
AX-EL300W - Programowalne Elektroniczne Obciążenie DC -
Instrukcja Obsługi

1.

Korzystanie z instrukcji obsługi
Należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia.
Po przeczytaniu instrukcji należy zachować ją w pobliżu, żeby można było z niej skorzystać w razie potrzeby.
Podczas przenoszenia urządzenia w nowe miejsce należy przenieść instrukcje obsługi wraz z urządzeniem.
Informacja dotycząca kalibracji
Informujemy, że urządzenia opisane w instrukcji obsługi są zgodne z cechami i specyfikacjami podanymi
w instrukcji. Przed wysyłką urządzenie zostało skalibrowane w fabryce. Proces kalibracji i standardy są
zgodne z krajowymi przepisami i standardami dotyczącymi kalibracji urządzeń elektronicznych.
Gwarancja
Gwarantujemy, że urządzenie przeszło surową kontrolę jakości. Gwarancja obejmuje wady materiałowe
głównego urządzenia i jego akcesoriów przez okres jednego roku. Gwarancja obejmuje darmowe części
zamienne dla urządzeń, które zostaną uznane za wadliwe w tym okresie czasu. W celu uzyskania ser-
wisu gwarancyjnego skontaktuj się z najbliższym biurem sprzedaży lub serwisem. Nie udzielamy żadnych
dodatkowych gwarancji innych niż gwarancja przedstawiona w tym podsumowaniu i oświadczeniu gwa-
rancyjnym. Nie udzielamy żadnych innych gwarancji związanym z cechami zbywalności oraz zdatności do
danego celu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach związanych z pośrednim, szczególnym
i wynikowym uszkodzeniem, takim jak modyfikacje obwodów i funkcji przez użytkowników, naprawa lub
wymiana podzespołów przez użytkowników lub uszkodzenie podczas transportu.
Ze względu na ulepszanie produktu specyfikacje podane w instrukcji mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

2. Informacje wstępne

2.0.
Ta seria programowalnych obciążeń elektronicznych, jako urządzenia nowej generacji została zaprojek-
towana dla dużej wydajności. Urządzenia tej serii posiadają bardzo duże możliwości testowe, przyjazny
interfejs użytkownika oraz interfejs RS232 wspierający SCPI i Labview. Ta seria jest szeroko wyko-



rzystywana w lotnictwie, okrętownictwie, elektronice samochodowej, ogniwach słonecznych, ogniwach
paliwowych i podobne zastosowania w badaniach naukowych i na polu produkcyjnym.
Wszystkie wyrażenia ”obciążenie elektroniczna” oraz ”obciążenie” znajdujące się w instrukcji odnoszą się
do tej serii elektronicznych obciążeń, jeśli nie podano inaczej.

2.1. Funkcje urządzenia
- 4 podstawowe funkcje: CC, CV, CR i CP; 9 podstawowych trybów testowych: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL,
CRM, CRH, CPV, CPC;
- Dzięki 24 bitowemu konwerterowi A/C i 16 bitowemu konwerterowi C/A, urządzenia te posiadają zdecydo-
wanie poprawioną rozdzielczość ustawień i pomiarów. Szybkość konwersji C/A wynosząca 40kHz zapewnia
dużą wydajność;
- Perfekcyjne zabezpieczenia zapewniają wysoką niezawodność w najbardziej skomplikowanych środowi-
skach testowych;
- Innowacyjnie zaprojektowane tryby CPV i CPC efektywnie poprawiają praktyczność trybu CP;
- Poprawiony obwód znacznie poprawia dynamiczną odpowiedź trybu CR i rozszerza zakres zastosowań
tego trybu;
- Tryb chwilowy wysokiej szybkości z oddzielną regulacją czasu poziomu wysokiego/niskiego oraz czasu
narastania/opadania, maksymalna częstotliwość testowa 2kHz;
- Potężna funkcja testów sekwencyjnych; minimalny czas kroku wynosi 10us i maksymalny czas kroku wy-
nosi 10000s. Ilość cykli może zostać dowolnie dobrana, a sekwencja może być połączona z inną sekwencją,
żeby osiągnąć jeszcze bardziej skomplikowane procedury testowe;
- Złącza wejściowe ze swoją innowacyjną budową są przede wsystkim odpowiednie do testowania dużych
prądów;
- Dostępny jest test zwarcia, test rozładowywania baterii i inne funkcje pomocnicze;
- Inteligentny system chłodzący o dużej wydajności może skutecznie obniżyć temperaturę urządzenia i
zwiększyć gęstość mocy;
- Automatyczna funkcja wł/wył ułatwia wykonywanie testów;
- Regulatory i cyfrowe przyciski czynią pracę bardziej wygodną;
- Funkcja zapisu/przywołania może zapisać wiele grup ustawien ogólnych;
- Wsparcie dla SCPI (Standardowe Polecenia dla Urządzeń Programowalnych) i Labview oraz posiada
niezbędne oprogramowanie PC;

2.2. Modele produkcyjne
Urządzenie /// Model /// Wartość znamionowa wejściowa - Moc /// Wartość znamionowa wejściowa - Napięcie
/// Wartość znamionowa wejściowa - Prąd /// Ciężar [kg] /// Wymiary (W*H*D)
1 /// B /// 300W /// 0~150V /// 1mA~30A /// 6,7 /// 215x89x412mm



2.3. Płyta czołowa

1. Wyświetlacz LCD
2. Przyciski funkcyjne
3. Wejście parametrów
4. Złącza wejściowe
5. Przyciski menu
6. Przycisk zasilania



2.4. Wyświetlacz LCD

2.5. Tył urządzenia

1. Kabel zasilający / gniazdo bezpiecznika
2. Wentylator chłodzący
3. Gniazdo zdalnego pomiaru



4. Gniazdo wejściowe zewnętrznego wyzwalania
5. Interfejs RS232

1. Przełącznik wyboru napięcia zasilającego AC110/220V

2.6. Opis przycisków
Dostępne są trzy grupy przycisków na płycie czołowej: przyciski funkcyjne, przyciski wejściowe, które
powiązane są z dodatkowymi funkcjami i przyciski kierunkowe. Podstawowa funkcja przycisków wejścio-
wych oznaczona jest kolorem czarnym. Dodatkowa funkcja przycisków wejściowych oznaczona jest kolorem
zielonym. Żeby użyć dodatkowej funkcji przycisku, naciśnij najpierw przycisk ”Shift”, a następnie naciśnij
żądanych przycisk.
Nazwa przycisku /// Główna funkcja /// Dodatkowa nazwa przycisku /// Dodatkowa funkcja
0 /// Cyfra wejściowa 0 /// Trigger /// Przycisk wyzwalania
1 /// Cyfra wejściowa 1 /// Store /// Przycisk zapisu do pamięci
2 /// Cyfra wejściowa 2 /// Recall /// Przycisk przywołania z pamięci
3 /// Cyfra wejściowa 3 /// A /// Ustawienie punktu A
4 /// Cyfra wejściowa 4 /// Start /// Przycisk startu sekwencji (listy)
5 /// Cyfra wejściowa 5 /// Stop /// Przycisk zatrzymania sekwencji (listy)
6 /// Cyfra wejściowa 6 /// B /// Ustawienie punktu B
7 /// Cyfra wejściowa 7 /// Insert /// Przycisk wstawiania
8 /// Cyfra wejściowa 8 /// Delete /// Przycisk usuwania



9 /// Cyfra wejściowa 9 /// Error /// Przycisk wyświetlania kodu błędu
/// Znak wejściowy . /// Short /// Przycisk zwarcia

Enter /// Przycisk potwierdzenia /// ///
/// Przycisk w lewo /// ///
/// Przycisk w prawo /// ///

Tran /// Menu obsługi trybu chwilowego /// ///
List /// Przycisk obsługi sekwencji (listy) /// ///
Battery /// Przycisk rozładowania baterii /// ///

/// Ustawianie funkcji dodatkowej, auto test /// ///
Shift /// Przycisk przełączania funkcji dodatkowej /// ///
Cancel /// Kasowanie lub wyjście /// Prot Clear /// Kasowanie zabezpieczenia
Menu /// Menu główne
On/Off /// Wł/Wył wejścia
Lock/Local /// Krótkie naciśnięcie dla zablokowania, długie naciśnięcie do odblokowania
I-set /// Wybór trybu CC, ustawianie wartości prądu wejściowego
V-set /// Wybór trybu CV, ustawianie wartości napięcia wejściowego
P-set /// Wybór trybu CP, ustawianie wartości mocy wejściowej
R-set /// Wybór trybu CR, ustawianie wartości rezystancji wejściowej
↑ /// Strona w górę
↓ /// Strona w dół

2.7. Menu
2.7.1. Menu główne
Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby włączyć menu główne i pokazać je na wyświetlaczu. Obracaj regulatorem,
żeby wybrać menu. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby wybrać funkcję zaznaczoną kursorem. Za pomocą
przycisków “↑” lub “↓” możliwe jest obracanie ekranu LCD. Naciśnięcie przycisku “↓” w tym momencie
spowoduje przejście do kolejnego poziomu menu podrzędnego. Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść z
menu.
Ustawianie systemu
/// CC SET /// Ustawianie zakresu trybu CC
/// CV SET /// Ustawianie zakresu trybu CV
/// CR SET /// Ustawianie zakresu trybu CR
/// CP SET /// Ustawianie zakresu trybu CP
/// VON LAtch /// Zatrzask napięcia Von
/// VON POint /// Ustawianie punktu napięcia Von
/// VOFF Point /// Ustawianie punktu napięcia Voff
/// CV CURr limit /// Ograniczenie prądowe w trybie CV



/// CURR Rise rate /// Wskaźnik narastania prądu w trybie CC
/// CURR Fall rate /// Wskaźnik opadania prądu w trybie CC
/// SHORT /// Tryb zwarcia
Konfiguracja
/// LOAD Default /// Przywracanie ustawień domyślnych
/// INPUT recall /// Przywracanie stanu urządzenia po uruchomieniu na stan przed wyłączeniem
/// POWER on recall /// Ustawianie parametrów urządzenia po uruchomieniu na wartości przed wyłącze-
niem
/// KNOB /// Włączanie funkcji regulatora
/// KEY SOund /// Włączanie dźwięku przycisków
/// BAUD Rate /// Ustawianie szybkości transmisji
/// PARITY check /// Ustawianie sprawdzania parzystości
/// DATA Bit /// Bit danych
/// STOP bit /// Bity danych stopu
/// ADDRESs /// ID lub adres przyrządu
/// SAVE /// Zapamiętywanie parametrów
/// RECALL /// Przywoływanie parametrów
/// ERROR /// Komunikat błędu
Zabezpieczenie
/// OCP STate /// Wł/wył zabezpieczenie nadprądowe
/// OCP LEvel /// Wartość graniczna zabezpieczenia prądowego
/// OCP DElay /// Czas opóźnienia do wyłączenia obciążenia w OCP
/// OVP LEvel /// Wartość graniczna zabezpieczenia napięciowego
/// OPP LEvel /// Wartość graniczna zabezpieczenia mocy
/// OPP DElay /// Czas opóźnienia do wyłączenia obciążenia w OPP
Ustawianie wyzwalania
/// FUNCTIon /// Wybór funkcji wyzwalania
/// SOURCE /// Wybór źródła wyzwalania
/// CURRENt /// Prąd wyzwalania
/// VOLTAGe /// Napięcie wyzwalania
/// RESISTance /// Rezystancja wyzwalania
/// POWER /// Moc wyzwalania
Lista
/// STATE /// Ustawianie stanu testu sekwencji (listy)
/// NO. /// Wybór liczby sekwencji (listy)
/// MEMO /// Pamięć sekwencji
/// DATA: <New/Edit> /// Utworzenie nowej lub edycja istniejącej sekwencji



/// COUNT /// Czasy cyklu
/// CHAIN /// Ilość sekwencji do połączenia (0-7, off)
Dane listy
/// NO. /// Numer danych
/// MODE /// Czas trybu
/// LEVEL /// Wartość ustawień
/// DELAY /// Czas
Bateria
/// STATE /// Przycisk operacji rozładowania baterii
/// MIN VOltage /// Wartość napięcia końcowego
/// IOFF Piont /// Wartość prądu końcowego
/// DISCUR /// Wartość prądu rozładowywania
Tryb chwilowy
/// STATE /// Stan działania trybu chwilowego
/// MODE /// Rodzaj trybu chwilowego
/// LEVELL /// Dolny poziom trybu chwilowego
/// LEVELH /// Górny poziom trybu chwilowego
/// TIME L /// Czas trwania poziomu dolnego
/// TIME H /// Czas trwanai poziomu górnego
/// TIME R /// Czas trwania zbocza narastającego
/// TIME F /// Czas trwania zbocza opadającego
Automatyczny test
/// STATE /// Wł/wył stanu testu automatycznego
/// END STep /// Krok końcowy (0-14)
/// STEP /// Wybór kroku (0-14)
/// MODE /// Ustawianie trybu
/// LEVEL /// Wartość ustawienia
/// MIN /// Minimalna wartość parametru
/// MAX /// Maksymalna wartość parametru
/// DELAY /// Czas trwania testu

Uwaga:
- Parametry konfiguracji, zabezpieczenia, wyzwalania i testu automatycznego w menu głównym zostaną
zapamiętane automatycznie po modyfikacji. Parametry zapisane w lokalizacji 0 zostaną automatycznie
przywołane każdorazowo po włączeniu obciążenia.
- Wielkie litery menu będą pokazane na wyświetlaczu LCD. Ilość wyświetlanych znaków nie powinna
przekraczać 6.



2.7.2. Menu ustawiania trybu pracy i parametrów
Obciążenie elektroniczne może pracować w następujących trybach:
1: Tryb prądu stałego (CC)
2: Tryb napięcia stałego (CV)
3: Tryb rezystancji stałej (CR)
4: Tryb mocy stałej (CP)
W trybie podstawowym naciśnięcie odpowiadającego przycisku spowoduje włączenie menu trybu pracy i
ustawiania parametrów, które widoczne jest poniżej:
Nazwa przycisku /// Funkcja i parametr /// Opis
I-SET /// SCCL 01.000A /// Tryb prądu stałego: natychmiastowy poziom prądu
V-SET /// SCVL 80.00V /// Tryb napięcia stałego: natychmiastowy poziom napięcia
R-SET /// SVHCRL 02.000R /// Tryb rezystancji stałej: natychmiastowy poziom rezystancji
P-SET /// SCPV 10.000W /// Tryb mocy stałej: natychmiastowy poziom mocy

2.7.3. Menu obsługi trybu chwilowego
W trybie podstawowym wyłącz wejście, naciśnij przycisk ”Tran” w żądanym trybie, żeby włączyć jego
chwilowe działanie i wejść do menu ustawiania parametrów.
Funkcja /// Opis
STATE /// Stan działania trybu chwilowego i włączenie funkcji
MODE /// Tryb chwilowy; ciągły: 0 ZLICZEŃ; impulsowy: 1 IMPULS; Przełączany: 2 PRZEŁĄCZENIA
LEVELL /// Dolny poziom trybu chwilowego
LEVELH /// Górny poziom trybu chwilowego
TIME L /// Czas trwania dolnego poziomu trybu chwilowego (0-99999ms), jednostka ms
TIME H /// Czas trwania górnego poziomu trybu chwilowego (0-99999ms), jednostka ms
TIME R /// Czas trwania zbocza narastającego trybu chwilowego (0.25-99999ms), jednostka ms
TIME F /// Czas trwania zbocza opadającego trybu chwilowego (0.25-99999ms), jednostka ms

Uwaga:
Tryb chwilowy może być użyty w trybach CC, CV oraz CR.

2.7.4. Menu obsługi sekwencji (listy)
Naciśnij przycisk ”List”, żeby włączyć menu obsługi trybu listy.
Funkcja /// Opis
STATE /// Włączenie funkcji
NO. /// Wybór ilości sekwencji (list) 0-7
MEMO /// Pamięć sekwencji (10 znaków)
DATA: <New/Edit> /// Utworzenie nowej lub edycja istniejącej sekwencji
COUNT /// Ilość cykli (1-65535), (cyfra 0 oznacza pętlę nieskończoną)
CHANI: Off /// Numer sekwencji do połączenia (0-7 off)



Naciskając przycisk “↑” i “↓” w menu trybu sekwencji (listy) wybierz “Data: <New/Edit>”, a następnie
zaznacz ”New” i ”edit” za pomocą regulatora. Następnie naciśnij przycisk ”Enter”, żeby wejść w tryb edycji
danych sekwencji, który jest pokazany poniżej:
Funkcja /// Opis
NO. /// Numer danych (0-49)
MODE /// Tryb
LEVEL /// Wartość ustawienia
DELAY /// Czas, jednostka to ms
Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby zapamiętać dane i wyjść.

2.8. Wyświetlane komunikaty
1) Tryb CC:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji. Druga linia pokaże
ustawiony poziom prądu i tryb CC.
2) Tryb CV:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji. Druga linia pokaże
ustawiony poziom napięcia i tryb CV.
3) Tryb CR:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji. Druga linia pokaże
ustawiony poziom rezystancji i tryb CR (CRL oznacza dolny zakres stałej rezystancji; CRM oznacza średni
zakres stałej rezystancji; CRH oznacza górny zakres stałej rezystancji; VH oznacza górny zakres napięcia
oraz VL oznacza dolny zakres napięcia).
4) Tryb CP:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji. Druga linia pokaże
ustawiony poziom mocy i tryb CP (CPC oznacza tryb źródła stałej mocy-prądu; CPV oznacza tryb źródła
stałej mocy-napięcia).
5) Tryb chwilowy:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji.
6) Tryb sekwencji (listy):
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i czasu. Druga linia pokaże
ustawiony poziom i rodzaj trybu sekwencji.
7) Rozładowywanie baterii:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, pojemności baterii i czas rozładowywa-
nia.
8) Tryb zwarcia:
Na wyświetlaczu widoczna będzie bieżąca wartość napięcia, prądu, mocy i rezystancji. Druga linia pokaże
ustawiony poziom dla trybu zwarcia. Dalsze szczegóły znajdują się w rozdziale ”Główne specyfikacje”



9) Stan zabezpieczenia
W przypadku, gdy funkcja zabezpieczeń jest aktywna i włączony jest wskaźnik ”Cancel”, wyświetlacz LCD
pokaże odpowiadający stan zabezpieczeń. Na przykład: wyświetlenie stanu zabezpieczenia odwróconego
napięcia pokazane jest poniżej: Stan zabezpieczenia zawiera zabezpieczenie nadprądowe (OC), przepię-
ciowe (OV), przekroczenia mocy (OP), przekroczenia temperatury (OT), obciążenia (PT) i odwróconego
napięcia (RV).
10) Wł/Wył wejścia
Gdy wskaźnik ”On/Off” jest włączony (on), wejście obciążenia jest włączone, w przeciwnym wypadku wejście
obciążenia jest wyłączone.

2.9. Programowanie zdalne
Polecenia wysyłane są do obciążenia elektronicznego poprzez zdalny interfejs (RS232) i zostaną wykonane
po przetworzeniu przez procesor. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w poleceniu, procesor
może wykryć nieprawidłowe polecenie i rodzaj błędu oraz może zachować stan rejestr stanu. W przypadku
ustawienia adresu urządzenia pomiędzy 32 i 255, wartość adresu powinna zostać dodana do nagłówka po-
lecenia. W przypadku ustawienia adresu urządzenia na wartość powyżej 256, adres będzie nieprawidłowy
i wartość adresu nie musi zostać dodana do nagłówka polecenia.

3. Funkcje i cechy

3.0.
W tym rozdziale opisane są funkcje i cechy elektronicznego obciążenia, umożliwi to lepsze poznanie tej serii
urządzeń.

3.1. Sterowanie lokalne i zdalne
Ta seria elektronicznych obciążeń umożliwia sterowanie za pomocą płyty czołowej oraz sterowanie zdalne
za pomocą interfejsu zdalnego. Żeby możliwe było sterowanie urządzeniem za pomocą płyty czołowej, obcią-
żenie musi zostać ustawione w tryb sterowania lokalnego. Sterowanie lokalne (płyta czołowa) jest dostępne
natychmiast po włączeniu zasilania urządzenia. Sterowanie zdalne jest aktywowane w momencie, kiedy
obciążenie otrzyma polecenie SYSTem:REMote poprzez interfejs RS232.
W trybie sterowania zdalnego widoczny jest wskaźnik REM i wszystkie czynności wykonywane przy pomocy
przycisków i regulatorów płyty czołowej będą nieprawidłowe (z wyjątkiem przycisku ”Lock/Local”). Dzia-
łanie elektronicznego obciążenia jest w pełni kontrolowane przy pomocy zdalnego sterowania. Obciążenie
elektroniczne powróci do trybu sterowania lokalnego i wyłączony zostanie wskaźnik sterowania zdal-



nego REM po otrzymaniu polecenia powrotu (np. SYST:LOC). Możesz też wymusić powrót do sterowania
lokalnego poprzez długotrwałe naciśnięcie przycisku ”Lock/Local”.
Szczegóły dotyczące sterowania lokalnego opisane są w rozdziale dotyczącym sterowania lokalnego, nato-
miast podstawy programowania zdalnego opisane są w rozdziale dotyczącym sterowania zdalnego. Pełne
informacje dotyczące programowania SCPI dostępne są w ”Przewodniku programowania SCPI obciążenia
elektronicznego”.

3.2. Główna funkcja
Główne funkcje (cechy) obciążenia elektronicznego:
- Tryb prądu stałego (CCL, CCH)
- Tryb napięcia stałego (CVL, CVH)
- Tryb stałej rezystancji (VL CRL, VL CRM, VL CRH, VH CRL, VH CRM, VH CRH)
- Tryb stałej mocy (CPV, CPC)
- Tryb chwilowy (Tran)
- Tryb sekwencji (listy)
- Rozładowywanie baterii (Battery)
- Tryb zwarcia (Short)

3.3. Podstawowa funkcja testowa
3.3.0.
Dostępne są cztery tryby pracy: stały prąd (CC), stałe napięcie (CV), stała rezystancja (CR) i stała moc
(CP) oraz dziewięć trybów testowych: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL, CRM, CRH, CPV, CPC.

Tryb testowy i powiązane z nim parametry mogą zostać ustawione za pomocą płyty czołowej lub
polecenia zdalnego. Obciążenie pozostanie w wybranym trybie do momentu jego zmiany. W przypadku
zmiany trybu podczas, gdy wejście obciążenia jest w stanie ON, obciążenie zostanie automatycznie
wyłączone.

Ustawiona wartość elektronicznego obciążenia jest dostępna natychmiast po włączeniu obciążenia.
W przypadku, gdy zadana wartość wejściowa przekroczy dopuszczalny zakres, zostanie automatycznie
ograniczona na wartości maksymalnej lub minimalnej.

3.3.1. Tryb prądu stałego (CC)
3.3.1.0.
Tryb prądu stałego posiada dwa zakresy, zakres wysoki (CCH) i zakres niski (CCL). Zakres wysoki posiada
szerszy zakres testowy. Zakres niski posiada lepszą rozdzielczość przy niskich ustawieniach prądu. W



trybie CC obciążenie będzie pobierać prąd zgodnie z zaprogramowaną wartością, niezależnie od napięcia
wejściowego (patrz ilustracja 3-1). Naciśnij przycisk ”I-set” w trybie podstawowym, żeby wybrać tryb CC i
otworzyć menu ustawiania parametrów. Wprowadź poziom prądu za pomocą przycisków wejściowych lub
za pomocą regulatora obrotowego wraz z przyciskami “ ” i “ ”. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
Tryb CC i parametry mogą również zostać ustawione poprzez polecenie zdalne (MODE CCL, MODE CCH,
CURRent <NRf+>).

1 - Napięcie wejściowe
2 - Prąd obciążenia
3 - Ustawiony prąd

3.3.1.1. Zakresy ustawień
Dla niskiego poziomu trybu prądu stałego (CCL) i wysokiego poziomu prądu stałego (CCH) należy odnieść
się do ”Głównych Specyfikacji” w celu uzyskania informacji dotyczących zakresu prądu. W przypadku, gdy
zakres zostanie zmieniony w trybie CC przy włączonym wejściu, obciążenie zostanie automatycznie wyłą-
czone. Na przykład: obciążenie zostaje przełączone z trybu CCL w tryb CCH, wejście zostanie wyłączone.
Poza tym należy zauważyć, że ustawiony poziom prądu może ulec zmianie w celu dopasowania do nowego
zakresu w przypadku zmiany zakresu. Na przykład: aktualne ustawienie to CCH 20.000A i obciążenie
zostaje przełączone z trybu CCH w tryb CCL, ustawiony poziom prądu zostanie zmieniony na poziom prądu
dla trybu CCL.

3.3.1.2. Natychmiastowy poziom prądu
Natychmiastowy poziom prądu odnosi się do zadanej wartości prądu w trybie CC, która może zostać
ustawiona poprzez naciśnięcie przycisku ”I-set”, żeby wejść do menu wyboru trybu pracy i ustawiania pa-



rametrów lub poprzez zdalne polecenie (CRRRent<NRf+>). Natychmiastowy poziom prądu może też zostać
zmodyfikowany bezpośrednio za pomocą przycisków w lewo / w prawo (“ ”, “ ”) i regulatora obrotowego.

3.3.1.3. Wyzwalany poziom prądu
Wyzwalany poziom prądu odnosi się do zadanej wartości prądu, która może automatycznie stać się pozio-
mem natychmiastowym po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CC oraz wejście są aktywne,
wejście zostanie zaktualizowane natychmiast po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CC nie
jest aktywny, ten poziom prądu nie będzie miał wpływu na wejście do momentu aktywowania trybu CC.
Wyzwalany poziom prądu może zostać ustawiony za pomocą przycisków lub polecenia zdalnego (CUR-
Rent:TRIGgered <NRf+>). Po wyzwoleniu poziomu prądu, kolejne wyzwalania będą nieprawidłowe do
momentu otrzymania kolejnego polecenia (CURRent:TRIGgered <NRf+>). Źródła wyzwalania dostępne
dla obciążenia będą opisane w kolejnym rozdziale. Obciążenie elektroniczne posiada rejestr stanu, który
może przechowywać informacje o oczekujących wyzwoleniach i innych parametrach pracy. Rejestr stanu
będzie opisany szczegółowo w ”Przewodniku programowania SCPI obciążenia elektronicznego”.

3.3.1.4. Przejściowy poziom prądu
Obciążenie przełączy się pomiędzy wysokim, przejściowym poziomem prądu (LevelH) i niskim, przejścio-
wym poziomem prądu (LevelL) po aktywowaniu trybu przejściowego. Przejściowy poziom prądu może
zostać ustawiony z poziomu płyty czołowej w menu obsługi trybu przejściowego lub za pomocą zdalnego
sterowania poleceniem (CURRent:HLEV <NRf+>, CURRent:LLEV <NRf+>).

3.3.1.5. Programowe ograniczenie prądu
Obciążenie elektroniczne umożliwia użytkownikowi ustawienie ograniczenia prądu poprzez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku lub przy pomocy polecenia zdalnego (CURRent:PROTection <NRf+>). Obciążenie
zostanie wyłączone oraz będzie słyszalny alarm dźwiękowy w przypadku, gdy graniczna wartość prądu
będzie przekroczona przez zaprogramowany okres czasu (0.001-60s). Należy zauważyć, że programowe
ograniczenie prądu działa dla każdego trybu pracy.

3.3.2. Tryb napięcia stałego (CV)
3.3.2.0.
W trybie CV obciążenie będzie próbować pobierać wystarczający prąd, żeby sterować napięcie źródłowe
do zaprogramowanej wartości niezależnie od prądu wejściowego (patrz ilustracja 3-2). Naciśnij przycisk
”V-set” w trybie podstawowym, żeby otworzyć menu wyboru trybu CV i ustawień parametrów. Wprowadź
wartość napięcia przy pomocy przycisków wejściowych lub regulatora i przycisku “ ” i “ ”. Naciśnij przy-
cisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. Tryb CV i parametry mogą również zostać ustawione przy pomocy polecenia
zdalnego (MODE CV, VOLTage <NRf+>).



1 - Napięcie wejściowe
2 - Prąd obciążenia
3 - Ustawione napięcie

3.3.2.1. Ustawianie zakresów
Proszę odnieść się do ”Głównych specyfikacji” w celu uzyskania szczegółów dotyczących zakresów napięcia.

3.3.2.2. Natychmiastowy poziom napięcia
Natychmiastowy poziom napięcia odnosi się do zadanej wartości napięcia w trybie CV, która może zostać
ustawiona poprzez naciśnięcie przycisku ”V-set”, żeby wejść do menu wyboru trybu pracy i ustawiania
parametrów lub poprzez zdalne polecenie (VOLTage <NRf+>). Natychmiastowy poziom napięcia może
też zostać zmodyfikowany bezpośrednio za pomocą przycisków w lewo / w prawo (“ ”, “ ”) i regulatora
obrotowego.

3.3.2.3. Wyzwalany poziom napięcia
Wyzwalany poziom napięcia odnosi się do zadanej wartości napięcia, która może automatycznie stać się po-
ziomem natychmiastowym po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CV oraz wejście są aktywne,
wejście zostanie zaktualizowane natychmiast po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CV nie
jest aktywny, ten poziom napięcia nie będzie miał wpływu na wejście do momentu aktywowania trybu CV.
Wyzwalany poziom napięcia może zostać ustawiony za pomocą przycisków lub polecenia zdalnego (VOL-
Tage:TRIGgered<NRf+>). Po wyzwoleniu poziomu napięcia, kolejne wyzwalania będą nieprawidłowe do
momentu otrzymania kolejnego polecenia (VOLTage:TRIGgered<NRf+>). Źródła wyzwalania dostępne dla
obciążenia będą opisane w kolejnym rozdziale. Obciążenie elektroniczne posiada rejestr stanu, który może
przechowywać informacje o oczekujących wyzwoleniach i innych parametrach pracy. Rejestr stanu będzie
opisany szczegółowo w ”Przewodniku programowania SCPI obciążenia elektronicznego”.



3.3.2.4. Przejściowy poziom napięcia
Obciążenie przełączy się pomiędzy wysokim, przejściowym poziomem napięcia (LevelH) i niskim, przejścio-
wym poziomem napięcia (LevelL) po aktywowaniu trybu przejściowego. Przejściowy poziom napięcia może
zostać ustawiony z poziomu płyty czołowej w menu obsługi trybu przejściowego lub za pomocą zdalnego
sterowania poleceniem (VOLTage:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>).

3.3.3. Tryb stałej rezystancji
3.3.3.0.
Tryb stałej rezystancji posiada sześć zakresów: poziom niski (VL CRL), poziom średni (VL CRM), poziom
wysoki (VL CRH) dla zakresu niskiego napięcia oraz poziom niski (VH CRL), poziom średni (VH CRM),
poziom wysoki (VH CRH) dla zakresu wysokiego napięcia. W trybie CR obciążenie będzie pobierać prąd
liniowo proporcjonalnie do napięcia wejściowego zgodnie z zaprogramowaną rezystancją, żeby osiągnąć
I=U/R (patrz ilustracja 3-3). Naciśnij przycisk ”R-set” w trybie podstawowym, żeby wybrać tryb CR i otwo-
rzyć menu ustawiania parametrów. Wprowadź wartość rezystancji przy pomocy przycisków wejściowych
lub regulatora wraz z przyciskami “ ” i “ ”. Zatwierdź dokonane zmiany za pomocą przycisku ”Enter”.
Tryb CR oraz jego parametry mogą zostać również ustawione przy pomocy zdalnego polecenia (MODE
VLCRL, MODE VLCRM, MODE VHCRH, RESistance <NRf+>).

1 - Napięcie wejściowe
2 - Prąd obciążenia
3 - Zbocze (ustawianie rezystancji)

3.3.3.1. Ustawianie zakresów
W trybie stałej rezystancji niskiego zakresu (CRL), średniego zakresu (CRM) i wysokiego zakresu (CRH)
zakres ustawienia rezystancji podany jest w sekcji ”Główne specyfikacje” Gdy zakres zostanie zmieniony w



trybie CR przy włączonym wejściu obciążenia, obciążenie zostanie automatycznie wyłączone. Na przykład:
gdy obciążenie zostanie przełączone z CRL na CRH, wejście zostanie wyłączone. Poza tym należy zauważyć,
że ustawiony poziom rezystancji mógł się zmienić, żeby dostosować się do nowego zakresu w przypadku
zmiany zakresu rezystancji. Na przykład: początkowo ustawiona wartość to CRM 10.000Ω, gdy obciążenie
zostaje przełączone z CRM na CRL, ustawiony poziom rezystancji zostanie zmieniony na maksymalny
poziom 1.5000Ω dla CRL.

3.3.3.2. Natychmiastowy poziom rezystancji
Natychmiastowy poziom rezystancji odnosi się do zadanej wartości rezystancji w trybie CR, która może zo-
stać ustawiona poprzez naciśnięcie przycisku ”R-set”, żeby wejść do menu wyboru trybu pracy i ustawiania
parametrów lub poprzez zdalne polecenie (RESistance <NRf+>). Natychmiastowy poziom rezystancji może
też zostać zmodyfikowany bezpośrednio za pomocą przycisków w lewo / w prawo (“ ”, “ ”) i regulatora
obrotowego.

3.3.3.3. Wyzwalany poziom rezystancji
Wyzwalany poziom napięcia odnosi się do zadanej wartości rezystancji, która może automatycznie stać
się poziomem natychmiastowym po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CR oraz wejście są
aktywne, wejście zostanie zaktualizowane natychmiast po odebraniu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb
CR nie jest aktywny, ten poziom rezystancji nie będzie miał wpływu na wejście do momentu aktywowania
trybu CR.
Wyzwalany poziom rezystancji może zostać ustawiony za pomocą przycisków lub polecenia zdalnego (RESi-
stance:TRIGgered <NRf+>). Po wyzwoleniu poziomu rezystancji, kolejne wyzwalania będą nieprawidłowe
do momentu otrzymania kolejnego polecenia (RESistance:TRIGgered <NRf+>). Źródła wyzwalania do-
stępne dla obciążenia będą opisane w kolejnym rozdziale. Obciążenie elektroniczne posiada rejestr stanu,
który może przechowywać informacje o oczekujących wyzwoleniach i innych parametrach pracy. Rejestr
stanu będzie opisany szczegółowo w ”Przewodniku programowania SCPI obciążenia elektronicznego”.

3.3.3.4. Przejściowy poziom rezystancji
Obciążenie przełączy się pomiędzy wysokim, przejściowym poziomem rezystancji (LevelH) i niskim, przej-
ściowym poziomem rezystancji (LevelL) po aktywowaniu trybu przejściowego. Przejściowy poziom rezy-
stancji może zostać ustawiony z poziomu płyty czołowej w menu obsługi trybu przejściowego lub za pomocą
zdalnego sterowania poleceniem (RESistance:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>).

3.3.4. Tryb stałej mocy (CP)
3.3.4.0.
Są dwa rodzaje trybów stałej mocy, tryb źródła stałej mocy-napięcia (CPV) oraz tryb źródła stałej mocy-
-prądu (CPC). Tryb CPV służy do testowania źródeł napięcia, natomiast tryb CPC służy do testowania
źródeł prądu. W trybie CP, obciążenie pobiera stałą moc zgodnie z zaprogramowaną wartością niezależnie



od zmian zewnętrznych wartości prądu i napięcia (patrz ilustracja 3-4). Naciśnij przycisk ”P-set”, żeby
włączyć tryb CP i otworzyć menu ustawiania parametrów. Wprowadź wartość mocy za pomocą przycisków
wejściowych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ”. Zatwierdź zmiany za pomocą przycisku ”Enter”. Tryb
CP i jego parametry mogą również zostać ustawione przy pomocy polecenia zdalnego (MODE CPV, MODE
CPC, POWer <NRf+>).

1 - Tryb CPV
2 - Ustawianie mocy
3 - Krzywa prądowo-napięciowa
4 - Tryb CPC
Ilustracja 3-5 pokazuje krzywe prądowo-napięciowe dla kilku popularnych zasilaczy. Krzywa stałej mocy
to hiperbola znajdująca się w pierwszej ćwiartce. Krzywa stałej mocy z reguły przecina się z krzywą prądo-
wo-napięciową w dwóch punktach (w punkcie CPV i w punkcie CPC), w przypadku, gdy moc zewnętrznego
zasilacza jest większa niż moc zadana. W punkcie CPV zasilacz posiada cechy źródła napięciowego: moc
wyjściowa będzie wzrastać wraz ze wzrostem wartości prądu, w punkcie CPC zasilacz posiada cechy źródła
prądowego: moc wyjściowa będzie wzrastać wraz ze wzrostem wartości napięcia. Ta seria elektronicznych
obciążeń może zostać ustawiona przez użytkownika na pracę w jednym jak i drugim punkcie przecięcia.



Ponieważ tryb CPV posiada zaawansowaną metodę wykrywania zbocza, ta seria elektronicznych obciążeń
testować tylko część krzywej prądowo-napięciowej, żeby stwierdzić czy dwie krzywe (krzywa stałej mocy i
krzywa prądowo-napięciowa) się przecinają. Dlatego też, gdy ustawiona moc jest większa niż moc bieżąca,
zewnętrzny zasilacz nie zostanie zwarty przez obciążenie ponieważ moc będzie za mała. Kiedy obciąże-
nie wykryje, że moc zewnętrznego zasilacza jest niewystarczająca przestanie zwiększać wartość prądu i
spróbuje ponownie ustalić stałą wartość mocy do momentu osiągnięcia mocy zadanej.
W trybie CPC obciążenie włącza początkowo tryb zwarcia, żeby wykryć stały poziom prądu zewnętrznego
zasilacza, żeby obliczyć maksymalną moc wyjściową. W przypadku, gdy moc wyjściowa będzie mniejsza niż
moc ustawiona, wejście zostanie natychmiast wyłączone; w przypadku, gdy moc wyjściowa będzie większa
niż moc ustawiona, obciążenie spróbuje znaleźć stały poziom mocy ponownie, do momentu osiągnięcia mocy
ustawionej.

3.3.4.1. Ustawianie zakresów
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania zakresów CPV i CPC znajdują się w rozdziale ”Główne
specyfikacje”

3.3.4.2. Natychmiastowy poziom mocy
Natychmiastowy poziom mocy odnosi się do ustawionej wartości mocy w trybie CP, która może zostać usta-
wiona poprzez naciśnięcie przycisku ”P-set” w celu otwarcia menu wyboru trybu CP i ustawień parametrów
lub przy pomocy polecenia zdalnego (POWer <NRf+>). Natychmiastowy poziom rezystancji może również
zostać zmodyfikowany przy pomocy przycisków ”w lewo”/”w prawo” (“ ”, “ ”) i regulatora obrotowego.

3.3.4.3. Wyzwalany poziom mocy
Wyzwalany poziom mocy odnosi się do ustawionej wartości mocy, która może stać się natychmiastowym
poziomem mocy automatycznie po wykryciu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CP i wejście są aktywne,
wejście zostanie odświeżone natychmiast po wykryciu wyzwalania. W przypadku, gdy tryb CP nie będzie
aktywny, ten poziom mocy nie będzie miał wpływu na wejście do momentu aktywowania trybu CP.
Wyzwalany poziom mocy może zostać ustawiony przy pomocy przycisków wejściowych lub za pomocą po-
lecenia zdalnego (POWer:TRIGgered <NRf+>). Po wyzwoleniu poziomu mocy, kolejne wyzwalania będą
nieprawidłowe do momentu otrzymania kolejnego polecenia (POWer:TRIGgered <NRf+>). Źródła wyzwa-
lania dostępne dla obciążenia zostaną opisane w dalszym rozdziale. Obciążenie elektroniczne posiada
rejestr stanu, który umożliwia śledzenie oczekujących wyzwoleń i innych parametrów pracy.
Rejestr stanu zostanie opisany szczegółowo w ”Przewodniku programowania SCPI obciążenia elektronicz-
nego”



3.4. Tryb chwilowy
3.4.0.
Po aktywowaniu trybu chwilowego, obciążenie będzie okresowo przełączać się pomiędzy dwoma poziomami
(LevelH i LevelL), co może mieć zastosowanie w testowaniu dynamicznych charakterystyk zasilaczy. Tryb
chwilowy może być aktywowany dla trybu CC, CV i CR i posiada on trzy stany: ciągły, impulsowy i prze-
łączany. Proszę się upewnić, że tryb sekwencji (listy) został dezaktywowany przed aktywowaniem trybu
chwilowego.
Parametry powiązane z trybem chwilowym to: poziom niski (LevelL), poziom wysoki (LevelH), czas po-
ziomu niskiego (TimeL), czas poziomu wysokiego (TimeH), czas zbocza narastającego (TimeR), czas zbocza
opadającego (TimeF) i tryb pracy.
Chwilowy poziom wysoki/niski i odpowiadające tryby CC, CV i CR współdzielą jeden zakres ustawień.

Test chwilowy może zostać włączony i wyłączony przy pomocy przycisku na płycie czołowej lub
zdalnego polecenia (TRANsient ON/OFF). Przed włączeniem testu chwilowego, należy wybrać odpowiedni
tryb pracy obciążenia.

Uwaga:
W teście chwilowym, punkt Von i wartość graniczna prądu powinny zostać wzięte pod uwagę, ponieważ
mogą spowodować wyłączenie wejścia i zakłócenie testu chwilowego.

3.4.1. Chwilowy tryb ciągły
W trybie ciągłym obciążenie będzie okresowo przełączać się pomiędzy poziomem wysokim i niskim. Funkcja
wyzwalania nie jest dostępna dla tego trybu. Istotne (powiązane) parametry, takie jak poziom niski (Le-
velL), poziom wysoki (LevelH), czas poziomu niskiego (TimeL), czas poziomu wysokiego (TimeH), czas zbo-
cza narastającego (TimeR), czas zbocza opadającego (TimeF) i chwilowa operacja ciągła mogą zostać usta-
wione z poziomu menu operacji chwilowej lub przy pomocy zdalnego polecenia (CURRent:LLEVel <NRf+>,
CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel
<NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:LTIMe <NRf+>, TRANsient:HTIMe <NRf+>, TRAN-
sient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE CONTinuous).
Na przykład: zakładając, że aktywny jest zakres CCH i wejście jest wyłączone, parametry trybu chwilowego
powinny zostać ustawione jak poniżej:
Naciśnij przycisk “Tran”, żeby włączyć operację chwilową;
Ustaw poniższe parametry w menu operacji chwilowej:
State : On
Mode : Cont
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms



TimeR : 0.25ms
TimeF : 0.25ms
Następnie naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić operację chwilową, naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby
włączyć wejście.
Polecenia zdalne:
Polecenie SCPI - Opis
MODE CCH - Ustawia tryb pracy
TRAN ON - Aktywuje operację chwilową
CURR:LLEV 5 - Ustawia niski poziom prądu chwilowego na 5A
CURR:HLEV 10 - Ustawia wysoki poziom prądu chwilowego na 10A
TRAN:LTIM 0.000500 - Ustawia czas niskiego poziomu trybu chwilowego na 500us
TRAN:HTIM 0.000500 - Ustawia czas wysokiego poziomu trybu chwilowego na 500us
TRAN:RTIM 0.000250 - Ustawia czas narastania dla trybu chwilowego na 250us
TRAN:FTIM 0.000250 - Ustawia czas opadania dla trybu chwilowego na 250us
TRAN:MODE CONT - Wybiera operację ciągłą
INPUT ON -Włącza wejście
Ilustracja 3-6 pokazuje przebieg prądu obciążenia: prąd wejściowy obciążenia osiąga wysoki poziom chwi-
lowy (10A) po upływie 250us trwania czasu narastania i utrzymuje 10A przez 500us. Następnie po upływie
250us trwania czasu opadania prąd wejściowy osiąga chwilowy poziom niski (5A) i utrzymuje 5A przez
500us. Operacja jest powtarzana w cyklach.

3.4.2. Impulsowy tryb ciągły
Funkcja wyzwalania jest wymagana dla chwilowej operacji impulsowej. W przypadku braku wykrycia
wyzwalania, obciążenie pozostanie w chwilowym poziomie niskim. Po otrzymaniu wyzwalania, pojawi się
impuls ze zboczem narastającym, chwilowym stanem wysokim i zboczem opadającym, a następnie obciąże-
nie powróci do chwilowego stanu niskiego. Powiązane parametry takie jak chwilowy poziom niski (LevelL),
chwilowy poziom wysoki (LevelH), czas poziomu wysokiego (TimeH), czas zbocza narastającego (TimeR),
czas zbocza opadającego (TimeF), i chwilowy tryb impulsowy mogą zostać ustawione z poziomu menu opera-
cji chwilowej lub przy pomocy polecenia zdalnego (CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>,



VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel
<NRf+>, TRANsient:HTIMe <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRAN-
sient:MODE PULSe). Czas poziomu niskiego (TimeL) nie ma wpływu na chwilową operację impulsową.
W celu uzyskania impulsu obciążenie musi odebrać sygnał wyzwalający. Wyzwalanie może nastąpić po-
przez zewnętrzny sygnał wyzwalający odebrany poprzez wejście wyzwalania (TRIG) znajdujace się z tyłu
urządzenia, poprzez naciśnięcie przycisków ”Shift” + ”0Trigger”, poprzez polecenie *TRG lub poprzez po-
lecenie podsystemu TRIG. Wyzwalanie zostanie uwzględnione tylko, gdy obciążenie będzie w chwilowym
stanie niskim. Każde wyzwalanie spowoduje wygenerowanie jednego impulsu. Podczas trwania zbocza
narastającego, chwilowego poziomu wysokiego i zbocza opadającego wszelkie wyzwalania będą ignorowane.
Na przykład: zakładając, że aktywny jest zakres CCH i wejście jest wyłączone, parametry trybu chwilowego
powinny zostać ustawione jak poniżej:
Naciśnij przycisk “Tran”, żeby włączyć operację chwilową;
Ustaw poniższe parametry w menu operacji chwilowej:
State : On
Mode : Puls
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms
TimeR : 0.5ms
TimeF : 0.5ms
Następnie naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić operację chwilową, naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby
włączyć wejście.
Polecenia zdalne:
Polecenie SCPI - Opis
TRIG:SOUR EXT - Wybiera zewnętrzne wejście wyzwalania
TRAN ON - Aktywuje operację chwilową
CURR:LLEV 5 - Ustawia niski poziom prądu chwilowego na 5A
CURR:HLEV 10 - Ustawia wysoki poziom prądu chwilowego na 10A
TRAN:HTIM 0.000500 - Ustawia czas wysokiego poziomu trybu chwilowego na 500us
TRAN:RTIM 0.000500 - Ustawia czas narastania dla trybu chwilowego na 500us
TRAN:FTIM 0.000500 - Ustawia czas opadania dla trybu chwilowego na 500us
TRAN:MODE PULS - Wybiera operację wyzwalania impulsowego
INPUT ON - Włącza wejście
Wyzwalanie zewnętrznym sygnałem wyzwalającym. Ilustracja 3-7 pokazuje przebieg prądu obciążenia
przed wyzwalaniem i po nastąpieniu wyzwalania: obciążenie elektroniczne rozpoczyna operację na chwilo-
wym poziomie niskim (5A) w momencie wygenerowania impulsu. Po każdym wyzwalaniu prąd obciążenia



osiąga poziom wysoki (10A) po 500us czasu trwania zbocza narastającego i utrzymuje 10A przez 500us.
Następnie po 500us czasu trwania zbocza opadającego wartość prądu spada do poziomu niskiego (5A).

3.4.3. Chwilowy tryb przełączany
Funkcja wyzwalania jest wymagana dla chwilowej operacji przełączanej. W przypadku braku sygnału
wyzwalającego, obciążenie pozostanie na chwilowym poziomie niskim. Po odebraniu wyzwalania wy-
konana zostanie operacja przełączenia i osiągnięty zostanie kolejny poziom chwilowy po upływie czasu
trwania zbocza narastającego lub opadającego. Powiązane parametry takie jak chwilowy poziom niski
(LevelL), chwilowy poziom wysoki (LevelH), czas zbocza narastającego (TimeR), czas zbocza opadającego
(TimeF) i chwilowy tryb przełączany mogą zostać ustawione z poziomu menu operacji chwilowej lub pzry
pomocy polecenia zdalnego (CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel
<NRf+>, VOLTage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRAN-
sient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE PULSe). Czas chwilowego poziomu
niskiego (TimeL) i czas chwilowego poziomu wysokiego (TimeH) nie są dostępne dla chwilowej operacji
przełączanej.
Wyzwalanie może nastąpić poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający odebrany przy pomocy gniazda wej-
ściowego wyzwalania TRIG znajdującego się na płycie czołowej, poprzez naciśnięcie przycisków ”Shift” +
”0Trigger”, poprzez polecenie *TRG lub poprzez polecenie podsystemu TRIG.
Na przykład: zakładając, że aktywny jest zakres CCH i wejście jest wyłączone, parametry trybu chwilowego
powinny być następujące:
Naciśnij przycisk ”Tran”, żeby otworzyć menu operacji chwilowej;
Ustaw poniższe parametry w menu operacji chwilowej:
State : On
Mode : Togg
LevelL : 5.000A
LevelH : 10.000A
TimeL : 0.50ms
TimeH : 0.50ms
TimeR : 0.50ms



TimeF : 0.50ms
Następnie naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić tryb operacji chwilowej, naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby
włączyć wejście.
Polecenia zdalne:
Polecenie SCPI - Opis
TRIG:SOUR EXT - Wybiera zewnętrzne wejście wyzwalania
TRAN ON - Aktywuje operację chwilową
CURR:LLEV 5 - Ustawia poziom niski prądu chwilowego na 5A
CURR:HLEV 10 - Ustawia poziom wysoki prądu chwilowego na 10A
TRAN:LTIM 0.000500 - Ustawia czas trwania chwilowego poziomu niskiego na 500us
TRAN:HTIM 0.000500 - Ustawia czas trwania chwilowego poziomu wysokiego na 500us
TRAN:RTIM 0.000500 - Ustawia czas trwania zbocza narastającego na 500us
TRAN:FTIM 0.000500 - Ustawia czas trwania zbocza opadającego na 500us
TRAN:MODE TOGG - Wybiera operację przełączaną
INPUT ON - Włącza wejście
Wyzwalanie następuje poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający. Ilustracja 3-8 pokazuje przebieg prądu
obciążenia przed wystąpieniem wyzwalania i po wystąpieniu wyzwalania: obciążenie elektroniczne rozpo-
czyna pracę na chwilowym poziomie niskim (5A) po włączeniu wejścia. Po pierwszym wyzwalaniu, prąd
obciążenia osiąga i pozostaje na poziomie wysokim (10A) a po upływie 500us czasu narastania. Po otrzy-
maniu drugiego wyzwalania, prąd obciążenia spada i pozostaje na poziomie niskim (5A) po upływie 500us
czasu opadania. Każde wyzwalanie powoduje operację przełączenia.

3.5. Tryb sekwencji (listy)
Poza operacją chwilową obciążenie elektroniczne posiada bardziej elastyczną operację listy, dzięki której
obciążenie może pracować zgodnie z zadaną sekwencją i może być zsynchronizowane z zewnętrznym
sygnałem.



Operacja listy umożliwia zaprogramowanie serii kolejnych kroków, trybu pracy, wartości obciąże-
nia, czasu trwania każdego kroku. Operacja sekwencji może zostać wykonana w trybie CC, CV i CR.
Minimalny czas trwania każdego kroku wynosi 10ms (czas trwania ustawiony na 0 oznacza, że dany krok
jest nieprawidłowy), a maksymalny czas trwania wynosi 99999s. Operacja listy może być wykonywana
cyklicznie, a ilość cykli może zostać ustawiona. Różne listy mogą być ze sobą połączone w taki sposób, że
po wykonaniu jednej listy, inna połączona lista zostanie aktywowana, co sprawia, że możliwości testu listy
do bardziej skomplikowanych zadań są bardzo duże. Każda lista może zawierać maksymalnie 50 kroków,
a urządzenie może zapisać 8 list.
Powiązane parametry operacji listy mogą być edytowane i ustawiane z poziomu menu operacji listy lub
przy pomocy polecenia zdalnego. Obciążenie posiada wygodną funkcję edycji listy. Gdy użytkownik
wprowadza lub edytuje krok sekwencji, w łatwy sposób można sprawdzić poprzednie i kolejne kroki oraz
możliwe jest ich natychmiastowe edytowanie, wprowadzanie i usuwanie, co znacznie ułatwia pracę z
trybem listy.

Ustawiona wartość każdego kroku będzie automatycznie zapisana podczas opuszczania menu edy-
cji kroku, a inne parametry listy będą zapisane natychmiast po ich modyfikacji.
Operacja listy może też zostać zaimplementowana poprzez polecenia zdalne.

Proszę się upewnić, że operacja chwilowa została dezaktywowana przez aktywowaniem operacji li-
sty. W trybie listy, w przypadku, gdy tryb operacji dla następnego kroku jest inny niż dla kroku obecnego,
obciążenie automatycznie zastosuje 5ms opóźnienie po zakończeniu obecnego kroku, żeby uniknąć
możliwego wystąpienia udaru prądowego. Wejście obciążenia pozostanie wyłączone podczas trwania 5ms
opóźnienia.

Ilustracja 3-9 pokazuje schemat pracy trybu listy dla 5 kroków. W rozdziale 4 znajdują się szcze-
gółowe informacje dotyczące programowania list z poziomu płyty czołowej.

Uwaga:



W operacji listy, należy wziąć pod uwagę punkt Von i poziom graniczny prądu, ponieważ mogą one spowo-
dować wyłączenie wejścia i zakłócenie operacji listy.

3.6. Rozładowywanie baterii
Obciążenie elektroniczne dopasowuje stały prąd rozładowujący do pojemności testowanej baterii. Prąd roz-
ładowywania, napięcie zakończenia oraz prąd zakończenia mogą zostać zdefiniowane. Po włączeniu wejścia
rozpocznie się rozładowywanie stałym prądem, które zostanie automatycznie przełączone na rozładowywa-
nie stałym napięciem po spadku napięcia baterii do poziomu napięcia zakończenia. Test rozładowywania
baterii zostanie automatycznie zakończony gdy prąd rozładowywania będzie mniejszy niż ustawiony prąd
zakończenia.
Procedura testowa pokazana jest na ilustracji 3-10. Obciążenie może w czasie rzeczywistym wyświe-
tlić napięcie baterii, prąd rozładowywania, czas rozładowywania i pojemność rozładowaną podczas testu.
Maksymalny czas rozładowywania baterii wynosi 99 godzin 99 minut 99 sekund.

1 - Napięcie baterii
2 - Rozładowywanie stałym napięciem
3 - Prąd rozładowywania
4 - Rozładowywanie stałym prądem
5 - Prąd zakończenia



3.7. Symulacja zwarcia
Obciążenie elektroniczne może symulować zwarcie, żeby przetestować skuteczność zabezpieczeń testowa-
nego urządzenia. Symulacja zwarcia może zostać włączona i wyłączona z poziomu menu głównego lub za
pomocą zdalnego polecenia (INPut:SHORt ON/OFF). Po włączeniu symulacji zwarcia odpowiednia wartość
zwarcia zależy od obecnego trybu pracy obciążenia. Dalsze szczegóły znajdują się w rozdziale ”Główne
specyfikacje”.

Po włączeniu symulacji zwarcia inne wartości nie zostaną zmienione.
Uwaga:

W trybie symulacji zwarcia należy wziąć pod uwagę punkt Von oraz poziom graniczny prądu, ponieważ
może nastąpić wyłączenie wejścia i zaburzenie symulacji zwarcia.

3.8. Praca wyzwalana
Praca wyzwalana jest głównie używana do synchronizowania obciążenia z innymi przyrządami testowymi
lub zdarzeniami. Ta seria elektronicznych obciążeń posiada różne tryby wyzwalania, które mają zastoso-
wanie w poniższych przypadkach:
- Wyzwalanie zadanego poziomu
Przekształca wszystkie oczekujące zadane poziomy w poziomy natychmiastowe. W aktywnym w danej
chwili trybie pracy, nowe poziomy pojawią się na wejściu natychmiast po jego włączeniu. Tryby, które nie
są aktywne w danej chwili, zadane poziomy nie będą miały wpływu na wejście do momentu aktywowania
odpowiedniego trybu.
- Wyzwalanie chwilowego impulsu
Generuje chwilowy impuls zgodny z zadanymi parametrami, gdy tryb impulsu chwilowego jest aktywny.
- Wyzwalanie chwilowego przełączania
Przełącza wejście pomiędzy chwilowym poziomem niskim i chwilowym poziomem wysokim zgodnie z zada-
nymi parametrami, gdy tryb przełączania chwilowego jest aktywny.
- Wyzwalanie testu listy
Aktywuje aktualny test listy, gdy operacja listy jest aktywna.
Dostępne są trzy rodzaje wyzwalania dla zdalnego sterowania: polecenia *TRG oraz TRIGger. Wejście
wyzwalania zewnętrznego i przyciski ”Shift” + ”0Trigger” znajdujące się na płycie czołowej obciążenia mogą
zostać użyte do wyzwalania (mogą generować sygnał wyzwalający dla obciążenia elektronicznego).
Obciążenie posiada trzy tryby wyzwalania: BUS, EXTernal, i HOLD.
- Tryb BUS: źródłem wyzwalania jest polecenie *TRG.
- Tryb EXTernal: wyzwalanie może nastąpić przy pomocy zewnętrznego gniazda wyzwalania lub przyci-
sków ”Shift” + ”0Trigger” znajdujących się na płycie czołowej urządzenia. Sygnałem wyzwalającym poprzez
gniazdo wyzwalania zewnętrznego jest sygnał TTL, zbocze opadające (sygnał) (może generować sygnał
wyzwalający dla obciążenia).



- Tryb HOLD: użyj polecenia TRIGger:IMMediate jako źródła wyzwalania. W tym czasie wszystkie inne
rodzaje wyzwalania (również *TRG) będą nieprawidłowe.
Uwaga:

Polecenie TRIGger:IMMediate może zostać użyte we wszystkich trzech trybach wyzwalania. Tryby wy-
zwalania mogą zostać wybrane jedynie przy pomocy polecenia zdalnego (TRIGger:SOURce BUS; TRIG-
ger:SOURce EXTernal; TRIGger:SOURce HOLD).

3.9. Sterowanie wejściem
3.9.1. Włączanie / wyłączanie obciążenia
Wejście może zostać włączone/wyłączone za pomocą przycisku ”On/Off” lub przy pomocy zdalnego polecenia
(INPUT ON/OFF). Gdy wejście jest w stanie Off, naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć wejście obciąże-
nia, co spowoduje włączenie wskaźnika ”On/Off”; gdy wejście jest w stanie On, naciśnij przycisk ”On/Off”,
żeby wyłączyć wejście, co spowoduje wyłączenie wskaźnika ”On/Off”. Włączanie/wyłączanie wejście nie ma
wpływu na zaprogramowane ustawienia.
Przy sterowaniu lokalnym, gdy wejście jest włączone, stan obciążenia może być przełączany bezpo-
średnio pomiędzy podstawowymi trybami, trybem chwilowym, trybem listy, trybem rozładowywania
baterii itd. Obciążenie może zostać przełączone z jednej operacji do drugiej tylko, gdy wejście jest wyłączone.

W trybie sterowania zdalnego zalecane jest wysłanie polecenia “INPUT ON/OFF” na koniec, żeby
włączyć obciążenie.

3.9.2. Punkt Von / Punkt Voff / Zatrzask Von
Gdy szybkość narastania lub szybkość opadania testowanego zasilacza jest mała, obciążenie może chronić
testowany zasilacz. Obciążenie posiada funkcje punktu Von i punktu Voff. W przypadku, gdy napięcie
testowanego zasilacza wzrasta do momentu osiągnięcia punktu Von, obciążenie rozpocznie test Von. W
momencie, gdy napięcie testowanego zasilacza jest wyższe niż punkt Voff, będzie ono spadać do momentu
osiągnięcia wartości niższej od punktu Voff, w tym momencie obciążenie wejdzie w stan Voff i wejście
zostanie odłączone.
W przypadku, gdy zewnętrzne napięcie wejściowe będzie niższe nić punkt Von, obciążenie nie zostanie
aktywowane nawet po włączeniu wejścia. Obciążenie zostanie włączone do momentu osiągnięcia lub prze-
kroczenia punktu Von przez zewnętrzne napięcie wejściowe.
Zatrzask Von służy do zablokowania stanu aktywnego obciążenia. W przypadku, gdy funkcja zatrzasku
Von jest aktywowana, po osiągnięciu przez napięcie wejściowe punktu Von, wejście zostanie włączone i
pozostanie włączone niezależnie od zmian zewnętrznego napięcia wejściowego, nawet gdy napięcie wej-
ściowe spadnie poniżej punktu Von. Proszę zobaczyć ilustrację 3-11. W przypadku, gdy zatrzask Von jest
wyłączony, po osiągnięciu przez napięcie wejściowe punktu Von, wejście zostanie automatycznie włączone,
a następnie w momencie, gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej punktu Von, wejście zostanie automa-



tycznie wyłączone. Proszę zobaczyć ilustrację 3-12. Automatyczne włączanie / wyłączanie wejścia może
zostać zaimplementowane poprzez ustawienie punktu Von oraz zatrzasku Von, co znacznie ułatwia pracę
z urządzeniem.
Napięcie Von może zostać ustawione z poziomu menu głównego lub przy pomocy polecenia zdalnego (IN-
Put:VOLTage:ON <NRf+>).
Napięcie Voff może zostać ustawione z poziomu menu głównego lub przy pomocy polecenia zdalnego (IN-
Put:VOLTage:OFF <NRf+>).
Zatrzask Von może zostać ustawiony z poziomu menu głównego lub przy pomocy polecenia zdalnego (IN-
Put:VOLTage:ON:LATCh ON/OFF).



Uwaga:
W przypadku, gdy obciążenie nie pracuje normalnie, należy sprawdzić ustawienie punktu Von i punktu
Voff.

3.9.3. Ograniczenie prądu w trybie CV
Ograniczenie prądu w trybie CV jest używane do ograniczenia maksymalnego prądu wejściowego dla
trybu CV. W przypadku, gdy napięcie będzie wciąż wyższe niż ustawiony poziom po osiągnięciu wartości
granicznej prądu, obciążenie przełączy się w tryb CC. Patrz ilustracja 3-13. Wejście nie zostanie wyłączone
przy wartości granicznej prądu CV, która jest inna niż wartość graniczna prądu oprogramowania.

Ograniczenie prądu dla trybu CV może zostać ustawione w menu głównym lub przy pomocy polece-
nia zdalnego (CV:CURRent:LIMIt <NRf+>).



1 - Napięcie wejściowe
2 - Ograniczenie prądu
3 - Ustawione napięcie
4 - Prąd obciążenia

3.9.4. Tempo narastania prądu
Tempo narastania prądu służy do ustawienia szybkości narastania prądu w trybie CC. Może ono zostać
ustawione z poziomu menu głównego lub przy pomocy polecenia zdalnego (CURRent:RISE:RATE <NRf+>).
W przypadku, gdy tempo narastania prądu wynosi 0.1A/us i ustawiony poziom prądu jest równy 20A,
szybkość narastania prądu po włączeniu wejścia będzie taka jak pokazano na poniższej ilustracji:

Uwaga:
Tempo narastania prądu ma znaczenie tylko w trybie CCH oraz CCL oraz ustawiony poziom jest 10 razy
wyższy niż maksymalna szybkość narastania prądu w trybie CCL.



3.9.5. Tempo opadania prądu
Tempo opadania prądu służy do ustawienia szybkości opadania prądu w trybie CC. Może ono zostać usta-
wione z poziomu menu głównego lub przy pomocy polecenia zdalnego (CURRent:FALL:RATE <NRf+>).
W przypadku, gdy tempo opadania prądu wynosi 0.1A/us i ustawiony poziom prądu jest równy 20A, szyb-
kość narastania prądu po wyłączeniu wejścia będzie taka jak pokazano na poniższej ilustracji:

Uwaga:
Tempo opadania prądu ma znaczenie tylko w trybie CCH oraz CCL oraz ustawiony poziom jest 10 razy
wyższy niż rzeczywista szybkość opadania prądu w trybie CCL.

3.10. Funkcja pomiarowa
Elektroniczne obciążenie posiada system pomiarowy o wysokiej rozdzielczości. Poziom prądu wejściowego
i poziom napięcia wejściowego mogą być mierzone w czasie rzeczywistym. Poziom mocy wejściowej i re-
zystancji może zostać obliczony na podstawie poziomu napięcia i prądu wejściowego. Każda zmierzona
wartość może zostać odczytana z wyświetlacza LCD lub przy pomocy polecenia zdalnego (MEASure).

3.11. Zapisywanie i przywoływanie
Elektroniczne obciążenie posiada pamięć EEPROM, która umożliwia zapis różnych parametrów takich jak
tryby pracy, stan wejścia, prąd, napięcie, rezystancja, ustawienia trybu chwilowego, wartości graniczne
itd. Ta seria elektronicznych obciążeń umożliwia zapis 10 grup parametrów. Wszystkie parametry
związane z operacją zapisu i odczytu są wymienione w liście 3-1.
10 grup parametrów zapisanych w miejscu pamięci 0~9 mogą zostać zapisane i przywołane poprzez
naciśnięcie przycisków “1Store” i “2Recall” lub przy pomocy polecenia (*SAV < NRl > and *RCL < NRl >).



Parametr zapisany w miejscu 0 w pamięci zostanie przywołany automatycznie za każdym razem
po włączeniu obciążenia.
Lista 3-1
Funkcja /// Działanie
Input /// Stan wejścia
Mode /// Tryb pracy
CCL Current level /// Natychmiastowy poziom prądu CCL
CCH Current level /// Natychmiastowy poziom prądu CCH
Current rise rate /// Szybkość narastania prądu
Current fall rate /// Szybkość opadania prądu
Current Hlevel /// Poziom wysoki prądu chwilowego
Current Llevel /// Poziom niski prądu chwilowego
Current protection level /// Wartość graniczna zabezpieczenia prądowego
Current protection delay /// Opóźnienie zabezpieczenia prądowego
Current protection State /// Włącz/wyłącz zabezpieczenie prądowe
CVL Voltage level /// Natychmiastowy poziom napięcia CVL
CVH Voltage level /// Natychmiastowy poziom napięcia CVH
Voltage protection level /// Wartość graniczna zabezpieczenia napięciowego
Power protection level /// Ograniczenie mocy
CV current limit /// Ograniczenie prądu w trybie CV
Voltage Hlevel /// Poziom wysoki napięcia chwilowego
Voltage Llevel /// Poziom niski napięcia chwilowego
CRL Resistance level /// Natychmiastowy poziom rezystancji CRL
CRM Resistance level /// Natychmiastowy poziom rezystancji CRM
CRH Resistance level /// Natychmiastowy poziom rezystancji CRH
Resistance Hlevel /// Poziom wysoki rezystancji chwilowej
Resistance Llevel /// Poziom niski rezystancji chwilowej
CPV Power level /// Natychmiastowy poziom mocy CPV
CPC Power level /// Natychmiastowy poziom mocy CPC
Transient operation /// Test chwilowy
Transient mode /// Tryb chwilowy
Transient Htime /// Czas trwania poziomu wysokiego trybu chwilowego
Transient Ltime /// Czas trwania poziomu niskiego trybu chwilowego
Transient Rtime /// Czas trwania zbocza narastającego trybu chwilowego
Transient Ftime /// Czas trwania zbocza opadającego trybu chwilowego
Trigger Function /// Wybór funkcji wyzwalania
Trigger source /// Źródło wyzwalania
Battery Mode /// Rozładowywanie baterii



Battery mini voltage /// Napięcie zakończenia rozładowywania baterii
Battery discharge current /// Prąd rozładowywania baterii
Voltage on Latch /// Zatrzask punktu Von
Voltage on /// Punkt Von dla obciążenia
Voltage off /// Punkt Voff dla obciążenia

3.12. Odczytywanie błędów programowania zdalnego
Wskaźnik błędu zostanie włączony w przypadku wystąpienia błędu programowania zdalnego. Kody błędów
podane są poniżej:
- -1xx Błędy poleceń
- -2xx Błędy wykonania
- -3xx Błędy związane z urządzeniem
- -4xx Błędy zapytań
Wszystkie błędy zapisywane są w jednej kolejce błędów. Błędy znajdujące się w tej kolejce są odczytywane
w kolejności, w jakiej wystąpiły. Maksymalnie 20 komunikatów błędów może zostać zapisanych w kolejce
błędów. W przypadku, gdy wystąpi ponad 20 błędów, ostatni błąd w kolejce błędów zostanie zastąpiony
przez komunikat -350, ”Queue overflow”. Obciążenie nie zapisze kolejnych komunikatów błędów do mo-
mentu wyczyszczenia lub odczytania błędów znajdujących się w kolejce. Po odczytaniu komunikatu błędu
zostanie on usunięty z kolejki błędów.

3.13. Raport stanu
Obciążenie elektroniczne posiada rejestr stanu. Różne parametry stanu obciążenia mogą zostać odczy-
tane poprze odczyt rejestru stanu. Użytkownik może upewnić się, które zdarzenie zostało zapisane w
raporcie poprzez ustawienia rejestru (będzie to szczegółowo opisane w ”Przewodniku programowania SCPI
obciążenia elektronicznego”.

3.14. Funkcja zabezpieczenia
3.14.0.
Obciążenie elektroniczne posiada poniżej wymienione funkcje zabezpieczeń:
- Przepięciowe (OV)
- Nadprądowe (OC)
- Przekroczenia mocy (OP)
- Przekroczenia temperatury (OT)
- Odwróconego napięcia (RV)



Po aktywowaniu dowolnej z powyższych funkcji zabezpieczeń odpowiedni bit stanu zostanie ustawiony,
urządzenie odłączy wejście wydając dźwięki, włączony zostanie wskaźnik ”Cancel”, na wyświetlaczu po-
jawi się PT, żeby zasygnalizować stan zabezpieczenia, wykryte warunki zostaną wyświetlone, obciążenie
wejdzie w stan zatrzasku zabezpieczenia i nie będzie odpowiadać na żadne inne polecenia poza niektórymi
specjalnymi operacjami. Na przykład: w przypadku wykrycia przekroczenia temperatury, urządzenie odłą-
czy wejście emitując dźwięki oraz w dolnym, prawym rogu wyświetlacza pojawi się symbol OT. Obciążenie
nie będzie odpowiadać na inne operacje.

3.14.1. Kasowanie zatrzasku zabezpieczenia
W przypadku, gdy obciążenie wejdzie w stan zatrzasku zabezpieczenia, nie będzie ono odpowiadać na inne
polecenia. Obciążenie powróci do normalnej pracy tylko po wykasowaniu zatrzasku zabezpieczenia poprzez
długie naciśnięcie przycisku ”Cancel” lub przy pomocy zdalnego polecenia (INPut:PROTection:CLEar).
Oczywiście przyczyna wystąpienia zatrzasku zabezpieczenia musi zostać usunięta, w przeciwnym wy-
padku zatrzask zabezpieczenia zostanie włączony ponownie po wykasowaniu.
Dodatkowo w przypadku, gdy aktywne jest zabezpieczenie nadprądowe oprogramowania, a czas przekrocze-
nia wartości prądu nie przekroczył określonego czasu zabezpieczenia, włączy się wskaźnik ”Cancel”, ale wej-
ście nie zostanie odłączone. W tym momencie możesz wykasować czas przekroczenia wartości prądu poprzez
długie naciśnięcie przycisku ”Cancel” lub przy pomocy polecenia zdalnego (INPut:PROTection:CLEar).

3.14.2. Przekroczenie napięcia
W przypadku, gdy napięcie wejściowe przekroczy ustawioną wartość, włączone zostanie zabezpieczenie
przekroczenia napięcia oraz wejście zostanie odłączone i wyświetlony zostanie komunikat OVP. W tym
samym czasie ustawione zostaną bity rejestry stanu OV oraz VF. Bity te pozostaną ustawione do momentu
ich wykasowania i obniżenia napięcia wejściowego poniżej wartości granicznej.

3.14.3. Przekroczenie prądu
Obciążenie elektroniczne umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie wartości granicznej zabezpieczenia prą-
dowego. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości granicznej, rozpocznie się odliczanie czasu dla
przekroczenia prądu i pojawi się wskaźnik ”Cancel”, ale wejście nie zostanie odłączone. Po upływie określo-
nego czasu aktywowane zostanie zabezpieczenie przekroczenia prądu i wejście zostanie odłączone, na wy-
świetlaczu pojawi się symbol OCP i ustawione zostaną bity rejestru stanu OC i PS. Bity te zostaną ustawione
do momentu wykasowania i zmniejszenia wartości prądu poniżej limitu. Wartość graniczna zabezpieczenia
nadprądowego może zostać ustawiona jedynie za pomocą przycisku wejściowego na płycie czołowej i polece-
nia zdalnego. Jest ono włączane/wyłączane za pomocą polecenia (CURRent:PROTection:STATe ON/OFF).
Poziom graniczny zabezpieczenia prądowego jest ustawiany za pomocą polecenia (CURRent:PROTection
< NRf+>). Określony czas opóźnienia do odłączenia wejścia może zostać ustawiony za pomocą polecenia
(CURRent:PROTection:DELay < NRf+>).



3.14.4. Przekroczenie mocy
Elektroniczne obciążenie posiada programową funkcję zabezpieczenia przekroczenia mocy.

W przypadku, gdy moc wejściowa przekroczy maksymalną dozwoloną moc, obciążenie przeliczy ak-
tualną moc. Zabezpieczenie przekroczenia mocy pozostanie aktywne do chwili, gdy czas trwania
przekroczenia mocy przekroczy określoną wartość graniczną.

Po aktywowaniu zabezpieczenia przekroczenia mocy, wejście zostanie odłączone, wyświetlony zo-
stanie komunikat OPP i ustawione zostaną bity rejestru stanu OP i PS, które pozostaną ustawione do
momentu ich wyzerowania i usunięcia stanu przekroczenia mocy.

3.14.5. Przekroczenie temperatury
W przypadku, gdy wewnętrzna temperatura obciążenia przekroczy bezpieczną wartość, aktywowane zo-
stanie zabezpieczenie przekroczenia temperatury, odłączone zostanie wejście, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat OTP i ustawione zostaną bity rejestru stanu OT i PS, które pozostaną ustawione do momentu
ich wyzerowania i usunięcia stanu przekroczenia temperatury. Będziesz musiał poczekać aż obciążenie
ochłodzi się do normalnej temperatury zanim będzie możliwe usunięcie zatrzasku zabezpieczenia. Wenty-
latory, w które wyposażone jest obciążenie pomogą schłodzić urządzenie tak szybko jak to możliwe.

3.14.6. Odwrócone napięcie
W przypadku podania na wejście odwróconego napięcia, aktywowane zostanie zabezpieczenie przed od-
wróconym napięciem, wejście zostanie odłączona i pojawi się wskaźnik ”Cancel”. W tym samym czasie
ustawione zostaną bity rejestru stanu RV i VF, które pozostaną ustawione do momentu ich wyzerowania i
usunięcia odwróconego napięcia.

3.15. Funkcje pomocnicze
3.15.1. Wybór funkcji wyzwalania
Funkcja wyzwalania (Trigger) w menu ustawiania wyzwalania jest używana do wyboru rodzaju wyzwala-
nia. Wybierz ”Tran”, żeby wyzwalać operację trybu chwilowego lub wybierz ”List”, żeby wyzwalać operację
trybu sekwencji (listy)

3.15.2. Działanie regulatora obrotowego
Opcja Regulator (Knob) w menu konfiguracji służy do włączania/wyłączania działania regulatora ob-
rotowego. Wybierz ”On”, żeby włączyć działanie regulatora lub wybierz ”Off”, żeby wyłączyć działanie
regulatora.



3.15.3. Dźwięk przycisków
Opcja dźwięk przycisków (Key Sound) w menu konfiguracyjnym służy do włączania/wyłączania dźwięku
przycisków. Wybierz ”On”, żeby włączyć dźwięk przycisków lub wybierz ”Off”, żeby go wyłączyć.

4. Instalacja

4.1. Sprawdzenie wstępne
Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w transporcie. Należy zacho-
wać oryginalne opakowanie w przypadku konieczności zwrotu obciążenia do producenta w przyszłości.

Należy upewnić się, że nie ma uszkodzonych przycisków lub regulatorów, że obudowa i powierzch-
nia płyty czołowej nie posiadają wgnieceń ani zarysowań oraz że wyświetlacz nie jest porysowany bądź
pęknięty.

4.2. Otoczenie / miejsce instalacji
Obciążenie może pracować z pełną mocą w zakresie temperatury od 0 ℃ do 40 ℃, oraz ze zmniejszoną
mocą w zakresie temperatury od 40 ℃ do 55 ℃, przy przekroczeniu temperatury aktywowane zostanie
zabezpieczenie termiczne.

Obciążenie należy umieścić w miejscu z dobrą wentylacją i z dala od zakłóceń elektromagnetycz-
nych. Nie należy umieszczać obciążenia w łatwopalnym otoczeniu.

Obciążenie należy zainstalować w miejscu posiadającym wystarczającą ilość przestrzeni po bokach
i z tyłu urządzenia, żeby zapewnić odpowiednią wentylację. Wentylatory schładzają urządzenie pobierając
powietrze z bocznych stron obudowy i usuwając je z obudowy tylną stroną urządzenia. W przypadku
montażu w szafie należy usunąć gumowe zabezpieczenia.

4.3. Włączanie zasilania / test początkowy
Automatyczny test przy włączaniu zasilania umożliwia sprawdzenie podstawowych parametrów pracy
obciążenia, żeby zweryfikować czy działa ono poprawnie.

Najpierw należy sprawdzić napięcie zasilające i upewnić się, że wartość napięcia zasilającego wy-
brana za pomocą przełącznika 110V/220V znajdującego się na dole urządzenia jest taka sama jak napięcie
zasilające sieci w danej lokalizacji.



Następnie należy podłączyć kabel zasilający i włączyć obciążenie. Po upływie około 20 minut na-
grzewania urządzenia możliwe jest przeprowadzenie następujących testów:
Podłączenie wyjścia zasilacza do wejścia obciążenia z zachowaniem prawidłowej polaryzacji, żeby wykonać
operacje CCH 5A oraz CVH 5V. W przypadku gdy obciążenie pracuje normalnie, będzie ono pobierać prąd
5A lub napięcie wejściowe zostanie ustawione na wartość 5V z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji.

4.4. Podłączenia znajdujące się z tyłu urządzenia
Tył urządzenia pokazany został na ilustracji 4-1. Znajduje się na nim sekcja zasilania AC, gniazdo wej-
ściowe zewnętrznego wyzwalania, gniazdo zdalnego pomiaru oraz interfejs komunikacji zdalnej. Sekcja
zasilania AC zawiera gniazdo zasilania AC, pojemnik bezpiecznika i przełącznik napięcia zasilającego,
natomiast interfejs komunikacji zdalnej zawiera gniazdo interfejsu RS232.

Gniazdo wejściowe AC
Kabel zasilający AC musi być zgodny z lokalnymi standardami.
Specyfikacje bezpiecznika są następujące: 110V: 250V 500mA; 220V: 250V 300mA;.
Przełącznik napięcia zasilającego umożliwia ustawienie napięcia zasilającego na wartość 110V lub 220V.
Wybrana wartość musi być taka sama jak napięcie sieci zasilającej w Twojej lokalizacji.
Interfejs RS232:
Obciążenie posiada interfejs RS-232, to znaczy standardowe gniazdo DB9. Przypisanie styków jest takie
jak opisano poniżej:
Styk /// Wejście/Wyjście /// Opis
1 /// - /// Nie używane
2 /// Wejście /// RXD: Odbieranie danych



3 /// Wyjście /// TXD: Wysyłanie danych
4 /// - /// Nie używane
5 /// Wspólne /// GND: Uziemienie
6 /// - /// Nie używane
7 /// - /// Nie używane
8 /// - /// Nie używane
9 /// - /// Nie używane
Parametry interfejsu mogą zostać ustawione w menu, możliwe jest użycie języka SCPI do programowania
i realizacji komunikacji z obciążeniem.
Połączenia wyzwalania:
Gniazdo wejściowe zewnętrznego wyzwalania znajdujące się z tyłu urządzenia to złącze BNC, w którym
środkowa część to wejście+, a zewnętrzna część to wejście-. Odbiera ono sygnały wyzwalające zboczem
opadającym kompatybilne z 5V TTL.
Zdalne pomiary:
Gniazdo zdalnych pomiarów to złącze BNC, w którym środkowa część to SENSE+, a zewnętrzna część
to SENSE-. Dla uzyskania lepszej dokładności posiada ono kompensację spadku napięcia spowodowaną
zasilaniem i rezystancją przewodu wejściowego. Obciążenie może wykryć wejście sygnału napięciowego
automatycznie, więc nie ma konieczności modyfikowania ustawień lub zmiany okablowania urządzenia w
przypadku korzystania ze zdalnego pomiaru.

4.5. Podłączenia na płycie czołowej
Gniazda znajdujące się na płycie czołowej to gniazda wejściowe (INPUT+, INPUT-). Patrz ilustracja 4-2.

Podłączanie wejścia:



Podłączenie sygnału wejściowego odbywa się przy pomocy dwóch zacisków (INPUT+, INPUT-) znajdują-
cych się na płycie czołowej. Maksymalna średnica przewodu wynosi 4mm. W celu poprawy dokładności
pomiarowej i zminimalizowania ilości błędów pomiarowych podczas wykonywania testów sygnału o dużym
natężeniu prądu, zaleca się używanie grubszych przewodów.

4.6. Podłączenia przewodów
Podłączenia gniazda ”Sense”
W przypadku, gdy potrzebna jest duża dokładność testu napięcia, niezbędne jest podłączenie wejścia
”Sense”, obciążenie przełączy się w stan ”Sense” automatycznie. Sposób podłączenia pokazany jest na
ilustracji 4-3.



Podłączenia równoległe
Ilustracja 4-4 pokazuje w jaki sposób dwa lub więcej obciążeń może zostać podłączonych równolegle w trybie
CC lub CR, w przypadku, gdy potrzebna jest duża moc lub duży prąd.

5. Obsługa lokalna

5.0.
Lokalna obsługa obciążenia została już w skrócie opisana w rozdziale 3 dotyczącym funkcji i cech urządze-
nia. W tym rozdziale zostanie ona opisana dokładnie wraz z przykładami.

5.1. Sterowanie lokalne
W przypadku, gdy potrzebujesz obsługiwać obciążenie przy pomocy płyty czołowej, obciążenie musi pozo-
stać w trybie sterowania lokalnego. Urządzenie znajduje się w trybie sterowania lokalnego po włączeniu
zasilania oraz automatycznie przywoływane są parametry zapamiętane w pamięci EEPROM w miejscu 0.
W trybie sterowania zdalnego, wszystkie operacje wykonywane przy pomocy przycisków i regulatorów
płyty czołowej są nieprawidłowe (z wyjątkiem przycisku ”Lock/Local”). Gdy obciążenie odbierze zdalne
polecenie (SYST:REM) poprzez interfejs RS232, włączone zostanie zdalne sterowanie i wskaźnik Rmt. W
trybie zdalnego sterowania wszystkie operacje elektronicznego obciążenia są sterowane zdalnie. Obcią-
żenie elektroniczne powróci do sterowania lokalnego po otrzymaniu polecenia powrotu (np. SYST:LOC).
Możesz też powrócić do sterowania lokalnego długo naciskając przycisk ”Lock/Local”.



5.2. Główne operacje wykonywane przy pomocy płyty czołowej
- Podłączanie do zasilacza
- Włączanie/wyłączanie wejścia
- Tryb CC
- Tryb CV
- Tryb CR
- Tryb CP
- Tryb zwarcia
- Ciągły tryb chwilowy
- Impulsowy tryb chwilowy
- Przełączany tryb chwilowy
- Tryb sekwencji (listy)
- Rozładowywanie baterii
- Zapisywanie i przywoływanie parametrów
- Czyszczenie ustawień zabezpieczeń
- Komunikaty błędów
- Praca wyzwalana
- Menu główne

5.3. Podłączanie do zasilacza
Podłącz biegun dodatni zasilacza do gniazda INPUT+ i biegun ujemny zasilacza do gniazda INPUT-. W
przypadku odwrotnego podłączenia wejścia, włączy się zabezpieczenie RV obciążenia, w takiej sytuacji
należy ponownie podłączyć zasilacz poprawnie.

Po poprawnym podłączeniu zasilacza do obciążenia, naciśnij długo przycisk ”Cancel”, żeby wyczy-
ścić stan zabezpieczenia RV (szczegóły znajdują się w rozdziale ”Kasowanie ustawień zabezpieczeń”).

5.4. Włączanie / wyłączanie wejścia
Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć lub wyłączyć wejście.

5.5. Podstawowe testy
5.5.0.
Procedury obsługi podstawowych testów zostały opisane poniżej:
1) Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru trybu pracy i ustawiania parametrów.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora obrotowego w połączeniu z przyciskami “ ”, “ ” wpro-



wadź ustawianą wartość. Użyj przycisku ”Cancel”, żeby zmodyfikować ustawioną wartość i opuścić menu
wyboru trybu pracy i ustawiania parametrów.
3) Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu wyboru trybu pracy i ustawiania parametrów.
4) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie.

5.5.1. Tryb CC
Tryb CC posiada zakres wysoki prądu stałego (CCH) oraz zakres niski prądu stałego (CCL).

Przykład 1: Ustaw obciążenie na tryb CCH i ustaw wartość prądu na 5.12A w trybie CV. Włącz
obciążenie i sprawdź wartość mocy. Procedura została opisana poniżej:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i otworzyć menu ustawień systemu. /// CC SET 0 Low
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 High” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// CC Set 1 High
4 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu i powrócić do trybu podstawowego. /// CVH 05.000V
5 /// Naciśnij przycisk ”I-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków ”t” lub ”u” wprowadź wartość prądu wynoszącą 5.12. /// SCCH 05.120A
6 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// CCH 05.120A
7 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
INPUT Off ; Wyłącza obciążenie
MODE CCH ; Ustawia tryb
CURR 5.12 ; Ustawia wartość prądu
INPUT ON ; Włącza obciążenie
Przykład 2: Ustaw wartość prądu wynoszącą 5.8A w trybie CCH. Włącz obciążenie i skorzystaj z jednego z
dwóch sposobów na ustawienie wartości prądu.
Sposób 1:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”I-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. /// SCCH 05.120A
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość prądu
wynoszącą 5.8. /// SCCH 05.800A
3 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// CCH 05.800A
4 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Sposób 2:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Przesuń kursor na wartości setne za pomocą przycisku “ ” /// CCH 05.120A



2 /// Obracając regulator ustaw wartości setne na 0. (Ustawiona wartość będzie się zmieniać podczas obra-
cania regulatora. Ustawiona wartość zostanie aktywowana dla wejścia w momencie włączenia obciążenia.).
/// CCH 05.100A
3. Przesuń kursor na wartości dziesiętne za pomocą przycisku “ ”. /// CCH 05. 100A
4. Obracając regulator ustaw wartości dziesiętne na 8. (Ustawiona wartość będzie się zmieniać podczas
obracania regulatora. Ustawiona wartość zostanie aktywowana dla wejścia w momencie włączenia obcią-
żenia.). /// CCH 05. 800A
5 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE CCH ; Ustawia tryb
CURR 5.8 ; Ustawia wartość prądu
INPUT ON ; Włącza obciążenie

Uwaga:
W prawym dolnym rogu widoczne będą odpowiednio symbole CCH / CCL w zależności od tego czy obciążenie
jest w trybie CCH czy w trybie CCL.

5.5.2. Tryb CV
Przykład 1: Ustaw obciążenie w tryb CCH i ustaw wartość napięcia na 50V w trybie CVH. Włącz obciążenie
i sprawdź aktualną wartość mocy. Procedura została opisana poniżej:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”V-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość napięcia wynoszącą 50. /// SCVH 50.000V
2 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// CVH 50.000V
3 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE CVH ; Ustawia tryb
VOLT 50 ; Ustawia wartość napięcia
INPUT ON ; Włącza obciążenie
Przykład 2: Ustaw wartość napięcia na 60V w CV. Włącz obciążenie i skorzystaj z jednego z dwóch sposo-
bów na ustawienie wartości napięcia.
Sposób 1:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”V-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. /// CVH 50.000V
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość napięcia
wynoszącą 60. /// CVH 60.000V
3 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// CVH 60.000V
4 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///



Sposób 2:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Przesuń kursor na wartości dziesiętne za pomocą przycisku “ ” /// CVH 50.00V
2 /// Obracając regulator ustaw wartości dziesiętne na 6. (Ustawiona wartość będzie się zmieniać podczas
obracania regulatora. Ustawiona wartość zostanie aktywowana dla wejścia w momencie włączenia obcią-
żenia.). /// CVH 60.00V
3 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE CVH ; Ustawia tryb
VOLT 60 ; Ustawia wartość napięcia
INPUT ON ; Włącza obciążenie

Uwaga:
Kiedy obciążenie będzie w trybie CV, w prawym dolnym rogu wyświetlacza widoczny będzie symbol CVH.

5.5.3. Tryb CR
Tryb CR posiada poziom niski (VL CRL), poziom średni (VL CRM) i poziom wysoki (VL CRH) niskiego
zakresu napięcia oraz poziom niski (VH CRL), poziom średni (VH CRM) i poziom wysoki (VH CRH)
wysokiego zakresu napięcia.

Przykład 1: Ustaw obciążenie na VHCRL i ustaw wartość rezystancji na 1.5Ω. Włącz obciążenie i
sprawdź aktualną wartość mocy. Procedura opisana została poniżej:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do menu ustawień systemowych /// CC Set 1 High
3 /// Za pomocą przycisków “↑” i “↓” wybierz ”Syst CR Set” /// CR Set 2 VH High
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 Low” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// CR Set 0 VH Low
5 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść i powrócić to trybu podstawowego. /// CVH 60.000V
6. Naciśnij przycisk ”R-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość rezystancji 1.5. /// SVHCRL 1.5000R
7. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i wyjść z menu ustawień parametrów. /// VHCRL 1.5000R
8. /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE VHCRL ; Ustawia tryb
RES 1.5 ; Ustawia wartość rezystancji
INPUT ON ; Włącza obciążenie



Przykład 2: Ustaw wartość rezystancji na 1.2Ω w VH CRL. Włącz obciążenie. Dostępne są dwa sposoby na
ustawienie wartości rezystancji.
Sposób 1:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”R-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. /// SVHCRL 1.5000R
2. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość rezystancji
wynoszącą 1.2. /// SVHCRL 1.2000R
3 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// VHCRL 1.2000R
4 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Sposób 2:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Przesuń kursor na wartości dziesiętne za pomocą przycisku “ ” /// VHCRL 1.5000R
2 /// Obracając regulator ustaw wartości dziesiętne na 2. (Ustawiona wartość będzie się zmieniać podczas
obracania regulatora. Ustawiona wartość zostanie aktywowana dla wejścia w momencie włączenia obcią-
żenia.). /// VHCRL 1.2000R
3 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE VH CRL ; Ustawia tryb
RES 1.2 ; Ustawia wartość rezystancji
INPUT ON ; Włącza obciążenie

Uwaga:
Kiedy obciążenie będzie w stanie CRH, CRM lub CRL w prawym dolnym rogu wyświetlacza widoczny
będzie symbol CRH, CRM lub CRL odpowiednio.

5.5.4. Tryb CP
Tryb CP składa się z dwóch trybów: tryb źródła stałej mocy-napięcia (CPV) oraz tryb źródła stałej
mocy-prądu (CPC).

Przykład 1: Ustaw obciążenie na CPV i ustaw wartość mocy na 100W w CRL. Włącz obciążenie i
sprawdź aktualną wartość mocy. Procedura została opisana poniżej:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do menu ustawień systemowych /// CC Set 0 Low
3 /// Za pomocą przycisków “↑” i “↓” wybierz ”Syst CR Set” /// CP Set 1 CPC
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 CPV” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// CP Set 0 CPV
5 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść i powrócić to trybu podstawowego. /// VHCRL 1.200R



6. Naciśnij przycisk ”P-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość mocy 100. /// SCPV 100.00W
7. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i wyjść z menu ustawień parametrów. /// CPV 100.00W
8. /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE CPV ; Ustawia tryb
POW 100 ; Ustawia wartość mocy
INPUT ON ; Włącza obciążenie
Przykład 2: Ustaw wartość mocy na 200W w CPV. Włącz obciążenie. Są dwa sposoby na ustawienie war-
tości mocy.
Sposób 1:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”P-set”, żeby otworzyć menu ustawień parametrów. /// SCPV 100.00W
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ” i “ ” wprowadź wartość mocy
wynoszącą 200. /// SCPV 200.00W
3 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić menu ustawień parametrów. /// SCPV 200.00W
4 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Sposób 2:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Przesuń kursor na wartości setne za pomocą przycisku “ ” /// CPV 100.00W
2 /// Obracając regulator ustaw wartości setne na 2. (Ustawiona wartość będzie się zmieniać podczas obra-
cania regulatora. Ustawiona wartość zostanie aktywowana dla wejścia w momencie włączenia obciążenia.).
/// CPV 200.00W
3 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
MODE CPV ; Ustawia tryb
POW 200 ; Ustawia wartość mocy
INPUT ON ; Włącza obciążenie

Uwaga:
Kiedy obciążenie będzie w stanie CPV lub CPC w prawym dolnym rogu wyświetlacza widoczny będzie
symbol CPV lub CPC odpowiednio.

5.6. Tryb zwarcia
Procedura obsługi trybu zwarcia opisana została poniżej:
1) Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do menu ustawień systemowych



3) Za pomocą przycisku “↓” wybierz Short (tryb zwarcia)
4) Wykonaj wszystkie powyżzse kroki lub naciśnij ”Shift” + ”�Short”, żeby wybrać Short (tryb zwarcia)
5) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwier-
dzić.
6) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść i powrócić do menu głównego. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
”s”, wskazujący podstawowy tryb testowy.
7) Wybierz jeden podstawowy tryb testowy; naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i wyjść z menu
wyboru trybu i ustawień parametrów.
8) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie
Przykład 1: Obciążenie było uprzednio w trybie CVH i zostało wyłączone. Ustaw obciążenie w tryb zwarcia
CCH. Włącz obciążenie, żeby wykonać operację zwarcia.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do menu ustawień systemowych /// CC Set 0 Low
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 High” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// CC Set 1 High
4 /// Wybierz opcję Short (tryb zwarcia) za pomocą przycisku “↓”. /// SHORT 0Off
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby za-
twierdzić. /// SHORT 1On
6 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść i powrócić to trybu podstawowego. Na wyświetlaczu pojawi się
symbol ”s”, wskazujący podstawowy tryb CVH /// CVH 0.000V
7. Naciśnij przycisk ”I-set”, żeby wybrać tryb CCH. Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu wyboru
trybu i ustawień parametrów. /// CCH 44.000A
8. /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie ///
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
INPUT:SHORT ON ; Włącza tryb zwarcia w obciążeniu
MODE CCH ; Ustawia tryb
INPUT ON ; Włącza obciążenie
Przykład 2: Korzystając z opisu w ostatnim przykładzie opuść tryb zwarcia i wyłącz obciążenie.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do menu ustawień systemowych /// CC Set 0 Low
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 High” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// CC Set 1 High
4 /// Wybierz opcję Short (tryb zwarcia) za pomocą przycisku “↓”. /// SHORT 0On
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz Off i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby za-



twierdzić. /// SHORT 1Off
6 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyjść i powrócić to trybu podstawowego. Z wyświetlacza zniknie
symbol ”s” w stanie CCH /// CVH 0.000V
Dla powyżej opisanej procedury dostępne są odpowiednie polecenia SCPI:
INPUT:SHORT OFF ; Wyłącza tryb zwarcia w obciążeniu
INPUT OFF ; Włącza obciążenie

5.7. Tryb chwilowy
5.7.0.
Procedura dla operacji chwilowej jest następująca:
1) Wybierz podstawowy tryb testowy, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i opuścić menu ustawień
parametrów.
2) Naciśnij przycisk ”Tran”, żeby wejść w tryb operacji chwilowej.
3) Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametr.
4) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora obrotowego i przycisków “ ”, “ ” ustaw wartości dla
LevelL, LevelH, TimeL, TimeH, TimeR i TimeF. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw
wartość Mode i ustaw stan na On.
5) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu trybu chwilowego.
6) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie.
7) W przypadku chwilowej operacji impulsowej lub przełączanej, jedno wyzwalanie następuje w momencie
naciśnięcia przycisków “Shift”+“0Trigger” lub poziom sygnału na gnieździe wejściowym wyzwalania (TRIG
IN) jest niski.

5.7.1. Ciągły tryb chwilowy
W trybie ciągłym obciążenie okresowo przełącza się pomiędzy poziomem wysokim i niskim. Powiązane z
tym trybem parametry to poziom niski (LevelL), poziom wysoki (LevelH), czas trwania poziomu niskiego
(TimeL), czas trwania poziomu wysokiego (TimeH), czas zbocza narastającego (TimeR) i czas zbocza
opadającego (TimeF).

Przykład: Ustaw urządzenia tak, żeby wartość napięcia obciążenia zmieniała się okresowo pomię-
dzy 1V i 5V; ustaw czas trwania zbocza narastającego (TimeR) na 10ms; ustaw czas trwania poziomu
wysokiego (TimeH) na 200ms; ustaw czas trwania zbocza opadającego (TimeF) na 20ms; ustaw czas
trwania poziomu niskiego (TimeL) na 400ms i wybierz chwilowy tryb ciągły. Procedura jest następująca:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”V-set”, żeby wybrać tryb CVH, naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu usta-
wień parametrów. /// CVH 04.000V
2 /// Naciśnij przycisk ”Tran”, żeby wejść w tryb operacji chwilowej. /// STATE 0OFF



3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw wartość ”State” na ”1
On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// STATE 1ON
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw wartość ”Mode” na ”Cont” i naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE 0Cont
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelL na 1 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELL 01.000V
6 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelH na 5 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELH 05.000V
7 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeL na 400ms i
naciśnij ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMEL 400.00M
8 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeH na 200ms i
naciśnij ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMEH 200.00M
9 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeR na 10ms i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMER 010.00ms
10 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeF na 20ms i
naciśnij ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMER 020.00ms
11 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu trybu chwilowego. ///
12 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiadające polecenia SCPI powinny być jak poniżej:
MODE CVH ; Ustawia tryb
TRAN ON ; Aktywuje operację chwilową
VOLT:LLEV 1 ; Ustawia wartość poziomu niskiego
VOLT:HLEV 5 ; Ustawia wartość poziomu wysokiego
TRAN:LTIME 0.400 ; Ustawia czas trwania poziomu niskiego na 400ms
TRAN:HTIME 0.200 ; Ustawia czas trwania poziomu wysokiego na 200ms
TRAN:RTIME 0.025 ; Ustawia czas trwania zbocza narastającego na 25ms
TRAN:FTIMR 0.025 ; Ustawia czas trwania zbocza opadającego na 25ms
TRAN:MODE CONT ; Wybiera ciągłą operację chwilową
INPUT ON ; Włącza obciążenie

5.7.2. Impulsowy tryb chwilowy
Przykład: Zakładając, że obciążenie znajduje się w trybie wyzwalania zewnętrznego ustaw wartość prądu
obciążenia na okresowe przełączanie pomiędzy 1A i 5A; ustaw czas zbocza narastającego (TimeR) na 10ms;
ustaw czas trwania poziomu wysokiego (TimeH) na 200ms; ustaw czas trwania zbocza opadającego (TimeF)
na 10ms; aktywuj impulsowy tryb chwilowy i wyzwalanie w dowolnym momencie.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”I-set”, żeby wybrać tryb CCL, naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu usta-
wień parametrów. /// CCL 04.000A



2 /// Naciśnij przycisk ”Tran”, żeby wejść w tryb operacji chwilowej. /// STATE 1OFF
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw wartość ”State” na ”1 On” i naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// STATE 1ON
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw wartość ”Mode” na ”Puls” i naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE 1PULS
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelL na 1 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELL 01.000V
6 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelH na 5 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELL 05.000V
7 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeH na 200ms i
naciśnij ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMEH 200.00M
8 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeR na 10ms i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMER 040.00M
9 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeF na 20ms i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMEF 040.00M
10 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu trybu chwilowego. ///
11 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiadające polecenia SCPI powinny być jak poniżej:
MODE CCH ; Ustawia tryb
TRAN ON ; Aktywuje operację chwilową
CURR:LLEV 1 ; Ustawia wartość poziomu niskiego
CURR:HLEV 5 ; Ustawia wartość poziomu wysokiego
TRAN:HTIME 0. 200 ; Ustawia czas trwania poziomu wysokiego na200ms
TRAN:RTIME 0.00025 ; Ustawia czas trwania zbocza narastającego na 250ms
TRAN:FTIME 0.00025 ; Ustawia czas trwania zbocza opadającego na 250ms
TRAN:MODE PULS ; Wybiera impulsową operację chwilową
INPUT ON ; Włącza obciążenie
Trig ; Następuje jedno wyzwalanie

5.7.3. Przełączana operacja chwilowa
Przykład: Zakładając, że obciążenie znajduje się w trybie wyzwalania zewnętrznego, ustaw rezystancję
obciążenia na okresowe przełączanie pomiędzy 200Ω i 500Ω; ustaw czas trwania zbocza narastającego (Ti-
meR) na 10ms; ustaw czas trwania zbocza opadającego (TimeF) na 10ms; obciążenie będzie w przełączanym
trybie chwilowym, wyzwalanie występuje w tym momencie.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”R-set”, żeby wybrać tryb CRH, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i opuścić
menu ustawień parametrów. /// VH CRH 100.000R
2 /// Naciśnij przycisk ”Tran”, żeby wejść w tryb operacji chwilowej. /// STATE 1OFF



3 /// Za pomocą regulatora ustaw wartość ”State” na ”1 On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// STATE 1ON
4 /// Za pomocą regulatora ustaw wartość ”Mode” na ”Togg” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// MODE 2Togg
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelL na 200 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELL 200.00R
6 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw LevelH na 500 i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVELH 500.00R
7 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeR na 10ms i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMER 010.00M
8 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” ustaw TimeF na 10ms i naciśnij
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// TIMEF 040.00M
9 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu trybu chwilowego. ///
10 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///

5.8. Operacja sekwencji (listy)
5.8.0.
Po edycji sekwencji, procedura operacji aktywowania i dezaktywowania operacji sekwencji jest następu-
jąca:
1) Naciśnij przycisk ”List”, żeby otworzyć menu operacji sekwencji.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na ”On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić.
3) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “↑”, “↓” ustaw ilość list (No.) i naciśnij
przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
4) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu trybu sekwencji.
5) Naciśnij przyciski “Shift”+“4Start”, żeby aktywować operację sekwencji.
6) Naciśnij przyciski “Shift”+“5Stop”, żeby zatrzymać operację sekwencji.
Procedura operacji dla trybu sekwencji jest następująca:
1) Naciśnij przycisk ”List”, żeby otworzyć menu operacji sekwencji.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na ”On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić.
3) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw ilość list (No.). Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić i przywołać sekwencję z pamięci EEPROM na podstawie przypisanego numeru sekwencji.
4) Za pomocą przycisku “↓” wybierz pamięć listy (Memo).
5) Za pomocą regulatora i przycisków “ ”, “ ” wyedytuj pamięć listy (maksymalnie 10 znaków).
6) Za pomocą przycisku “↓” wybierz dane sekwencji (Data:<New/Edit>). Użyj przycisków “ ”, “ ” lub
regulatora, żeby wybrać operację tworzenia listy (New) lub edycji listy (Edit).



7) Wybierz ”New” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby przejść do ekranu czyszczenia danych. Za pomocą regu-
latora wybierz ”Yes” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić, dane zostaną wyczyszczone i pojawi się
ekran edycji kroku. Za pomocą przycisku “ ” lub regulatora wybierz ”No” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. Obciążenie powróci do menu testu sekwencji (listy).
8) Wybierz operację ”Edit” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby otworzyć ekran edycji kroku.
9) Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametry.
10) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź ustawioną wartość
i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby potwierdzić i przejść do kolejnego kroku.
11) W przypadku potrzeby modyfikacji jednego kroku użyj przycisków “↑”, “↓”, żeby wybrać ten krok.
Operacja ustawień dla tego kroku jest taka sama jak procedura 9.
12) W przypadku potrzeby dodania jednego kroku do ostatniego kroku użyj przycisku “↓”, żeby wybrać
nowy krok. Operacja ustawień dla tego kroku jest taka sama jak procedura 9.
13) W przypadku potrzeby dodania nowego kroku powyżej edytowanego kroku, użyj przycisków “↑”, “↓”,
żeby wybrać ten edytowany krok. Wyświetlacz LCD nie będzie migał w tym czasie, naciśnij przyciski
“Shift”+“7Insert”, żeby dodać nowy krok. Operacja ustawień dla tego kroku jest taka sama jak procedura
9.
14) W przypadku potrzeby usunięcia edytowanego kroku użyj przycisków “↑”, “↓”, żeby wybrać ten krok.
Wyświetlacz LCD nie będzie migał w tym czasie, naciśnij przyciski “Shift”+ “8Delete”, żeby usunąć dany
krok. W przypadku, gdy istniał tylko jeden krok, ekran edycji kroku zostanie zamknięty.
15) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić ekran edycji kroku i zapisać dane sekwencji w pamięci EEPR
OM pod przypisanym numerem.
16) Za pomocą przycisku “↓” wybierz ilość cykli (Count). Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora
i przycisków “ ”, “ ” wprowadź ustawioną wartość. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i zapisać
ilość cykli (Count) w pamięci EEPROM pod przypisanym numerem sekwencji.
17) Za pomocą przycisku “↓” wybierz ”Chain”. Za pomocą przycisków wejściowych (opcja ”Chain” jest
wyłączona gdy przycisk wejściowy przekroczy 7) lub regulatora wprowadź ustawiane dane. Naciśnij przy-
cisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i zapisać wartość ”chain” w pamięci EEPROM pod przypisanym numerem
sekwencji.
18) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu operacji sekwencji.
19) Naciśnij przyciski “Shift”+“4Start”, żeby aktywować operację sekwencji.
20) Naciśnij przyciski “Shift”+“5Stop”, żeby zatrzymać operację sekwencji.

5.8.1. Edycja sekwencji (listy)
Przykład: Edycja nowej sekwencji. Numer sekwencji wynosi 0; pamięć sekwencji ustawiona jest na test
mocy; kroki sekwencji są następujące: krok1: CCL, 1A, 1s; krok2: CCH, 2A, 1s; krok3: CVH, 1V, 1s; krok4:
CRL, 1Ω, 1s; krok5: CRH, 200Ω, 1s; ilość sekwencji (Count) dla operacji sekwencji wynosi 5; dezaktywacja
łańcucha sekwencji; rozpoczęcie operacji sekwencji; zatrzymanie operacji sekwencji.



Procedury /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”List”, żeby wejść do menu operacji sekwencji. /// STATE 0 OFF
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// STATE 0
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw numer listy (No.) na 0. Naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić (przywołanie sekwencji z pamięci EEPROM przypisanej do numeru sekwencji).
/// NO. 0
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz pamięć listy (Memo). /// MEMO Test P
5 /// Obracając regulator wybierz literę ”T”. /// MEMO Test P
6 /// Za pomocą przycisku “ ” przesuń kursor w prawo. /// MEMO Test P
7 /// Obracając regulator wybierz literę ”e”. /// MEMO Test Power
8 /// Ustaw Memo na ”Test Power” zgodnie z krokami 5 i 6. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// MEMO Test Power
9 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz Data. /// DATA 0 New
10 /// Za pomocą regulatora wybierz New i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// DATA 0 New
11 /// Za pomocą regulatora wybierz ”Yes” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić, dane zostaną wy-
czyszczone i pojawi się ekran edycji kroku. /// CLEAR 1 YES
12 /// Wykonaj edycję kroku 1: CCL, 1A, 1s. Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz wartość ustawienia
czasu. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wraz z przyciskami “ ”, “ ” wprowadź czas wej-
ściowy 1s i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// NO 00.
13 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz tryb podstawowy. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wybierz tryb pracy CCL i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE CCL
14 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz ustawioną wartość. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wraz z przyciskami “ ”, “ ” wprowadź wartość prądu 1A i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby za-
twierdzić. /// LEVEL 01.000A
15 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz ustawiany czas. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wraz z przyciskami “ ”, “ ” wprowadź wartość czasu na 1s i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// DELAY 01.000S
16 /// Powtórz procedury 12 do 14, żeby ustawić pozostałe cztery kroki ///
17 /// Pięć kroków sekwencji zostało wyedytowanych, nie ma potrzeby edycji kroku 6. Naciśnij przycisk
”Cancel”, żeby opuścić ekran edycji kroku i zapisać dane sekwencji w pamięci EEPROM pod przypisanym
numerem sekwencji. ///
18 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz ”Count”. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i
przycisków “ ”, “ ” wprowadź ”5”. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i zapisać wartość Count w
pamięci EEPROM pod przypisanym numerem sekwencji. /// SAVE
19 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz ”Chain”. Za pomocą przycisków wejściowych (opcja ”Chain”
jest wyłączona, gdy przycisk wejściowy przekroczy 7) lub regulatora wprowadź ”Off”. Naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić i zapisać wartość ”Chain” do pamięci EEPROM pod przypisanym numerem se-



kwencji. /// COUNT 0005
20 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu operacji sekwencji i otworzyć ekran obsługi sekwencji.
/// CHAIN 0
21 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“4Start”, żeby aktywować operację sekwencji. ///
22 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“5Stop”, żeby zatrzymać operację sekwencji. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI powinny być następujące:
LIST:NUMBer 0 ; Przywołuje sekwencję z numeru 0
LIST:MEMO ”Test Power” ; Pamięć sekwencji to test mocy
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 ; Powyższe 5 poleceń to kroki sekwencji
LIST:SAVE ; Zapisuje sekwencję
LIST:COUNT 5 ; Ilość cykli dla tej sekwencji
LIST:CHAIN OFF ; Dezaktywuje łańcuchową sekwencję
LIST ON ; Aktywuje operację sekwencji
LIST OFF ; Zatrzymuje operację sekwencji

5.8.2. Modyfikowanie, dodawanie, wstawianie i usuwanie sekwencji (listy)
Przykład: bazując na przykładzie w sekcji 5.8.1, krok 1: zmodyfikuj czas na 2s. Dodaj ”CCH, 5A, 1s” do
ostatniego kroku. Wprowadź ”CRL, 1Ω, 10s” w kroku 3. Usuń krok2. Sekwencja jest powiązana sama ze
sobą, żeby pracować w ciągłej pętli.
Procedury /// Opis operacji /// Opóźnienie
1 /// Naciśnij przycisk ”List”, żeby otworzyć menu operacji sekwencji. /// STATE 1 On
2 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz Data:<New/Edit>. /// DATA 0 New
3 /// Za pomocą regulatora wybierz Edit, naciśnij ”Enter”, żeby zatwierdzić i otworzyć ekran edycji kroku.
/// DATA 1 Edit
4 /// Za pomocą przycisku “ ” wybierz parametr ”time” i jego wartość. /// NO 00
5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź czas 2s i naciśnij
przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// DELAY 02.000S
6 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz ostatni nowy krok (Step6). /// NO 05
7 /// Dodaj nowy krok: CCH, 5A, 1s. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”,
“ ” wprowadź wartość czasu 1s i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE CCH
8 /// Za pomocą regulatora wybierz tryb pracy CCH i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVEL
05.000A
9 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź wartość prądu 5A.
Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i przejść do kolejnej operacji. /// DELAY 01.000S



10 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz step3. /// NO 02
11 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“7Insert”, żeby wprowadzić nowy krok jako step3. /// NO 02
12 /// Wprowadź nowy krok: CRL, 1Ω, 10s jako step3. Operacje ustawień dla nowego kroku są takie same
jak procedury 7 do 9. /// NO 02
13 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz step2. /// NO 01
14 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“8Delete”, żeby usunąć step2. /// NO 01
15 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić ekran edycji kroku i zapisać dane sekwencji w pamięci
EEPROM pod przypisanym numerem sekwencji. /// DATA 1 Edit
16 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz chain. /// CHAIN Off
17 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wprowadź 0 (spowoduje połączenie listy ze samą
sobą, żeby uzyskać ciągłą pracę). Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i zapisać wartość połączenia
(chain) w pamięci EEPROM pod przypisanym numerem sekwencji. /// CHAIN 0
18 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu operacji sekwencji. ///

5.8.3. Rozpoczynanie/zatrzymywanie sekwencji (listy)
Przykład: Rozpocznij sekwencję nr. 0 i zatrzymaj aktywną operację sekwencji.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”List”, żeby otworzyć menu operacji sekwencji. /// STATE 1 On
2 /// Za pomocą przycisku “↓” wybierz ”No.” Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw numer
sekwencji (No.) na 0 i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić (przywołaj sekwencję z pamięci EEPROM
na podstawie przypisanego numeru sekwencji). /// No. 0
3 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu operacji sekwencji. ///
4 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“4Start”, żeby aktywować operację sekwencji. (inne operacje będą aktywne
tylko, gdy operacja sekwencji jest dezaktywowana.) ///
5 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“5Stop”, żeby zatrzymać operację sekwencji. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI powinny być następujące:
LIST:NUMBer 0 ; Przywołuje sekwencję z numeru 0
LIST ON ; Aktywuje operację sekwencji
LIST OFF ; Zatrzymuje operację sekwencji

5.9. Rozładowywanie baterii
Schemat operacji rozładowywania baterii:



Procedura operacji rozładowywania baterii jest następująca:
1) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby wyłączyć obciążenie i podłącz testowaną baterię prawidłowo.
2) Naciśnij przycisk ”Battery”, ustaw State na On i otwórz ekran operacji rozładowywania baterii.
3) Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametry. Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora
i przycisków “ ”, “ ” wprowadź ustawienia stanu, wartości napięcia zakończenia, prądu zakończenia i
wartości prądu rozładowywania. Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
4) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić ekran edycji parametrów rozładowywania baterii.
5) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie i rozpocząć operację rozładowywania baterii.
6) Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby wyłączyć obciążenie i zatrzymać operację rozładowywania baterii.
7) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyczyścić czas rozładowywania i rozładowaną pojemność baterii.
8) Naciśnij inny przycisk funkcyjny lub przycisk ”Cancel”, żeby opuścić tryb rozładowywania baterii.
Przykład: wejdź w tryb rozładowywania baterii; ustaw napięcie zakończenia na 15V, prąd rozładowywania
na 3A; włącz obciążenie i rozpocznij operację rozładowywania baterii; wyłącz obciążenie i zatrzymaj opera-
cję rozładowywania baterii; wyczyść czas rozładowywania i rozładowaną pojemność baterii; opuść operację
rozładowywania baterii.
Procedura // Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby wyłączyć obciążenie i podłącz testowaną baterię prawidłowo. ///
2 /// Naciśnij przycisk ”Battery”, żeby otworzyć ekran edycji rozładowywanej pojemności baterii. ///
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw Battery State na On i naciśnij przycisk ”En-
ter”, żeby zatwierdzić. /// STATE 1 On
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametry do wprowadzania napięcia zakończenia (Mini Volt).
Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź napięcie zakończenia
15V i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MIN VO 15.000V
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametry do wprowadzania prądu zakończenia (Mini Curren).
Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź prąd zakończenia 1A i
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// IOFF P 01.000A
6 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź prąd rozładowywa-
nia 3A i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// DISCUR 3.000A



7 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić ekran edycji parametrów rozładowywania baterii. ///
8 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie i rozpocząć operację rozładowywania baterii. ///
9 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby wyłączyć obciążenie i zakończyć operację rozładowywania baterii. ///
10 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby wyczyścić czas rozładowywania i rozładowaną pojemność baterii. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI powinny być następujące:
INPUT OFF ; Wyłącza obciążenie
BATTERY ON ; Włącza ekran operacji rozładowywania baterii
BATT:VOLT:OFF 15 ; Ustawia napięcie zakończenia na 15V
BATT:DISC:CURR 3 ; Ustawia prąd zakończenia na 3A
INPUT ON ; Włącza obciążenie i rozpoczyna operację rozładowywania baterii
INPUT OFF ; Wyłącza obciążenie i zatrzymuje operację rozładowywania baterii
BATTERY OFF ; Opuszcza operację rozładowywania baterii

5.10. Zapis i przywoływanie
Procedura dla operacji zapisu i przywoływania jest następująca:
1) Naciśnij przyciski “Shift”+“1Store”, żeby otworzyć menu zapisu lub naciśnij przyciski Shift”+“2Recall”,
żeby otworzyć menu przywoływania.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz pozycję zapisu lub przywoływania.
3) Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i opuścić menu zapisu lub przywoływania. Po wybraniu
zapisu, wartości parametrów listy 2-1 zostaną zapisane w odpowiedniej lokalizacji w pamięci EEPROM; po
wybraniu przywoływania, wartości parametrów listy 2-1 zostaną ustawione na wartości zapisane w danej
lokalizacji w pamięci EEPROM.
Przykład 1: Ustaw tryb pracy na CCL; ustaw wartość prądu na 2A; włącz obciążenie; zapisz ustawienia w
lokalizacji 0 pamięci EEPROM; po następnym uruchomieniu obciążenia ustawienia te zostaną zastosowane.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb na CCL, ustaw wartość prądu na 2A; włącz obciążenie (proszę odnieść się do sekcji 4.5.1 w
celu uzyskania dalszych szczegółów). ///
2 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“1Store”, żeby otworzyć menu zapisu. /// SAVE 0
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz lokalizację 0 dla zapisu. /// SAVE 0
4 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
MODE CCL ; Ustawia obciążenie w tryb CCL
CURR 2 ; Ustawia wartość prądu na 2A
*SAV 0 ; Zapisuje aktualne ustawienia w lokalizacji 0 pamięci EEPROM
Przykład 2: Bazując na powyższym przykładzie ustaw tryb pracy na CVH; ustaw wartość napięcia na 40V;
przywołaj wartości zapisane w lokalizacji 0 pamięci EEPROM. Szczegółowy opis procedury znajduje się
poniżej:



Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb pracy na CVH, ustaw wartość napięcia na 40V (proszę odnieść się do sekcji 4.5.2 w celu
uzyskania dalszych szczegółów). ///
2 /// Naciśnij przyciski “Shift”+“2Recall”, żeby otworzyć menu przywoływania. /// RECALL 0
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz przywoływaną lokalizację 0 /// RECALL 0
4 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
MODE CVH ; Ustawia tryb CVH
VOLT 40 ; Ustawia wartość napięcia na 40V
*RCL 0 ; Przywołuje wartości zapisane w lokalizacji 0 pamięci EEPROM

5.11. Kasowanie ustawień zabezpieczeń
Procedura operacji dla kasowania ustawień zabezpieczeń jest następująca:
1) Usuń przyczynę, która spowodowała zadziałanie zabezpieczenia.
2) Naciśnij przycisk ”Cancel”.

Przykład 1: Kasowanie zabezpieczenia RV obciążenia. Szczegóły operacji są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ponownie podłącz zasilacz do obciążenia. ///
2 /// Długo naciśnij przycisk ”Cancel”. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
INP:PROT:CLE ; Kasuje stan zabezpieczeń

5.12. Praca wyzwalana
W przypadku, gdy tryb wyzwalania ustawiony jest na EXTernal, operacja wyzwalana jest następująca:
1) Ustaw obiekt wyzwalania (proszę odnieść się do sekcji 3.8 w celu uzyskania szczegółowych informacji).
2) Naciśnij przyciski “Shift”+“0Trigger” lub podaj na wejście gniazda wyzwalania (TRIG IN) sygnał niski
TTL, żeby wywołać wyzwalanie.

Przykład: Wybierz listę dla funkcji wyzwalania w celu wyzwolenia operacji sekwencji. Sekwencja
jest taka, jak opisano w przykładzie w sekcji 5.8.1. Szczegóły operacji są następujące:
Procedura Opis operacji
1 Wybierz ”List” z menu głównego dla funkcji wyzwalania (proszę odnieść się do sekcji 5.14.6 w celu uzy-
skania szczegółowych informacji).
2 Otwórz ekran operacji listy (proszę odnieść się do sekcji 5.8 w celu uzyskania szczegółowych informacji)
3 Naciśnij przyciski “Shift”+“0Trigger” lub podaj na wejście wyzwalania (TRIG IN) niski sygnał TTL.



Wejście obciążenia zmieni się odpowiednio do zmiany parametrów sekwencji. W tej sytuacji naciśnięcie
przycisków “Shift”+“0Trigger” ma takie samo działanie, jak naciśnięcie przycisków “Shift”+“4Start”.
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
TRIG:FUNC LIST ; Wybiera listę dla funkcji wyzwalania
TRIG ; Następuje wyzwolenie

5.13. Menu główne
5.13.0.
Procedura operacji dla menu głównego jest następująca:
1) Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu główne.
2) Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz opcję menu.
3) Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametr lub użyj przycisków wejściowych albo regulatora i
przycisków “ ”, “ ”, żeby wprowadzić ustawianą wartość. Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu
modyfikacji parametru lub wyjść z menu głównego.
4) Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
5) Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby uopuścić menu główne.

5.13.1. Ładowanie domyślnych wartości
Przykład: Ładowanie wartości domyślnych. Szczegóły operacji są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// Menu 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 Config”, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić i wejść w ”Config”. /// Menu 1 CONF
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz parametr menu ”Load Defa”. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora wybierz ”Yes”. /// LOAD D 1Yes
4 /// Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i wyjść. ///

5.13.2. Operacja zwarcia
Przykład: Operacja zwarcia w trybie CVL. Szczegóły operacji są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// Menu 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść w ”System Set”. /// CC Set 0 Low
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Short”. /// SHORT 0 Off
4 /// Za pomocą regulatora ustaw ”Short” na ”On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// SHORT
1 On
5 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///



6 /// Naciśnij przycisk ”V-Set”, żeby wybrać tryb CVL, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić i opuścić
menu wyboru trybu pracy i ustawień parametrów.
7 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
INPUT:SHORT ON ; Ustawia obciążenie w tryb zwarcia
MODE CVL ; Ustawia tryb
INPUT ON ; Włącza obciążenie

5.13.3. Punkt Von / Zatrzask Von
Przykład: Ustaw zatrzask Von na Off; ustaw punkt Von na 1V; włącz obciążenie; Ten przykład implemen-
tuje automatyczne włączanie/wyłączanie wejścia obciążenia, które znacznie ułatwia wykonywanie testu.
Szczegóły operacji są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz “0 System Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść w System Set. /// CC SET 0 LOW
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Von Latch”. Za pomocą regulatora wybierz para-
metr ”Off” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// VON LA 0 Off
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Von Point”. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków “ ”, “ ”, żeby wprowadzić wartość napięcia 1V i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// VON PO 01 .000V
5 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///
6 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
INP:VOLT:ON:LATCH OFF ; Dezaktywuje zatrzask Von
INP:VOLT:ON 1 ; Ustawia punkt napięcia Von na 1V
INPUT ON ; Włącza obciążenie

5.13.4. Ograniczenie prądu w trybie CV
Przykład: Ustaw obciążenie w tryb CVL; ustaw wartość napięcia na 2V; ustaw wartość ograniczenia prądu
w trybie CV (CV Curr Limit) na 20A; włącz obciążenie. Szczegóły operacji są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb na CVL, ustaw wartość napięcia na 2V (proszę odnieść się do sekcji 4.5.2 po szczegółowe
informacje). ///
2 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// MENU 0 SYST
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set” i naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i otworzyć System Set. /// CC SET 0 LOW
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”CV Curr L”. /// CV CUR 120.000A



5 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź wartość prądu
20.000A i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// CV CUR 20.000A
6 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///
7 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
MODE CVL ; Ustawia tryb
VOLT 2 ; Ustawia wartość napięcia na 2V
CV:CURR:LIM 20 ; Ustawia wartość graniczną prądu na 20A w trybie CV
INPUT ON ; Włącza obciążenie

5.13.5. Szybkość narastania/opadania prądu w trybie CC
Przykład: Ustaw obciążenie w tryb CCH, ustaw wartość prądu na 2A; ustaw szybkość narastania prądu
(Curr Rise Rate) w trybie CC na 0.002A/us; ustaw szybkość opadania prądu (Curr Fall Rate) w trybie CC
na 0.005A/us. Szczegóły operacji znajdują się poniżej:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb na CCH; ustaw wartość prądu na 2A (proszę odnieść się do sekcji 4.5.1 w celu uzyskania
szczegółowych informacji). ///
2 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru parametrów. /// MENU 0 SYST
3 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”0 System Set” i naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do System Set. /// CC SET 0 LOW
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Curr Rise”. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź szybkość narastania prądu 0.002A/us i naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// CURR R 0.002A/us
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Curr Fall”. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź szybkość opadania prądu 0.005A/us i naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić. /// CURR F 0.005A/us
6 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby zatwierdzić. ///
7 /// Naciśnij przycisk ”On/Off”, żeby włączyć obciążenie. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
MODE CCH ; Ustawia tryb
CURR 2 ; Ustawia wartość prądu na 2A.
CURR:RISE:RATE 0.002 ; Ustawia szybkość narastania prądu w trybie CC na 0.002A/us
CURR:FALL:RATE 0.005 ; Ustawia szybkość opadania prądu w trybie CC na 0.005A/us
INPUT ON ; Włącza obciążenie
INPUT OFF ; Wyłącza obciążenie

5.13.6. Wybór funkcji wyzwalania
Przykład: Wybierz ”Tran” z menu wyboru funkcji wyzwalania (Trig Function).



Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”3 Trigger Set”, naciśnij przycisk ”Enter”,
żeby zatwierdzić i wejść do Trigger Set. /// MENU 3 TRIG
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybeirz opcję menu ”Function”. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wybierz parametr ”Tran” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// Trig Func 0 Tran
4 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///
Dla powyższej procedury odpowiednie polecenia SCPI są następujące:
TRIG:FUNC TRAN ; Wybiera operację chwilową (TRAN) dla funkcji wyzwalania

5.13.7. Działanie regulatora obrotowego
Przykład: Aktywuj funkcję regulatora

Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby wejść do menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wyboru lub regulatora wybierz ”1 Config” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby wejść
w Config. /// MENU 1 CONF
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję menu ”Knob”. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wybierz parametr ”On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// KNOB 1 On
4 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///

5.13.8. Dźwięk przycisków
Przykład: Włącz dźwięk przycisków

Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby otworzyć menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 Config” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić i wejść do Config. /// MENU 1 CONF
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję ”Key Sound”. Zza pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora wybierz parametr ”On” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// KEY SO 1On
4 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///

5.13.9. Interfejs komunikacyjny
Przykład: Wybierz interfejs RS232; ustaw szybkość przesyłu na 9600; ustaw sprawdzanie parzystości na
”brak”; ustaw bit danych na 8; ustaw bit stopu na 2.
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Naciśnij przycisk ”Menu”, żeby wejść do menu wyboru. /// MENU 0 SYST
2 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora wybierz ”1 Config” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby



zatwierdzić i wejść do Config. /// MENU 1 CONF
3 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję ”Baud Rate”. Za pomocą regulatora lub przycisków “ ”,
“ ” wybierz parametr ”9600” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// BAUD R 2 9600
4 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję ”Parity Check”. Za pomocą regulatora wybierz parametr
”None” i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// PARITY 0 None
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję ”Data Bit”. Za pomocą regulatora wybierz parametr ”8” i
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// DATA B 0 8bit
6 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz opcję ”Stop Bit”. Za pomocą regulatora wybierz parametr ”2” i
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// STOP B 1 2bit
7 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu główne. ///

6. Programowanie zdalne

6.0.
Ta seria elektronicznych obciążeń wspiera zarówno sterowanie lokalne jak i sterowanie zdalne. W poprzed-
nim rozdziale opisana została obsługa urządzenia przy pomocy przycisków i regulatorów płyty czołowej.
Ten rozdział opisuje, w jaki sposób korzystać z obciążenia przy pomocy zdalnego sterowania. Podobieństwa
pomiędzy lokalnym i zdalnym sterowaniem staną się widoczne po przeczytaniu tego rozdziału. Zadaniem
tego rozdziału jest pomoc użytkownikom szybko zapoznać się z operacją zdalnego sterowania. Przykłady
programowania podane w tym rozdziale korzystają z poleceń SCPI w ich najprostszej formie. Proszę od-
nieść się do ”Przewodnika programowania SCPI elektronicznego obciążenia” w celu uzyskania dalszych
szczegółów dotyczących poleceń SCPI.

6.1. Interfejs komunikacyjny
Interfejs RS232 jest standardem. Skorzystaj z dostarczonego wraz z obciążeniem kabla, żeby prawidłowo
podłączyć obciążenie do komputera. Ustaw parametry szybkości przesyłu, parzystości, bitu danych i bitu
stopu. Ustaw takie same parametry w oprogramowaniu na komputerze i wyślij prawidłowe polecenie SCPI,
żeby obsługiwać obciążenie.

6.2. Wskaźniki zdalnego sterowania
Na wyświetlaczu LCD znajduje się wskaźnik zdalnego sterowania Rmt. Kiedy obciążenie odbierze zdalne
polecenie (SYSTem:REMote) za pośrednictwem interfejsu RS232, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
Rmt. W trybie zdalnego sterowania wszystkie operacje wykonywane na obciążeniu są sterowane przez
zdalny kontroler; przyciski i regulator płyty czołowej są nieaktywne (z wyjątkiem przycisku ”Lock/Local”).



Wskaźnik zdalnego sterowania R Rmt zostanie wyłączony i obciążenie powróci do sterowania lokalnego po
odebraniu polecenia powrotu do sterowania lokalnego (np. :SYST:LOC). Możesz też powrócić do lokalnego
sterowania poprzez długie naciśnięcie przycisku ”Lock/Local”.

6.3. Wysyłanie zdalnego polecenia
Możesz użyć komputera do zdalnego ustawienia trybu pracy i parametrów pracy dla obciążenia.

6.4. Zwracanie danych
Obciążenie może przesyłać do komputera wartości ustawień parametrów, napięcia i prądu wejściowego,
jak również mocy wejściowej. Może ono również zwracać informacje dotyczące wewnętrznych operacji i
identyfikacji modułu. Na przykład polecenie zapytania “MEAS:CURR?” wysyła zapytanie do obciążenia
dotyczące bieżącej wartości prądu wejściowego na gniazdach wejściowych. Proszę odnieść się do ”Prze-
wodnika programowania SCPI obciążenia elektronicznego” w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących zapytań. Obciążenie przechowuje odpowiedź na zapytanie w buforze wyjściowym, który będzie
przechowywał informację do czasu jej odczytania przez komputer lub do czasu jej nadpisania przez nową
informację.

6.5. Polecenia programowania zdalnego
6.5.0.
Polecenia SCPI posiadają wiele opcjonalnych słów kluczowych dostępnych dla programisty. Zapozna-
nie się z tymi słowami kluczowymi pomoże Ci lepiej poznać sposób programowania. Większość poleceń
posiada składnię zapytania, która umożliwia zwrócenie do kontrolera ustawienia bieżącego parametru.
Proszę odnieść się do ”Przewodnika programowania SCPI obciążenia elektronicznego” w celu uzyskania
szczegółowych informacji. Główne funkcje obciążenia mogą zostać zaprogramowane przy pomocy rela-
tywnie niewielkiej ilości poleceń. Następujące punkty są ważne do zapamiętania w przypadku zdalnego
programowania wartości CC, CR, CV i CP.

6.5.1. Podstawowe tryby pracy
Wartości CC, CR, CV i CP są programowane niezależnie od tego czy dany tryb jest aktywny czy nie. W
przypadku, gdy wejście jest włączone, wszystkie odpowiednie wartości będą aktywowane w momencie
wybrania powiązanego trybu.

6.5.2. Poziomy chwilowe
Poziom chwilowy CC, CV lub CR musi być ustawiony na wyższy niż odpowiadający mu poziom niski, w
przeciwnym wypadku operacja chwilowa zostanie dezaktywowana.



6.5.3. Programowalne zabezpieczenie prądowe
W przypadku, gdy programowalne zabezpieczenie prądowe jest aktywowane i zaprogramowana wartość
graniczna prądu oraz czas opóźnienia zostaną przekroczone, wejście obciążenia zostanie wyłączone.

6.6. Przykład trybu CC
Ten przykład ustawia poziom prądu na 0.5A i następnie odczytuje bieżącą wartość prądu.
1) ”INPUT OFF” ; Wyłącza wejście obciążenia
2) ”MODE CCL” ; Wybiera tryb CCL
3) ”CURR 0.5” ; Ustawia wartość prądu na 0.5A
4) ”INPUT ON” ; Włącza wejście obciążenia
5) ”MEAS:CURR?” ; Mierzy bieżący prąd wejściowy

6.7. Przykład trybu CV
Ten przykład ustawia napięcie wyzwalania na 5V i następnie wybiera zewnętrzne źródło wyzwalania.
1) ”INPUT OFF” ; Wyłącza wejście obciążenia
2) ”MODE CVL” ; Wybiera tryb CV
3) ”VOLT:TRIG 5” ; Ustawia wartość napięcia wyzwalania na 5V
4) ”TRIG:SOUR EXT” ; Wybiera wejście zewnętrzne, jako źródło wyzwalania
5) ”INPUT ON” ; Włącza wejście obciążenia
W tym przykładzie po odebraniu zewnętrznego sygnału wyzwalającego, napięcie wejściowe zostanie usta-
wione na 5V.

6.8. Przykład trybu CR
Ten przykład ustawia wartość graniczną zabezpieczenia prądowego na 3A, ustawia opóźnienie czasu na
10s, ustawia poziom rezystancji na 10Ω i odczytuje przeliczoną moc.
1) ”INPUT OFF” ; Wyłącza wejście obciążenia
2) ”MODE CRM” ; Wybiera tryb CRM
3) ”CURR:PROT:LEV 3 ; Ustawia wartość graniczną zabezpieczenia prądowego na 3A
4) ”CURR:PROT:D EL 10 ; Ustawia opóźnienie czasowe na 10s
5) ”CURR:PROT:STAT ON” ; Aktywuje zabezpieczenie prądowe
6) ”RES 10” ; Ustawia poziom rezystancji na 10Ω
7) ”INPUT ON” ; Włącza wejście obciążenia
8) ”MEAS:POW?” ; Mierzy poziom mocy wejściowej



6.9. Przykład ciągłej operacji chwilowej
Ten przykład ustawia poziom wysoki/niski trybu chwilowego CV, czasy dla zbocza narastającego/opadają-
cego, czasy dla poziomu wysokiego/niskiego i parametry dla operacji chwilowej.
1) ”INPUT OFF” ; Wyłącza wejście obciążenia
2) ”MODE CVH” ; Wybiera tryb CV
3) ”VOLT:LLEV 0.5” ; Ustawia poziom niski trybu chwilowego na 0.5V
4) ”VOLT:HLEV 1” ; Ustawia poziom wysoki trybu chwilowego na 1V
5) ”TRAN:LTIM 0.010” ; Ustawia czas trwania poziomu niskiego na 10ms
6) ”TRAN:HTIM 0.010” ; Ustawia czas trwania poziomu wysokiego na 10ms
7) ”TRAN:RTIM 0.010” ; Ustawia czas trwania zbocza narastającego na 10ms
8) ”TRAN:FTIM 0.010” ; Ustawia czas trwania zbocza opadającego na 10ms
9) ”TRAN:MODE CONT ” ; Wybiera operację chwilową ciągłą
10) ”TRAN ON” ; Aktywuje operację chwilową
11) ”INPUT ON” ; Włącza wejście obciążenia

6.10. Przykład impulsowej operacji chwilowej
Ten przykład wybiera impulsową operację chwilową CV, wybiera szynę, jako źródło wyzwalania i ustawia
szerokość impulsu na 1ms.
1) ”INPUT OFF” ; Wyłącza wejście obciążenia
2) ”MODE CVH” ; Wybiera tryb CV
3) ”TRIG:FUNC TRAN” ; Wybiera tryb chwilowy dla funkcji wyzwalania
4) ”TRIG:SOUR BUS” ; Wybiera szynę, jako źródło wyzwalania
5) ”VOLT:LLEV 0.5” ; Ustawia poziom niski trybu chwilowego na 0.5V
6) ”VOLT:HLEV 1” ; Ustawia poziom wysoki trybu chwilowego na 1V
7) ”TRAN:HTIM 0.001” ; Ustawia czas trwania poziomu wysokiego trybu chwilowego na 1ms
8) ”TRAN:RTIM 0.000250” ; Ustawia czas trwania zbocza narastającego trybu chwilowego na 250us
9) ”TRAN:FTIM 0.000250” ; Ustawia czas trwania zbocza opadającego trybu chwilowego na 250us
10) ”TRAN:MODE PULSE ” ; Wybiera impulsową operację chwilową
11) ”TRAN ON” ; Aktywuje operację chwilową
12) ”INPUT ON” ; Włącza wejście obciążenia
13) ”*TRG” ; Polecenie *TRG generuje 1ms impuls wysokiego poziomu na wejście obciążenia



7. Operacja auto testu

7.1. Menu główne
Naciśnij przycisk , żeby wejść do menu głównego funkcji Auto Test. Obracając regulator wybierz menu.
Naciśnij przycisk ”Enter”, żeby wejść w opcję funkcji na kursorze. Za pomocą przycisków “↑” lub “↓” obróć
ekran LCD. W tym momencie naciśnij przycisk “↓”, żeby wejść do kolejnego poziomu podmenu. Naciśnij
przycisk ”Cancel”, żeby opuścić menu ustawień.

Poniższa lista zawiera opcje menu głównego:
Trigger set
/// Function /// Trigger function: 0 input - wł./wył. wejścia; 1 Level - przywołanie wartości wyzwalania; 2
List - aktywacja listy; 3 Tran - aktywacja trybu chwilowego
/// Source /// Trigger source selection: 0 External - wyzwalanie zewnętrzne (“Shift”+“0Trigger”); 1 Pluse -
wyzwalanie sygnałem TTL na tylnym panelu; 2 Bus - źródłem wyzwalania jest polecenie *TRG; 3 Hold -
użyj polecenia “TRIGger:IMMediate”, jako źródło wyzwalania
Auto Test
/// State /// wł./wył. auto test
/// End Step /// Krok końcowy (0-14)
/// Step /// Wybór kroku (0-14)
/// Mode /// Ustawienia trybu
/// Level /// Ustawianie wartości
/// Min /// Minimalna wartość graniczna parametru
/// Max /// Maksymalna wartość graniczna parametru
/// Delay /// Czas testu

7.2. Komunikaty wyświetlacza LCD
Na wyświetlaczu LCD widoczne jest bieżące napięcie, prąd, moc i rezystancja. Druga linia pokazuje stan
testu i kroki testu.

7.3. Opis funkcji
Obciążenie posiada funkcję auto testu. Użytkownicy mogą ustawić tryb testu, zadaną wartość, zakres
wartości granicznych, czas testu i krok końcowy. Dostępne są dwie funkcje wyzwalania: automatyczne
wyzwalanie i zewnętrzne wyzwalanie TTL. W trybie automatycznego wyzwalania, gdy zewnętrzne na-
pięcie wejściowe jest wyższe niż punkt Von, wyzwalanie będzie aktywowane i obciążenie rozpocznie test.
W przypadku, gdy zewnętrzne napięcie wejściowe jest niższe niż punkt Voff, obciążenie wejdzie w stan



oczekiwania. W trybie wyzwalania zewnętrznego TTL zwarcie gniazda TTL TRIG IN znajdującego się z
tyłu urządzenia spowoduje wyzwolenie. Może się okazać, że zasilacze posiadające wiele wyjść mogą być
testowane przez więcej niż jedno obciążenie jednocześnie. Test posiada 15 kroków, ustawianie parametrów
kroku, włączenie stanu auto testu, sygnał wejściowy wyzwalania, rozpoczęcie testu. Wyświetlone zostaną
kroki, parametry i stan testu. W przypadku wystąpienia błędu, wejście zostanie wyłączone i test zatrzyma
się na aktualnym kroku, a na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość. Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby
wyczyścić stan błędów.

7.4. Lokalna operacja
7.4.1. Testowanie pojedynczego zasilacza
Na przykład: żeby przetestować bank energii 5V2A, podłącz obciążenie i rozpocznij auto test.
Krok /// Tryb /// Wartość ustawienia /// Minimalny poziom /// Maksymalny poziom /// Opis
0 /// CCL /// 00.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Test zakresu punktu Voff: 4.8V-5.5V
1 /// CCL /// 02.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Test zakresu punktu Voff z obciążeniem 2A: 4.5V-5.5V
2 /// CVL /// 04.500V /// 01.000A /// 02.500A /// Test obciążenia wyjścia 4.5V:1.0A-2.5A
Szczegółowe kroki są następujące:
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw zewnętrzne wyzwalanie, jako tryb wyzwalania obciążenia; Ustaw punkt Von obciążenia na
2.0V; Ustaw punkt Voff obciążenia na 1.0V /// SOUTCE 0 EXTE; VON PO 02 .000V; VOFF P 01 .000V
2 /// Naciśnij przycisk , żeby otworzyć menu Auto Test. /// STATE 1 On
3 /// Włączony zostanie wskaźnik po wejściu do menu Auto Test. /// STATE 1 On
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw wartość State na On i naciśnij przycisk ”En-
ter”, żeby zatwierdzić. /// STATE 1 On
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz końcowy krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, ustaw krok końcowy na 2, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// END ST 2
6 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub re-
gulatora i przycisków ” ”, “ ”, ustaw krok na 0, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. (Służy to do
testu punktu Voff) /// STEP 0
7 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz tryb parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub regu-
latora i przycisków ” ”, “ ”, wejdź w CCL, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE 0 CCL
8 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz poziom ustawień parametru. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić poziom ustawień 0.000A, naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVEL 00.000A
9 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz minimalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić minimalną wartość 4.800V,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MIN 04.800V



10 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz maksymalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić maksymalną wartość 5.500V,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MAX 05.500V
11 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz czas testu parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić czas testu 1s, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// DELAY 00001s
12 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub re-
gulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić krok 1, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. (Służy
to do testowania napięcia z obciążeniem 2A) /// STEP 1
13 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz tryb parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub regu-
latora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wejść w tryb CCL, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE
0 CCL
14 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz poziom ustawień parametru. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić poziom ustawień 2.000A, naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVEL 02.000A
15 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz minimalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić minimalną wartość 4.500V,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MIN 04.500V
16 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz maksymalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić maksymalną wartość 5.500V,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MAX 05.500V
17 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz czas testu parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić czas testu 2s, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// DELAY 00002s
18 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub regu-
latora i przycisków ” ”, “ ”, żeby krok parametru 2, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// STEP 2
19 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz tryb parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub regu-
latora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wybrać tryb CVL, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MODE
2 CVL
20 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz poziom ustawień parametru. Za pomocą przycisków wejścio-
wych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić poziom ustawień 4.500V, naciśnij przycisk
”Enter”, żeby zatwierdzić. /// LEVEL 04.500V
21 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz minimalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić minimalną wartość 1.000A,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MIN 01.000A
22 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz maksymalną wartość graniczną parametru. Za pomocą przy-
cisków wejściowych lub regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić maksymalną wartość 2.500A,
naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić. /// MAX 02.500A



23 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz czas testu parametru. Za pomocą przycisków wejściowych lub
regulatora i przycisków ” ”, “ ”, żeby wprowadzić czas testu parametru 2s, naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// DELAY 00002s
24 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić interfejs edycji parametru auto testu i włączyć interfejs
oczekiwania auto testu. ///
Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możliwe jest aktywowanie auto testu tylko poprzez podłącze-
nie banku energii do gniazda wejściowego obciążenia, nie jest wymagane naciskanie żadnych przycisków.

7.4.2. Test zasilacza z wieloma wyjściami
Na przykład: żeby przetestować zasilacz z wieloma wyjściami 75W, 5V/6A,+15V/2.3A,-15V/0.5A, podłącz
zasilacz do obciążenia zgodnie z ilustracją 7.1.

1 - Obciążenie A
2 - ObciążenieB
3 - ObciążenieC
4 - Wyzwalanie
5 - Zasilacz
Krok testowy:
Krok /// Numer obciążenia /// Tryb /// Poziom /// Min /// Maks /// Opóźnienie /// Opis
0 /// A /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Punkt Voff testu
0 /// B /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Punkt Voff testu
0 /// C /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Punkt Voff testu
1 /// A /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Punkt Von testu w CC
1 /// B /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Punkt Von testu w CC
1 /// C /// CCL /// 0.500A /// 14.200V /// 16.000V /// 2s /// Punkt Von testu w CC



2 /// A /// CVL /// 5.000V /// 6.000A /// 10.000A /// 2s /// Punkt Von testu w CV
2 /// B /// CVL /// 15.000V /// 2.300A /// 5.400A /// 2s /// Punkt Von testu w CV
2 /// C /// CVL /// 14.500V /// 0.400A /// 0.600A /// 2s /// Punkt Von testu w CV
Szczegółowy opis kroków procedury znajduje się poniżej:
1) Obciążenie A, do testu 5V/6A
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb wyzwalania na wyzwalanie zewnętrzne TTL; ustaw punkt Von obciążenia na 2.0V; ustaw
punkt Voff obciążenia na 1.0V /// SOURCE 1 Pulse; VON PO 02 .000V; VOFF P 01 .000V
2 /// Naciśnij przycisk , żeby wejść do menu Auto Testu /// STATE 1 ON
3 /// Wskaźnik zostanie włączony po wejściu do menu Auto Testu. /// STATE 1 ON
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// STATE 1 ON
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz końcowy krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź krok końcowy 2 i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// END ST 2
6 /// Proszę odnieść się do kroków operacji opisanych w sekcji 6.4.1 i ustaw parametry zgodnie z tabelą 4-A.
7 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić interfejs edycji parametrów auto testu i otworzyć interfejs
oczekiwania auto testu.
Tabela 7-A: ustawienie parametru 5V/6A

Krok /// Tryb /// Poziom /// Min /// Maks /// Opóźnienie
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) Obciążenie B, do testu +15V/2.3A
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Wybierz wyzwalanie zewnętrzne TTL, jako tryb wyzwalania obciążenia. /// SOURCE 1 Pulse
2 /// Naciśnij przycisk , żeby otworzyć menu Auto Test. /// MENU 0 SYST
3 /// Po otwarciu menu Auto Testu włączony zostanie wskaźnik . /// STATE 1 ON
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// STATE 1 ON
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz krok końcowy parametru. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź krok końcowy 2 i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// END ST 2
6 /// Proszę odnieść się do kroków operacji 6.4.1 i ustawić parametry zgodnie z tabelą 4-B.
7 /// Naciśnij przycisk ”Cancel”, żeby opuścić interfejs edycji parametrów auto testu i otworzyć interfejs
oczekiwania auto testu.



Tabela 7-B: ustawianie parametru +15V/2.3A
Krok /// Tryb /// Poziom /// Min /// Maks /// Opóźnienie
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) Obciążenie C, do testu -15V/0.5A
Procedura /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb wyzwalania na wyzwalanie zewnętrzne TTL /// SOURCE 1 Pulse
2 /// Naciśnij przycisk , żeby wejść do menu Auto Testu /// STATE 1 ON
3 /// Wskaźnik zostanie włączony po wejściu do menu Auto Testu. /// STATE 1 ON
4 /// Za pomocą przycisków wejściowych lub regulatora ustaw State na On i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby
zatwierdzić. /// STATE 1 ON
5 /// Za pomocą przycisków “↑”, “↓” wybierz końcowy krok parametru. Za pomocą przycisków wejściowych
lub regulatora i przycisków “ ”, “ ” wprowadź krok końcowy 2 i naciśnij przycisk ”Enter”, żeby zatwierdzić.
/// END ST 2
6 /// Proszę odnieść się do kroków operacji opisanych w sekcji 6.4.1 i ustaw parametry zgodnie z tabelą 4-C.
Tabela 7-C: ustawianie parametru -15V/0.5A
Krok /// Tryb /// Poziom /// Min /// Maks /// Opóźnienie
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
Po wykonaniu wszystkich powyższych ustawień, podłącz zasilacz do gniazd wejściowych obciążenia zgod-
nie z ilustracją 7-1. Sygnały wyzwalające trzech obciążeń powinny być podłączone do jednego przycisku.
Naciśnij przycisk, żeby rozpocząć test, pierwszy krok służy do testu zakresu punktu Voff, drugi krok służy
do testu zakresu punktu Von. Po zakończeniu testu, odłącz zasilacz od urządzenia. Obciążenie przejdzie w
stan oczekiwania.

7.4.3. Gniazdo sygnału wejściowego
Na przykład: aktywuj auto test poprzez gniazdo sygnału testowego. Szczegółowe kroki operacji są nastę-
pujące:
Procedury /// Opis operacji /// Wyświetlacz
1 /// Ustaw tryb wyzwalania obciążenia na wyzwalanie zewnętrzne. /// FUNCTI 0 Input; SOURCE 1 Pluse
2 /// Inny test odnosi się do sekcji 6.1. ///
Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków podłącz testowany sygnał do gniazda wejściowego obciążenia,
podaj sygnał wyzwalania na gniazdo sygnału testowego i aktywuj auto test. Po pozytywnym zakończeniu
testu, sygnał wysoki PASS zostanie podany na wyjście; w przypadku negatywnego zakończenia testu sy-
gnał wysoki FAIL zostanie podany na wyjście; w przypadku innych stanów, sygnały niskie PASS i FAIL
zostaną podane na wyjście.



8. Główne specyfikacje

Czas nagrzewania wynosi 30 minut. Specyfikacje podają gwarantowane parametry dla temperatur z
zakresu 25℃±5℃.
Wejściowe parametry znamionowe (0℃~40℃)
Napięcie /// 0~150V
Prąd /// 1mA~30A
Moc *1 /// 300W
MOV@FS prąd /// 0.82V
Tryb napięcia stałego (CV)
Niski zakres /// 0.1~30V
Rozdzielczość /// 1mV
Dokładność /// ±(0.05%+0.02%FS)
Wysoki zakres /// 0.10~150V
Rozdzielczość /// 10mV
Dokładność /// ±(0.05%+0.025%FS)
Tryb prądu stałego (CC)
Niski zakres /// 0~3A
Rozdzielczość /// 1mA
Dokładność /// ±(0.1%+0.1%FS)
Wysoki zakres /// 0~30A
Rozdzielczość /// 10mA
Dokładność /// ±(0.1%+0.15%FS)
Tryb stałej rezystancji (CR) (napięcie / prąd wejściowy ≥10%FS)
Niski zakres (VH CRL) /// ≈0.04~6Ω
Rozdzielczość /// 100uΩ
Dokładność (Impedancja) /// ±(0.5%+0.5%FS)
Średni zakres (VH CRM) /// ≈6~600Ω
Rozdzielczość /// 2.7us
Dokładność (Konduktancja) /// ±(1%+1%FS)
Wysoki zakres (VH CRH) /// ≈60~4000Ω
Rozdzielczość *2 /// 0.30us
Dokładność (Konduktancja) /// ±(1.5%+1.5%FS)
Niski zakres (VL CRL) /// ≈0.04~1.12Ω
Rozdzielczość /// 18uΩ
Dokładność (Impedancja) /// ±(0.5%+0.5%FS)
Średni zakres (VL CRM) /// ≈1.12~112Ω
Rozdzielczość /// 15us



Dokładność (Konduktancja) /// ±(1%+1%FS)
Wysoki zakres (VL CRH) /// ≈11.2~2000Ω
Rozdzielczość /// 1.6us
Dokładność (Konduktancja) /// ±(1.5%+1.5%FS)
Tryb stałej mocy (CP) (napięcie / prąd wejściowy ≥10%FS)
Zakres /// 0~300W
Rozdzielczość P<100W /// 1mW
Rozdzielczość P≥100W /// 10mW”
Dokładność /// ±(1%+0.1%FS)
Pomiary napięcia
Niski zakres /// 0~30V
Rozdzielczość /// 1mV
Dokładność /// ±(0.05%+0.02%FS)
Wysoki zakres /// 0~150V
Rozdzielczość /// 10mV
Dokładność /// ±(0.05%+0.025%FS)
Pomiary prądu
Niski zakres /// 0~3A
Rozdzielczość /// 1mA
Dokładność /// ±(0.1%+0.1%FS)
Wysoki zakres /// 0~30A
Rozdzielczość /// 1mA
Dokładność /// ±(0.1%+0.15%FS)
Pomiary mocy (napięcie / prąd wejściowy ≥10%FS)
Zakres /// 0~300W
Rozdzielczość P<100W /// 1mW
Rozdzielczość P≥100W /// 10mW
Dokładność /// 1%+0.1%FS
Szybkość zmian prądu
Zakres CCH ( /us) /// 0.1mA ~1.5A
Zakres CCL ( /us) *3 /// 0.1mA ~0.15A
Rozdzielczość /// 0.1mA/us
Dokładność *4 /// 3%+10us
Rozładowywanie baterii
Czas rozładowywania /// 1s~100h
Rozdzielczość /// 1s
Dokładność /// 0.2%+1s
Pojemność baterii /// 3000Ah



Rozdzielczość /// 1mAh
Dokładność /// 0.3%+0.01Ah
Zakres napięcia rozładowywania /// 0.1V~150V
Rozdzielczość prądu rozładowywania /// 10mA
Tryb zwarcia
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
Maksymalna szybkość zmian wartości
Prąd /// 1.5A /us
Napięcie /// 0.2V /us
Otwarty obwód /// ≥20kΩ
Maksymalny poziom wejściowy
Prąd /// 33A
Napięcie /// 175V
Tętnienia i szumy
Prąd (rms/p-p) /// 3mA/30mA
Napięcie (rms) /// 5mV
Tryb chwilowy
Tryb chwilowy /// Ciągły, Impulsowy, Przełączany
Zakres częstotliwości *5 /// 0.01Hz~2kHz
Czas wysoki/niski /// 0~99999ms
Rozdzielczość /// 250us
Dokładność /// 0.2%+10us
Czas narastania/opadania /// 250us~99999ms
Rozdzielczość /// 250us
Dokładność /// 0.2%+10us
Tryb listy
Czas kroku /// 10ms~99999s
Rozdzielczość /// 10ms



Dokładność /// 0.2c/o+10us
Ilość kroków /// 1~50
Ilość cykli /// 0~65535
Pamięć /// 8 List
Rozszerzona funkcja /// Łańcuch (powiązanie)
Wejście wyzwalania
Poziom wyzwalania /// TTL zbocza opadającego
Szerokość impulsu wyzwalania /// ≥20us
Ogólne
Zabezpieczenie /// Nadprądowe, przepięciowe, przekroczenia mocy, przekroczenia temperatury i odwróco-
nego napięcia
Interfejs /// Interfejs RS-232 ze wsparciem dla poleceń SCPI oraz ze wsparciem Labview
Interfejs /// Opcjonalny kabel RS-232 do USB
Warunki pracy /// 0℃~40℃, ≤85%RH
Warunki przechowywania /// -10℃~70℃, ≤70%RH
Zasilanie /// AC110V/220V±10% (możliwość wyboru), 50/60Hz
Akcesoria /// Kabel zasilający x 1, Instrukcja obsługi x 1, kabel RS-232 x 1
Wymiary (szer. x wys. x gł.) /// 215x89x412mm
Ciężar /// 6.7kg

9.

*1. Maksymalna dostępna moc ciągła jest zmniejszana liniowo od 100% wartości maksymalnej przy 40ºC
do 75% wartości maksymalnej przy 50ºC.
*2. Przewodnictwo (S) = 1 / Rezystancja (Ω).
*3. Zadany poziom jest 10 razy większy niż szybkość obrotu w trybie CCL.
*4. Rzeczywisty czas przejścia jest definiowany jako czas potrzebny do zmiany wejścia z 10% do 90% lub z
90% do 10% zaprogramowanego przejścia.
*5. Częstotliwość przejściowa zależy od czasu dla wysokiego/niskiego poziomu i narastającego/opadającego
zbocza.




