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PR8323
- duøy wyúwietlacz LCD 16x2 z†pod-
úwietlaniem,

- wysoka rozdzielczoúÊ ustawieÒ: 10
mV, 1†mA,

- zabezpieczenie przed przeci¹øeniem,
- pamiÍÊ 50 ustawieÒ uøytkownika,
- automatyczne odtwarzanie ustawieÒ
z†zaprogramowanymi zaleønoúciami
czasowymi,

- od³¹czanie i†za³¹czenie wyjúcia,
- wysoka stabilnoúÊ i†niski poziom szu-
mÛw zarÛwno podczas pracy jako
ürÛd³o napiÍciowe jak i†pr¹dowe,

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
i†przed odwrÛcon¹ polaryzacj¹,

- sterowany procesorem wentylator,
gwarantuj¹cy ograniczenie ha³asu do
niezbÍdnego minimum,

- automatyczne zachowanie ustawieÒ,
odtwarzane po wy³¹czeniu i†ponow-
nym w³¹czeniu zasilania,

- interfejs RS232,
- 4-cyfrowe wyúwietlanie wartoúci na-
piÍcia i†pr¹du,

- zgodnoúÊ z†norm¹ IEC 61010-1.
- znak CE.
Obs³uga zasilacza, mimo doúÊ groü-

nie wygl¹daj¹cej klawiatury jest bardzo
prosta. W³¹czenie zasilacza do sieci
nie zawsze musi byÊ rÛwnoznaczne
z†podaniem napiÍcia/pr¹du na gniazda
wyjúciowe. Dzieje siÍ tak dopiero po
ustawieniu przyrz¹du w†trybie On za
pomoc¹ klawisza Output . Model
PR8323 wyposaøono w†jedno wyjúcie.
Jeúli zajdzie koniecznoúÊ stosowania
zasilania podwÛjnego, niestety trzeba
bÍdzie wykorzystaÊ do tego celu drugi
egzemplarz zasilacza lub zmieniÊ typ
np. na PR9323. Z†oczywistych powo-
dÛw bÍdzie siÍ to wi¹za³o jednak z†do-
datkowymi kosztami. Wyjúcie sk³ada
siÍ z†trzech zaciskÛw: dwÛch napiÍcio-
wych i†jednego uziemiaj¹cego. Zasila-

nie urz¹dzeÒ na ogÛ³ bÍdzie wymaga³o
pracy w†trybie napiÍciowym. W†tym
przypadku ustawiona wartoúÊ pr¹du
bÍdzie pe³ni³a rolÍ ograniczenia pr¹do-
wego. ZwiÍkszaj¹c napiÍcie w†trakcie
pracy bÍdziemy zgodnie z†prawem Oh-
ma powodowali zwiÍkszanie pr¹du
wyjúciowego (przy za³oøeniu sta³oúci
parametrÛw obci¹øenia). Po przekrocze-
niu pewnej wartoúci napiÍcia, pr¹d
p³yn¹cy przez obci¹øenie osi¹gnie usta-
wion¹ wczeúniej wartoúÊ i†zasilacz sta-
nie siÍ ürÛd³em pr¹dowym. PrÛby dal-
szego zwiÍkszania napiÍcia bÍd¹ nie-
skuteczne. Moøna w†ten sposÛb spraw-
dziÊ np. napiÍcie progowe nieznanej
diody Zenera. Wystarczy ustawiÊ ogra-
niczenie pr¹dowe (klawiszem ASET) na
wartoúÊ jej pr¹du roboczego (kilka mA)
i†do³¹czyÊ j¹ do zaciskÛw zasilacza
w†kierunku zaporowym. Na wyúwietla-
czu pojawi siÍ wartoúÊ napiÍcia Zene-
ra badanej diody.
Parametry zaciskowe zasilacza mog¹

byÊ ustawione przed uaktywnieniem
wyjúcia. Mog¹ byÊ rÛwnieø zmieniane
podczas pracy. Jeúli przewidujemy regu-
lacjÍ napiÍcia w†czasie, gdy wyjúcie po-
zostaje aktywne, niew¹tpliwie warto bÍ-
dzie ustawiÊ ograniczenie napiÍciowe.
Ustawione napiÍcie bÍdzie maksymal-
nym, jakie uzyskamy na wyjúciu zasila-
cza. Po jego przekroczeniu nast¹pi au-
tomatyczne od³¹czenie wyjúcia. Wejúcie
w†tryb regulacji napiÍcia na wyjúciu od-
bywa siÍ po naciúniÍciu klawisza VSET.
Wykorzystuj¹c zasilacz jako ürÛd³o pr¹-
dowe, w†analogiczny sposÛb moøna
ustawiÊ ograniczenie napiÍciowe (klawi-
szem VSET) i†maksymalny pr¹d wyj-
úciowy (klawiszem OCP). Aktualny tryb
pracy zasilacza jest sygnalizowany lam-
pk¹ /CV /CC. Jeúli siÍ úwieci, oznacza
to, øe wyjúcie pracuje w†trybie napiÍcio-

