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8. Analizatory maj¹ wbudo-
wane generatory przebiegÛw
wzorcowych o†czÍstotliwoúci
100MHz. Do synchronizowa-
nia wpisÛw do pamiÍci ana-
lizatora moøna wykorzystaÊ
takøe zewnÍtrzny sygna³ o
poziomach TTL.
Ze wzglÍdu na duø¹ czÍs-

totliwoúÊ taktowania i†zasto-
sowanie do transmisji da-
nych do PC stosunkowo
wolnego portu Centronics,
informacje o†stanach linii

wejúciowych s¹ gromadzone
w † s z ybk i ch pami Í c i a ch
SRAM o†pojemnoúci 64ks³Ûw
16-bitowych, sk¹d nastÍpnie
s¹ przekazywane do PC (pod
kontrol¹ oprogramowania
steruj¹cego, ktÛre wchodzi
w†sk³ad zestawu).

Pomimo niewielkich roz-
miarÛw, analizatory charak-
teryzuj¹ siÍ bardzo dobrymi
parametrami, a z ich pomo-
c¹ moøna úledziÊ do 32 (16
w†ASL-2016) sygna³Ûw cyf-
rowych z†maksymaln¹ czÍs-
tot l iwoúci¹ prÛbkowania
100MHz. Po ograniczeniu
liczby úledzonych sygna³Ûw
do 16 (8 w†ASL-2016) czÍs-
totliwoúÊ prÛbkowania moøe
wzrosn¹Ê do 200MHz. Wej-
úcia podzielono na grupy po Rys. 1.

Analizatory stanów logicznych
Linie wejúciowe analiza-

tora s¹ przystosowane dla
sygna³Ûw o ampli tudzie
-5...+15V, przy czym napiÍ-
cie progowe moøna progra-
mowo ustawiaÊ w†przedziale
-1..+5V. Histereza linii wej-
úciowych wynosi 1V (po

Warszawska firma Amber specjalizuje siÍ

w†produkcji analizatorÛw stanÛw logicznych,

przyrz¹dÛw niezwykle przydatnych

w†pracowaniach techniki cyfrowej

i†mikroprocesorowej.

W†artykule przedstawiamy nowe przyrz¹dy

tej firmy - przenoúne analizatory

16- i†32-kana³owe.
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500mV wiÍcej i†mniej w†sto-
sunku do napiÍcia referen-
cyjnego). Impedancja wej-
úciowa wszystkich linii wy-
nosi ok. 200kΩ/5pF, dziÍki
czemu do³¹czenie analizato-
ra do testowanego urz¹dze-
nia nie powinno zaburzyÊ
jego pracy.
Konstrukcja analizatora

jest na wskroú nowoczesna -
konstruktorzy zastosowali
uk³ady cyfrowe zasilane na-
piÍciem 3,3V oraz 5V, ìcho-
waj¹cî ca³y blok sterowania
w†dwÛch uk³adach PLD. Za-
s t o s owane ro zw i ¹ z an i a
sprzÍtowe pozwalaj¹ na pro-
gramowo konf igurowane
ìprzedprÛbkowanieî przebie-
gÛw wejúciowych, dziÍki
czemu uøytkownik analizato-
ra moøe przeanalizowaÊ za-
miany sygna³Ûw przed mo-
mentem wyzwolenia rejestra-
cji przebiegÛw.
Bardzo mocnym atutem

analizatora jest oprogramo-
wan i e , k t Û r e ob s ³u gu j e
transfer danych z†pamiÍci
analizatora do PC, umoøli-
wia modyfikowanie nastaw
(m.in. podstawy czasu, wy-
boru ürÛd³a sygna³u zegaro-
wego, ustalenie napiÍcia od-
niesienia dla wejúÊ itp.),
odpowiada takøe za wy-
úwietlenie zgromadzonych

W skład zestawu
dostarczanego przez
producenta wchodzą:
✦ analizator,
✦ dyskietka z oprogramowaniem,
✦ kable pomiarowe (liczba

dostosowana do wariantu
analizatora,

✦ zasilacz sieciowy,
✦ instrukcja obsługi

Sugerowana cena netto
ASL−2016: 1299 zł

ASL−2032: 1649 zł

Najważniejsze parametry
analizatora:
✓ liczba kanałów: 16 lub 32,
✓ pojemność pamięci: 64kpróbek

w każdym kanale,
✓ zakres wewnętrznej

częstotliwości próbkowania:
20kHz...100MHz (200MHz),

✓ zakres zewnętrznej
częstotliwości próbkowania:
0...100MHz,

✓ zakres napięć wejściowych:
−5...+15V,

✓ wartość napięcia referencyjnego
dla detektora poziomów
logicznych: −1..+5V,

✓ histereza wejściowa: 1V,
✓ pobór mocy maks. 3,5W,
✓ impedancja wejściowa (dla sygnałów

logicznych): 200kΩ/5pF.

Rys. 2.

w†pamiÍci analizatora prze-
biegÛw.
Okno wyúwietlane po uru-

chomieniu programu pokaza-
no na rys. 1. Jego autorzy
bardzo efektownie i w pe³ni
wykorzystal i moøliwoúci
Windows, dziÍki czemu ob-
s³uga nietypowego (jak na
Windows) interfejsu graficz-
nego programu nie sprawia
øadnych trudnoúci. Co wiÍ-
cej, twÛrcy oprogramowania
wbudowali w†nie szereg fun-
kcji niezwykle przydatnych
podczas prowadzenia pomia-
rÛw, jak zautomatyzowane
nadawanie nazw liniom two-
rz¹cym magistrale, a†takøe
moøliwoúÊ wyúwietlania opi-
su stanu magistral z†pozio-
mu ³atwych w†obs³udze pa-
neli . Uøytkownik ma do
dyspozycji kursory prze-
mieszczane na osi czasu, za
pomoc¹ ktÛrych moøna do-
konaÊ kilku podstawowych
pomiarÛw parametrÛw czaso-
wych analizowanych sygna-
³Ûw.
Obs³ugÍ programu u³atwia

niezbyt rozbudowane menu,
ktÛre - za wyj¹tkiem okna
konfiguracji s³owa wyzwala-
j¹cego (rys. 2) - jest jedno-
poziomowe. Poniewaø gaba-
ryty predestynuj¹ analizator
do zastosowaÒ ìpolowychî,
nie bez znaczenia jest fakt,
øe tak efektowny program
upakowano w†jednym pliku
o†objÍtoúci zaledwie 423kB,
nie wymagaj¹cym do tego
instalacji.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowane w†artykule
analizatory udostÍpni³a redak-
cji firma Amber (tel. (22) 683-
92-03), arend@polbox.com.


