ki/be
/// End Step /// Lépés vége (0-14)
/// Step /// Lépés kiválasztása (0-14)
/// Mode /// Mód beállítás
/// Level /// Beállítási érték



/// Min /// Paraméter szint minimum értéke
/// Max /// Paraméter szint maximum értéke
/// Delay /// Teszt idő

7.2. LCD Jelzései
Az LCD a tényleges feszültséget, áramot, teljesítményt és ellenállás szintjét mutatja. A második sor a
tesztállapotot és a tesztelési lépéseket mutatja.

7.3. Funkció Leírása
A műterhelés auto teszt funkcióval rendelkezik. A felhasználó beállíthatja a teszt üzemmódot, a beállított
értéket, a határérték-tartományt, a tesztidőt és a végpontot. Két trigger funkció áll rendelkezésre: auto-
matikus trigger és külső TTL trigger. Automatikus trigger módban, amikor a külső bemeneti feszültség
nagyobb, mint a Von pont, akkor a trigger aktiválódik és a műterhelés elkezdi a tesztet; Ha a külső beme-
neti feszültség kisebb, mint a Voff pont, a műterhelés várakozási állapotba lép. Külső TTL trigger módban
zárja rövidre a TTL TRIG IN csatlakozót a hátsó panelen és a trigger megjelenik. Megfigyelhető, hogy
egy több kimenetű tápegység egyszerre több műterheléssel is tesztelhető. A teszt 15 lépésből áll, állítsa
be a paraméter lépéseket, kapcsolja be az automatikus tesztállapotot, a bemeneti triggerjelet, majd kezdje
meg a tesztet. A lépések, a paraméterek és a tesz állapota megjelenítésre kerülnek. Ha hiba történik, a
bemenet kikapcsol és az aktuális lépésben marad, és megjeleníti a mérési értéket. A hibaállapot törléséhez
nyomja meg a ”Cancel” gombot.

7.4. Közvetlen Működtetés
7.4.1. Egyetlen tápegység tesztelése
Példa: egy 5V2A hordozható akkumulátor teszteléséhez csatlakoztassa a műterhelést és indítsa el az auto
tesztet.
Lépés /// Mód /// Érték beállítása /// Min szint /// Max szint /// Leírás
0 /// CCL /// 00.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Voff pont tartomány tesztelése: 4.8V-5.5V
1 /// CCL /// 02.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Voff pont tartomány tesztelése 2A terheléssel: 4.5V-5.5V
2 /// CVL /// 04.500V /// 01.000A /// 02.500A /// 4.5V kimeneti terhelés tesztelése :1.0A-2.5A
A részletes lépések a következők:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A műterhelés trigger üzemmódjának állítsa be a külső triggert; Állítsa a műterhelés Von pontját 2,0
V-ra; Állítsa be a műterhelés Voff pontját 1.0V-ra /// SOUTCE 0 EXTE; VON PO 02 .000V; VOFF P 01
.000V
2 /// Nyomja meg a gombot az Auto Test menübe való belépéshez. /// STATE 1 On
3 /// Az Automatikus teszt jelzője bekapcsol, ahogy belép a menüben. /// STATE 1 On



4 /// Használja a beviteli gombokat vagy a forgatható gombot, hogy On állapotba kapcsoljon, és nyomja meg
az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// STATE 1 On
5 /// A ”↑”, ”↓” gombok segítségével válassza ki a paraméter befejezése lehetőséget . Használja a beviteli
gombkat vagy a forgatható gombot a ” ”, ” ” gombokkal, hogy a befejező lépést 2-re állítsa, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// END ST 2
6 /// A ”↑”, ”↓” billentyűk segítségével válassza a paraméter befejező lépést. A beviteli gombokkal vagy a
forgatható gombbal és ” ”, ” ” billentyűk segítségével állítsa be a lépést 0-ra, majd nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez. (Ezt a Voff pont tesztelésére használják) /// STEP 0
7 /// A ”↑”, ”↓” gombokla válassza ki a paraméter üzemmódot. A beviteli gombokkal vagy a forgatható
gombbal és ” ”, ” ” gombokkal lépjen be CCL módba, és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
/// MODE 0 CCL
8 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paraméter beállítási szintet. A beviteli gombokkal vagy a forgatható
gombbal és “ ”, “ ” gombokkal együtt adja meg a beállítási szintet 0,000A-ra és nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez. /// LEVEL 00.000A
9 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter határértékének kiválasztásához. A beviteli gombokkal
vagy a forgatható gomb és “ ”, “ ” gombokkal adja meg a minimum értéket 4,800V-ra, majd nyomja meg
az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MIN 04.800V
10 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter maximális határértékének kiválasztásához. A beviteli
gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa a maximális értéket 5.500V-ra
és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MAX 05.500V
11 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter teszt idejének kiválasztásához. A beviteli gombokkal
vagy a forgatható gomb és “ ”, “ ” gombokkal állítsa be a tesztelési időt 1 másodpercre, majd nyomja meg
az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DELAY 00001s
12 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter lépés kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy a for-
gatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a lépést 1-re, majd nyomja meg az ”Enter” gombot
a megerősítéshez. (Ez a 2A terhelésű feszültség tesztelésére szolgál) /// STEP 1
13 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paraméter módot. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb és
” ”, ” ” gombok segítségével lépjen be CCL módba, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez.
/// MODE 0 CCL
14 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter beállítási szint kiválasztásához. A beviteli gombokkal
vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a beállítási szintet 2.000A értékre, majd
nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// LEVEL 02.000A
15 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter minimum határértékének kiválasztásához. A beviteli
gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a minimum értéket 4.500V-ra,
majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MIN 04.500V
16 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter maximális határértékének kiválasztásához. A beviteli
gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a maximális értéket 5.500V-ra
és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MAX 05.500V
17 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paraméterek tesztelésének idejét. A beviteli gombokkal vagy a



forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa be a tesztidőt 2 másodpercre, majd nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DELAY 00002s
18 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paraméter lépést. A beviteli gombokkal vagy a forgatható gomb
és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa a lépést a 2-es pozícióba, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a
megerősítéshez. (Ez a 4.5V állandó feszültség kimeneti áramának tesztelésére használható) /// STeP 2
19 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter mód kiválasztásához. A beviteli gombokkal vagy a for-
gatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével lépjen be CVL módba, és nyomja meg az ”Enter” gombot a
megerősítéshez. /// MODE 2 CVL
20 /// A ”↑”, ”↓” gombokkal válassza ki a paraméter beállítási szintet. A beviteli gombokkal vagy a for-
gatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével adja meg a beállítási szintet 4.500V-ra és nyomja meg az
”Enter” gombot a megerősítéshez. /// LEVEL 04.500V
21 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter minimum határértékének kiválasztásához. A beviteli
gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével adja meg a minimális értéket 1.000A,
és nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MIN 01.000A
22 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter maximális határértékének kiválasztásához. A beviteli
gombokkal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével adja meg a maximális értéket a 2.500A,
majd nyomja meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// MAX 02.500A
23 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméterek tesztelési idejének kiválasztásához. A beviteli gombok-
kal vagy a forgatható gomb és ” ”, ” ” gombok segítségével állítsa a tesztidőt 2 másodpercre, majd nyomja
meg az ”Enter” gombot a megerősítéshez. /// DELAY 00002s
24 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hogy kilépjen az automatikus tesztparaméterek szerkesztési felüle-
téről és az automatikus teszt várakozási felületre való belépéshez. ///
A fenti lépések elvégzése után az automatikus tesztet engedélyezheti, ha a hordozható töltőt a műterhelés
bemeneti termináljára csatlakoztatja, nem szükséges a billentyűzet további használata.

7.4.2. Több-kimenetes tápegység teszt
Példa: egy 75W, 5V/6A,+15V/2.3A,-15V/0.5A többkimenetű tápegység teszteléséhez, csatlakoztassa a
tápegységet a műterheléshez a 7.1 ábra szerint.