Jak mawiaj¹ informatycy:
drukarka bÍdzie dzia³a³a
znacznie lepiej, gdy siÍ j¹
pod³¹czy do pr¹du. Nie tylko
drukarka. My, elektronicy,
wiemy coú na ten temat.
Dobry zasilacz to podstawa
wyposaøenia pracowni
elektronika, niezaleønie od
tego, czy jest on amatorem,
czy profesjonalist¹.
W†artykule prezentujemy
zasilacz PR8323, ktÛry jest
przedstawicielem serii PR8000
tajwaÒskiej firmy ABM.

W†niezgodzie z†tym, co napisa³em
wyøej, sam uøywam do dzisiaj zasila-
cza, ktÛry by³ jedn¹ z†pierwszych moich
konstrukcji elektronicznych. Tylko his-
torycy elektroniki mogliby doceniÊ ele-
menty, na jakich by³ pierwotnie wyko-
nany. Nie wytrzyma³y one jednak prÛ-
by czasu i†w†trakcie eksploatacji zosta³y
prawie w†stu procentach wymienione
na inne, nowoczeúniejsze. Ograniczone
parametry mojego zasilacza daj¹ mi siÍ
we znaki od czasu do czasu, aø przy-
jdzie moment, kiedy powÍdruje on do
domowego muzeum. Po testach zasila-
cza PR8323, jakie mia³em moøliwoúÊ
ostatnio przeprowadziÊ wydaje siÍ, øe
dzieÒ ten zbliøa siÍ milowymi krokami.
PR8323 jest jednym z†kilku programo-
wanych zasilaczy serii PR8000. Warto
tu wspomnieÊ, øe firma ABM oprÛcz
programowanych zasilaczy produkuje
rÛwnieø programowane mierniki mocy,
programowane mierniki impedancji,
programowane omomierze, multimetry
cyfrowe, zasilacze regulowane oraz licz-
ne akcesoria do wyøej wymienionych
przyrz¹dÛw. Wszystkie s¹ wykonane ja-
ko urz¹dzenia stacjonarne i†maj¹ cyfro-
wo zadawane parametry (z klawiatury).
DziÍki temu uzyskuje siÍ duø¹ dok³ad-
noúÊ ustawieÒ. Jedynie zasilacze regu-
lowane maj¹ parametry ustawiane za
pomoc¹ potencjometrÛw. WiÍcej danych
dotycz¹cych oferty firmy ABM moøna
znaleüÊ pod adresem http://www.ab-
mtmi.com.tw/e_index.htm.

Charakterystyka zasilacza
PR8323
W†tab. 1 zebrano podstawowe dane

techniczne zasilacza PR8323. Do jego
najistotniejszych cech naleø¹:
- praca ze sta³ym napiÍciem lub sta³ym
pr¹dem,

Programowany zasilacz laboratoryjny
PR8323
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Przyrz¹d do testów udostêpni³a redakcji firma Mer-
serwis, tel. (22) 831-42-56, www.merserwis.com.pl.

Dodatkowe informacje

Tabela 1. Dane techniczne zasilacza PR8332
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wym, w†przeciwnym razie mamy do
czynienia z†wyjúciem pr¹dowym.
Jednym z†trybÛw pracy zasilacza

PR8323 jest tzw. AUTO-RUN. Przed je-
go uruchomieniem naleøy zaprogramo-
waÊ sekwencjÍ stanÛw wyjúciowych. Po
ustawieniu ø¹danego napiÍcia/pr¹du dla
danego kroku wciskamy klawisz Save,
zapisuj¹c tym samym aktualne paramet-
ry do nieulotnej pamiÍci zasilacza.
Moøna zdefiniowaÊ nie wiÍcej niø 50
ustawieÒ. NastÍpnie klawiszem Delay
naleøy ustawiÊ czas trwania kroku. Dla
ca³ej sekwencji bÍdzie on jednakowy.
Kolejn¹ czynnoúci¹ bÍdzie zdefiniowa-
nie pozycji pamiÍci, od ktÛrej bÍdzie
pÛüniej odtwarzana sekwencja, a†takøe
pozycji ostatniej. Realizuje siÍ to klawi-
szem SEQ. Ponadto tym samym klawi-