1 - A Terhelés
2 - B Terhelés
3 - C Terhelés
4 - Trigger
5 - Tápegység
Lépés /// Terhelés száma /// Mód /// Szint /// Min /// Max /// Késleltetés /// Leírás
0 /// A /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Voff Teszt Pont
0 /// B /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Teszt Voff Pont
0 /// C /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Teszt Voff Pont
1 /// A /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Von Teszt Pont CC módban
1 /// B /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Von Teszt Pont CC módban
1 /// C /// CCL /// 0.500A /// 14.200V /// 16.000V /// 2s /// Von Teszt Pont CC módban
2 /// A /// CVL /// 5.000V /// 6.000A /// 10.000A /// 2s /// Von Teszt Pont CV módban
2 /// B /// CVL /// 15.000V /// 2.300A /// 5.400A /// 2s /// Von Teszt Pont CV módban
2 /// C /// CVL /// 14.500V /// 0.400A /// 0.600A /// 2s /// Von Teszt Pont CV módban
Részletes működési lépések a következők:
1) A terhelés, 5V/6A teszteléshez
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A műterhelés trigger módjának állítsa be a külső TTL triggert; Állítsa a terhelés Von pontját 2,0 V-ra;
Állítsa a terhelés Voff pontját 1,0 V-re /// SOURCE 1 Pulse; VON PO 02 .000V; VOFF P 01 .000V
2 /// Nyomja meg a gombot, hogy belépjen az Auto Test menübe /// STATE 1 ON
3 /// A jelző bekapcsol, amikor az Auto Test menübe belép. /// STATE 1 ON
4 /// A beviteli gombokkal vagy a forgatható gombbal állítsa be az On állást, és nyomja meg az ”Enter”
gombot a megerősítéshez. /// STATE 1 ON
5 /// Használja a ”↑”, ”↓” gombokat a paraméter befejező lépését. A beviteli gombokkal vagy a forgatható
gombbal és ” ”, ” ” gombokkal állítsa a befejező lépést 2-re, majd nyomja meg az ”Enter” gombot a meg-
erősítéshez. /// END ST 2



6 /// Kérjük, olvassa el a 6.4.1 műveleti lépéseket, és állítsa be a paramétereket a 4-A táblázat szerint.
7 /// Nyomja meg a ”Cancel” gombot, hogy kilépjen az automatikus tesztparaméterek szerkesztési felületéről
és az automatikus teszt várakozó felületre való belépéshez.
Táblázat 7-A: 5V/6A paraméter beállítás

Lépés /// Mód /// Határérték /// Min /// Max /// Késleltetés
0 /// CCL /// 0.000A /// 5.000V /// 5.500V /// 1s
1 /// CCL /// 6.000A /// 4.800V /// 5.500V /// 2s
2 /// CVL /// 5.000V /// 6.000A /// 10.000A /// 2s
2) B terhelés, +15V/2.3A teszteléshez
Lépések /// Működés Leírása /// Kijelző
1 /// Állítsa be a külső TTL triggert, mint műterhelés trigger üzemmódját. /// SOURCE 1 Pulse
2 /// A gomb megnyomásával lépjen be az Auto Test menübe. /// MENU 0 SYST
3 /// A jelző bekapcsol, miután belépett az Auto Test menübe. /// STATE 1 ON
4 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével állítsa be a ”State On” -t, majd az ”Enter”
megnyomásával erősítse azt meg. /// STATE 1 ON
5 /// A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki az ”end step” paramétert. A beviteli gombok vagy a
forgatható gomb és a “ ”, “ ” segítségével állítsa be az ”end step 2”-t, majd nyomja meg az“Enter”-t a
megerősítéshez. /// END ST 2
6 /// A 6.4.1 lépéseknek megfelelően, állítsa be a paramétereket a 4-B táblázat szerint. ///
7 /// A ”Cancel” gomb megnyomásával léphet ki az auto teszt paraméterek módosításának felületéről és
léphet be az auto tesz várakozás interfészre.
7-B táblázat: +15V/2.3A paraméter beállítás
Lépés /// Mód /// Szint /// Min /// Max /// Késleltetés
0 /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s
1 /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s
2 /// CVL /// 15.000V /// 2.300A /// 5.400A /// 2s
3) C terhelés, -15V/0.5A teszteléshez
Lépések /// Működés Leírása /// Kijelző
1 /// Állítsa be a külső TTL triggert, mint műterhelés trigger üzemmódját. /// SOURCE 1 Pulse
2 /// A gomb megnyomásával lépjen be az Auto Test menübe. /// STATE 1 ON
3 /// A jelző bekapcsol, miután belépett az Auto Test menübe. /// STATE 1 ON
4 /// A beviteli gombok vagy a forgatható gomb segítségével állítsa be a ”State On” -t, majd az ”Enter”
megnyomásával erősítse azt meg. /// STATE 1 ON
5 /// A “↑”, “↓” gombok segítségével válassza ki az ”end step” paramétert. A beviteli gombok vagy a
forgatható gomb és a “ ”, “ ” segítségével állítsa be az ”end step 2”-t, majd nyomja meg az“Enter”-t a
megerősítéshez. /// END ST 2
6 /// A 6.4.1 lépéseknek megfelelően, állítsa be a paramétereket a 4-C táblázat szerint. ///



Táblázat 7-C: -15V/0.5A paraméter beállítások:
Lépés /// Mód /// Szint /// Min /// Max /// Késleltetés
0 /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s
1 /// CCL /// 0.500A /// 14.200V /// 16.000V /// 2s
2 /// CVL /// 14.500V /// 0.400A /// 0.600A /// 2s
A fenti beállítások elvégzése után csatlakoztassa a tápfeszültséget a műterhelés bemeneti termináljaira
a 7-1. ábra szerint. A három terhelés triggerjelét az egyik gombon kell bekötni. Nyomja meg a gombot a
tesztelés elindításához. Az első lépés a Voff pont rangjának tesztelése, a második lépés a Von pont rangjá-
nak tesztelése. Amikor a vizsgálat befejeződött, távolítsa el a tápegységet, így a műterhelés a várakozási
állapotba kerül.

7.4.3. Jelterminál teszt
Például: engedélyezze az automatikus tesztet a jelterminál tesztelésével. A részletes lépések a következők:
Lépések /// Működési leírás /// Kijelző
1 /// A műterhelés trigger módjának állítsa be a külső triggert. /// FUNCTI 0 Input; SOURCE 1 Pluse
2 /// Az egyéb vizsgálatok a 6.1 szakaszra vonatkoznak. ///
A fenti lépések végrehajtása után, csatlakoztassa a tesztjelet a műterhelés bemeneti termináljára, indítsa
el a triggerjelet a tesztjel terminálján, majd aktiválja az automatikus tesztet. A teszt végeztével, a PASS jel
magas kimeneti szintet ad; Ha a teszt sikertelen, a FAIL jel magas kimeneti szintet ad; más eredmények
esetén a PASS jel és a FAIL jel kimenete alacsony.

8. Fő Specifikáció

A bemelegedési idő 30 perc. Garantált teljesítmény a specifikációban megjelölt 25 ℃ ± 5 ℃ közötti tarto-
mányban biztosított.
Névleges Bement (0℃~40℃)
Feszültség /// 0~150V
Áram /// 1mA~30A
Teljesítmény *1 /// 300W
MOV@FS áram /// 0.82V
Konstans Feszültség mód (CV)
Alsó tartomány /// 0.1~30V
Felbontás /// 1mV
Pontosság /// ±(0.05%+0.02%FS)
Felső tartomány /// 0.10~150V
Felbontás /// 10mV
Pontosság /// ±(0.05%+0.025%FS)
Konstans áram mód (CC)



Alsó tartomány /// 0~3A
Felbontás /// 1mA
Pontosság /// ±(0.1%+0.1%FS)
Felső tartomány /// 0~30A
Felbontás /// 10mA
Pontosság /// ±(0.1%+0.15%FS)
Konstans ellenállás mód (CR) (Bemeneti feszültség/áram ≥10%FS)
Alsó tartomány (VH CRL) /// ≈0.04~6Ω
Felbontás /// 100uΩ
Pontosság (Impedancia) /// ±(0.5%+0.5%FS)
Középső tartomány (VH CRM) /// ≈6~600Ω
Felbontás /// 2.7us
Pontosság (Konduktivitás) /// ±(1%+1%FS)
Felső tartomány (VH CRH) /// ≈60~4000Ω
Felbontás *2 /// 0.30us
Pontosság (konduktivitás) /// ±(1.5%+1.5%FS)
Alsó tartomány (VL CRL) /// ≈0.04~1.12Ω
Felbontás /// 18uΩ
Pontosság (Impedancia) /// ±(0.5%+0.5%FS)
Középső tartomány (VL CRM) /// ≈1.12~112Ω
Felbontás /// 15us
Pontosság (Konduktivitás) /// ±(1%+1%FS)
Felső tartomány (VL CRH) /// ≈11.2~2000Ω
Felbontás /// 1.6us
Pontosság (Konduktivitás) /// ±(1.5%+1.5%FS)
Konstans Teljesítmény Mód (CP) (Bemeneti feszültség/áram ≥10%FS)
Tartomány /// 0~300W
Felbontás P<100W /// 1mW
Felbontás P≥100W /// 10mW”
Pontosság /// ±(1%+0.1%FS)
Feszültségmérés
Alsó tartomány /// 0~30V
Felbontás /// 1mV
Pontosság /// ±(0.05%+0.02%FS)
Felső tartomány /// 0~150V
Felbontás /// 10mV
Pontosság /// ±(0.05%+0.025%FS)
Áramerősség mérése



Alsó tartomány /// 0~3A
Felbontás /// 1mA
Pontosság /// ±(0.1%+0.1%FS)
Felső tartomány /// 0~30A
Felbontás /// 1mA
Pontosság /// ±(0.1%+0.15%FS)
Teljesítménymérés (Bemeneti feszültség/áram≥10%FS)
Tartomány /// 0~300W
Felbontás P<100W /// 1mW
Felbontás P≥100W /// 10mW
Pontosság /// 1%+0.1%FS
Áram változási sebessége (slew-rate)
CCH Tartomány ( /us) /// 0.1mA ~1.5A
CCL Tartomány( /us) *3 /// 0.1mA ~0.15A
Felbontás /// 0.1mA/us
Pontosság *4 /// 3%+10us
Akkumulátor kisütése
Kisütési idő /// 1s~100h
Felbontás /// 1s
Pontosság /// 0.2%+1s
Elem kapacitás /// 3000Ah
Felbontás /// 1mAh
Pontosság /// 0.3%+0.01Ah
Kisütési feszültség tartomány /// 0.1V~150V
Kisütési áram felbontása /// 10mA
Rövidzár
CCL /// 3.6A
CCH /// 33A
CV /// 0V
VH CRL /// 0.027Ω
VH CRM /// 5.6Ω
VH CRH /// 58Ω
VL CRL /// 0.027Ω
VL CRM /// 1.1Ω
VL CRH /// 10Ω
CPV /// 315W
CPC /// 0W
maximális jelváltozási sebesség (slew rate)



Áram /// 1.5A /us
Feszültség /// 0.2V /us
Open circuit /// ≥20kΩ
Max. Bementi értékhatár
Áram /// 33A
Feszültség /// 175V
Ripple és Zaj
Áram (rms/p-p) /// 3mA/30mA
Feszültség (rms) /// 5mV
Tranziens üzem
Tranziens Mód /// Folyamatos, Impulzus, Váltakozó (Toggled )
Frekvencia tartomány *5 /// 0.01Hz~2kHz
Magas/alacsony idő /// 0~99999ms
Felbontás /// 250us
Pontosság /// 0.2%+10us
Felfutási/Lefutási idő /// 250us~99999ms
Felbontás /// 250us
Pontosság /// 0.2%+10us
Lista mód
Léptetési idő /// 10ms~99999s
Felbontás /// 10ms
Pontosság /// 0.2c/o+10us
Lépések száma /// 1~50
Ciklusok száma /// 0~65535
Tárhely /// 8 Lists
További Funkció /// Chain
Trigger Bemenet
Trigger szint /// TTL lefutó él
Trigger impulzusszélesség /// ≥20us
Általános
Védelem /// Túláram, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés és záróirányú feszültség elleni védelem
Interfész /// RS-232 interfész, SCPI parancs támpgatás, Labview
Interfész támogatás /// Opcionális RS-232 - USB kábel
Működési környezet /// 0℃~40℃, ≤85%RH
Tárolási környezet /// -10℃~70℃, ≤70%RH
Áramforrás /// AC110V/220V±10% választható, 50/60Hz
Tartozékok /// Tápkábel x1, Felhasználói kézikönyv x1, RS-232 kábel x1
Méretek (WxHxD) /// 215x89x412mm
Súly /// 6.7kg



9.

* 1. A rendelkezésre álló maximális folyamatos teljesítmény lineárisan csökken a maximálisan 100% -tól
40 ° C-on, a maximálisan 75% -ig 50 ° C-on.
* 2. Vezetőképesség (S) = 1 / Ellenállás (Ω).
* 3. A beállított szint 10-szer nagyobb, mint a CCL módban elért sebesség.
* 4. A tényleges tranziens időt úgy határozzuk meg, mint a bemenet 10% -ról 90% -ra változásához szük-
séges idő vagy a programozott elmozdulás 90% -áról 10% -ra változása.
* 5. A tranziens frekvencia függ a magas / alacsony szinttől és a felfutó /lefutó éltől.