szem moøna okreúliÊ, czy zaprogramo-
wana sekwencja bÍdzie odtwarzana jed-
norazowo, czy bÍdzie powtarzana cyk-
licznie. Uruchomienie tego specyficzne-
go programu nastÍpuje po naciúniÍciu
klawisza Auto . Ograniczenia OVP
i†OCP, wprowadzone niezaleønie, pozo-
staj¹ aktualne w†trybie auto.
Opisana wyøej metoda nadaje siÍ do

zautomatyzowania pewnych czynnoúci
uruchomieniowo-pomiarowych. Poszcze-
gÛlne pozycje pamiÍci mog¹ byÊ przy-
wo³ywane rÛwnieø bez koniecznoúci
wchodzenia w†tryb auto. S³uøy do tego
klawisz Recall. Cechy uøytkowe zasila-
cza znacznie podnosi moøliwoúÊ zdal-
nego sterowania poprzez interfejs
RS232. Jako ürÛd³o poleceÒ moøe byÊ
wykorzystany komputer PC lub specja-

lizowany sterownik. Komunikacja odby-
wa siÍ w†dwie strony, dziÍki czemu
moøliwe jest zarÛwno przekazywanie
poleceÒ do zasilacza - np. zmiana na-
piÍcia wyjúciowego, jak i†odczytywanie
parametrÛw z†zasilacza - np. zmierzonej
wartoúci pr¹du wyjúciowego. Po po³¹-
czeniu zasilacza z†komputerem i†uru-
chomieniu odpowiedniego oprogramo-
wania oraz wydaniu polecenia [+] jest
podejmowana prÛba nawi¹zania po³¹-
czenia. Gdy siÍ powiedzie, zasilacz
przechodzi w†zdalny tryb pracy, a†na
panelu czo³owym zapala siÍ lampka Re-
mote. Od tej chwili ca³¹ kontrolÍ nad
zasilaczem przejmuje komputer, klawia-
tura zasilacza jest wy³¹czona. Aktywny
pozostaje jedynie klawisz Local, po-
przez ktÛry moøna przywrÛciÊ rÍczne
sterowanie. Sk³adnia poleceÒ/komunika-
tÛw przekazywanych do/z zasilacza
w†trybie automatycznym jest prosta
i†dobrze opisana w†instrukcji obs³ugi.
Polecenia s¹ przekazywane w†formacie
znakowym. Napisanie odpowiedniego
skryptu nie powinno sprawiaÊ wiÍksze-
go k³opotu. Polecenia mog¹ byÊ takøe
wydawane rÍcznie z†klawiatury kompu-
tera, przy wykorzystaniu dowolnego
programu terminalowego (choÊby okien-
kowego Hyperterminala). W†standardo-
wym wyposaøeniu zasilacza znajduje
siÍ bardzo prosta wersja takiego oprog-
ramowania. Przyk³adowo, aby ustawiÊ
napiÍcie wyjúciowe zasilacza na wartoúÊ
5†V, moøna przes³aÊ do niego poprzez
interfejs szeregowy tekstow¹ wiadomoúÊ
ìVS1=05.00î. Odczyt pr¹du nast¹pi po
wys³aniu polecenia ì?AM1î, po ktÛrym
zasilacz odpowie komunikatem np.
AM1=0.250. Oznacza on, øe aktualnie
z†zasilacza jest pobierany pr¹d 0,25 A.

Ocena subiektywna
WydawaÊ by siÍ mog³o: zasilacz jak

zasilacz. Co tu moøna wymyúliÊ ponad
to, co juø zosta³o wymyúlone? Niby
prawda, ale moje wraøenia po wykona-
nych testach s¹ bardzo pozytywne. Es-
tetyczna obudowa nadaje zasilaczowi
optycznej lekkoúci. Bardzo czytelny wy-
úwietlacz i†nienagannie pracuj¹ca kla-
wiatura zapewniaj¹ ergonomiczn¹ pracÍ.
Do zasilacza jest do³¹czona polska in-
strukcja oraz dyskietka z†jej elektronicz-
n¹ (angielsk¹) wersj¹. Najs³abszym pun-
ktem jest oprogramowanie uøytkowe
(program terminalowy). W³aúciwie moø-
na by siÍ obyÊ bez niego. WiÍkszy po-
øytek by³by z†przyk³adowych skryptÛw
zamieszczonych w†instrukcji. Nie s¹ to
jednak bardzo istotne mankamenty. Nie
zmniejszaj¹ pozytywnej oceny zasilacza.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl


