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Prawdopodobnie wielu z nas − w zamierzchłej przeszłości oczywiście −  niejednokrotnie zmagało
się wieczorową porą z ową pluskwą − ciemną zmorą, która to co i rusz to kryje się, to dusi. Sypiać
nam nie daje, honor nadwyręża − tu trzeba nam będzie srogiego oręża. A my, jako ów oręż nagie

dzierżąc ostrze (czytaj: bez obudowy) własnoręcznie “wykutej” naprędce − niech zabrzmi
to dumnie − sondy logicznej − do walki stawaliśmy zwycięsko wieńcząc dzieło, ale czy był to

UCY7400 czy może tranzystory jakieś, nie wiem, nie pamiętam...

Poniewaø problemy zwi¹zane
z†uruchamianiem i†serwisem urz¹-
dzeÒ s¹ coraz bardziej skomplikowa-
ne, a†nieprawid³owoúci w†funkcjono-
waniu uk³adÛw subtelniejsze i†trud-
niejsze do wykrycia z†pomoc¹ musz¹
nam przyjúÊ urz¹dzenia pomiarowe
najnowszej generacji, zapewniaj¹c
niespotykan¹ dot¹d skutecznoúÊ i†wy-
godÍ obs³ugi. ZwrÛciÊ tu pragnÍ paÒ-
stwa uwagÍ na przyrz¹d firmy Job-
match Systems -†analizator Logic-3p.
Jest to produkt nowoczesny, o†nie-

spotykanych parametrach w†swojej ka-
tegorii cenowej i†co potwierdzi³y prak-
tyczne testy w†naszym laboratorium -
w†niczym nie ustÍpuj¹cy produktom
bardziej znanych firm. Przyrz¹d ten
moøe jednoczeúnie úledziÊ stany lo-
giczne w†16 kana³ach z†rozdzielczoú-
ci¹ prÛbkowania do 200MHz, zapisu-

j¹c je w†wewnÍtrznym buforze pamiÍ-
ciowym o†rozmiarze 128k prÛbek na
kaødy z†kana³Ûw.
Logic-3p jest niewielki, a†jego ga-

baryty nie zdradzaj¹ ukrytej w†nim
mocy. W†urz¹dzeniu nie umieszczo-
no øadnych elementÛw steruj¹cych,
a†jedynie dwie diody LED: POWER
wskazuj¹c¹ na prawid³owo do³¹czo-
ne zasilanie oraz TRIGGER, czyli
obecnoúÊ zdefiniowanego sygna³u
wyzwalania. Na panelu przednim
umieszczono przewody pomiarowe:
na sta³e umocowany przewÛd masy
oraz szesnaúcie sond kana³owych wy-
konanych w†rÛønych kolorach. Son-
dy umieszczone s¹ w†czterech gniaz-
dkach, w†grupach po cztery. Pozwala
to od³¹czyÊ koÒcÛwki nieuøywanych
kana³Ûw by unikn¹Ê zbÍdnego ba³a-

ganu i†minimalizowaÊ prawdopodo-
bieÒstwo zak³ÛceÒ. Na panelu tylnym
umieszczono gniazdo zasilania oraz
gniazdo komunikacyjne DB25 do po-
³¹czenia z†portem rÛwnoleg³ym kom-
putera (gniazdem drukarki).

Oprogramowanie - okno na
úwiat
Okno g³Ûwne programu udostÍp-

nia elementy steruj¹ce analizatorem
i†prezentuje graficzn¹ analizÍ zare-
jestrowanych sygna³Ûw. Po lewej
stronie obok przebiegÛw umieszczo-
no domyúlne nazwy poszczegÛlnych
sond kana³owych (rys. 1), ktÛre ³at-
wo moøemy zmieniÊ na odpowied-
niejsze, po prostu klikaj¹c je i†wpi-
suj¹c now¹.
Ikon¹ SHOW ustaliÊ moøemy iloúÊ

prezentowanych kana³Ûw co automa-

tycznie zmieni szerokoúÊ - a†tym sa-
mym czytelnoúÊ - pozosta³ych, uøy-
wanych kana³Ûw. Ikona SETUP po-
zwala nam otworzyÊ okno konfigu-
racji pomiarÛw; CAPTURE zezwala
na zarejestrowanie prÛbki, TRIGGER
wyzwala rÍcznie rejestracjÍ prÛbki,
a†STOP zatrzymuje. Czerwone strza³-
ki z†literami: T, X, Y, Z; pozwalaj¹
natychmiast sprowadziÊ widok do
miejsca, w†ktÛrym umieszczono da-
ny znacznik pomiarowy. Lupki + i†-
zwiÍkszaj¹ i†zmniejszaj¹ widoczn¹
w†oknie czÍúÊ prÛbki, a†co za tym
idzie jej prezentowany okres (skalo-
wanie widoku). Pozosta³e ikony
z†lupkami umoøliwiaj¹ natychmias-
towe przejúcie do widoku przestrze-
ni ograniczonej znacznikami X†i†Y,
pokazanie ca³oúci zarejestrowanego

przebiegu, oraz prze³¹czanie pomiÍ-
dzy ostatnio uøytymi widokami.
Poniøej okna prezentuj¹cego prze-

biegi znajduje siÍ pasek, na ktÛrego
koÒcach umieszczono br¹zowe strza³-
ki s³uø¹ce do przesuwania widzialnej
czÍúci  zarejestrowanego przebiegu
w†przÛd i†wstecz czasu pomiaru (bez
przeskalowania) i†tuø przy nich po
dwie mniejsze strza³ki, ktÛre przesu-
waj¹ odpowiednio lew¹ lub praw¹
krawÍdü widoku w†stosunku do ca³ej
prÛbki zmieniaj¹c jednoczeúnie czÍúÊ
widoczn¹ przebiegu.

Znaczniki i†pomiary
Po zarejestrowaniu przebiegÛw

moøemy w†dowolnych miejscach
prÛbki ustawiÊ trzy znaczniki po-
miarowe X, Y, Z. Znacznik ìTî au-
tomatycznie zosta je ustawiony
w†miejscu odpowiadaj¹cemu chwili
wyzwalania (trigger) i†nie moøna
zmieniaÊ jego po³oøenia. Znaczniki
zachowuj¹ swoje po³oøenie niezaleø-
nie od zmiany widoku i†skali. Powy-
øej paska statusu, przy dolnej krawÍ-
dzi okna znajduj¹ siÍ odczytowe po-
la pomiarowe (rys. 1).
Klikaj¹c symbol znacznika przy

pierwszym polu od lewej moøemy
poznaÊ numer prÛbki na ktÛrej jest
aktualnie ustawiony dany znacznik.
Pozosta³e cztery wyúwietlaj¹ okresy
pomiÍdzy poszczegÛlnymi znacznika-
mi. Pozwala to nam dok³adnie zmie-
rzyÊ odstÍp czasu pomiÍdzy dowol-
nymi zdarzeniami, ktÛre uda³o siÍ za-
rejestrowaÊ analizatorem. Pola odczy-

Rys. 1.

Rys. 2.

towe nie s¹ stale przypisane okreúlo-
nym znacznikom i†moøna je dowol-
nie konfigurowaÊ. Klikaj¹c mysz¹
umieszczone po ich lewej stronie
symbole znacznikÛw, dokonamy pod-
miany na inne znaczniki. Pozwala
dokonywaÊ cztery pomiary jedno-
czeúnie w†dowolnych kombinacjach.
Tych samych ustawieÒ dokonaÊ moø-
na wybieraj¹c z†menu OPTIONS i†za-
k³adkÍ TIME MEASUREMENTS.
Dodatkow¹ ciekaw¹ opcj¹ jest moø-

liwoúÊ automatycznego przeliczania
wyniku pomiaru z†okresu na czÍstot-
liwoúÊ, co przy powtarzalnych sygna-
³ach i†poprawnym ujÍciu pomiÍdzy
znaczniki pe³nego okresu okreúli nam
czÍstotliwoúÊ danego sygna³u lub wy-
stÍpowania okreúlonych zdarzeÒ. Wy-
nik w†postaci czÍstotliwoúci uzysku-
jemy klikaj¹c wynik wyraøony jako
okres. Analogicznie postÍpujemy by
powrÛciÊ do wyúwietlania okresu.
Au toma tyczne przyc i ¹ gan i e

znacznika do zbocza umoøliwia bar-
dzo dok³adne jego ustawienie bez
potrzeby kaødorazowego zwiÍksza-
n ia powiÍkszenia . Dodatkowo
umieszczenie znacznika w†miejscu
zmiany stanu logicznego jest sygna-
lizowane wyúwietleniem opisuj¹cej
go litery (np. X, Y, Z) w†wierszu
danego kana³u po prawej stronie ok-
na. Daje nam to pewnoúÊ precyzyj-
nego umieszczenia znacznika.

Zegar
Logic-3p moøe byÊ taktowany ze-

garem wewnÍtrznym o†czÍstotliwoú-
ciach od 2,5kHz do 200MHz (rys. 2)
oraz sygna³em zewnÍtrznym, poda-
nym na dowolnie wybranym kanale
pomiarowym (maksymalnie do
25MHz). Z†czÍstotliwoúci¹ prÛbko-
wania úciúle zwi¹zana jest rozdziel-
czoúÊ pomiaru oraz maksymalny
czas zarejestrowanej prÛbki. Przy
czÍstotliwoúci 200MHz maksymalny
czas prÛbki to 10ms, natomiast przy
1,25kHz wynosi 1677s. Ograniczenia
czasu zarejestrowanej prÛbki s¹ po-
chodn¹ wielkoúci bufora pamiÍci re-
jestruj¹cej przebiegi, wynosz¹cej
128k prÛbek na kana³. Przy wolniej-
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szych czÍstotliwoúciach prÛbkowa-
nia czas pomiaru moøna skrÛciÊ, co
zmniejszy wielkoúÊ ca³ej prÛbki
i†przyspieszy ³adowanie danych
z†analizatora do komputera.

Bufor danych
Analizator podczas pomiaru zapi-

suje stany zastane na sondach po-
miarowych w†wewnÍtrznej pamiÍci
bufora. Dopiero po zakoÒczeniu po-
miaru przesy³a dane do komputera,
aby poddaÊ je analizie. DziÍki temu
analizator moøe prÛbkowaÊ z†czÍs-
totliwoúci¹ aø do 200MHz!!! Trudno
przecieø wyobraziÊ sobie transfer ta-
kiej iloúci danych portem rÛwnoleg-
³ym w†czasie rzeczywistym. Wynika
st¹d jednak jedno ograniczenie. Jest
nim maksymalna iloúÊ danych jaka
moøe zmieúciÊ siÍ w†pamiÍci anali-
zatora (czas prÛbki). Na szczÍúcie
analizator Logic-3p nie sprawi nam
tym k³opotu. Zastosowana w†nim pa-
miÍÊ jest naprawdÍ obszerna i†wy-
nosz¹c 128k prÛbek na kana³ zaspo-
koi praktycznie potrzeby kaødego
uøytkownika.

Wyzwalanie
W³aúnie szerokie moøliwoúci wy-

zwalania analizatora Logic-3p spra-
wiaj¹, øe jest to sprzÍt niezwykle przy-
datny. Wyzwalanie moøe odbywaÊ siÍ
rÍcznie -†za pomoc¹ ikony TRIGGER
w†g³Ûwnym oknie analizatora lub au-
tomatycznie wg. ustawieÒ na zak³adce
TRIGGER okna SETUP (rys. 3). Do-
stÍpnych jest kilka metod wyzwala-
nia. Przede wszystkim, wyzwalania
mog¹ byÊ dokonywane w†jednym z
trybÛw: pojedynczym, ci¹g³ym warun-
kowym lub ci¹g³ym bezwarunkowym.
Tylko dwa pierwsze tryby umoøliwia-
j¹ zdefiniowanie warunkÛw wyzwole-
nia analizatora (TRIGGER). Takim wa-
runkiem moøe byÊ pojawienie siÍ
okreúlonego stanu logicznego lub zbo-
cza na ktÛrymú z†kana³Ûw. Moøliwe
jest takøe wyzwalanie pojawieniem siÍ
zaprogramowanej kombinacji stanÛw
logicznych, nawet na wszystkich szes-
nastu kana³ach. Moøna teø okreúliÊ
przez jaki okreúlony czas stan ten ma
siÍ utrzymywaÊ aby powodowa³ wy-
zwolenie.
Najciekawsze efekty wyzwalania

uzyskamy jednak programuj¹c wy-
krywanie zaleønoúci logicznej zacho-
dz¹cej w†badanym uk³adzie, ktÛrej
zaistnienie powoduje wyzwalanie.
W†tym celu musimy okreúliÊ dwa
zdarzenia w†sygna³ach:
✓ statyczne - czyli okreúlony stan lub
stany na kana³ach pomiarowych,

Rys. 3.

✓ dynamiczne - czyli okreúlon¹
zmianÍ stanu na jednym z†kana-
³Ûw (zbocze narastaj¹ce, opadaj¹-
ce lub dowolne).
PomiÍdzy tymi dwoma zdarzenia-

mi moøna wykrywaÊ zaistnienie lo-
gicznych funkcji AND, OR i†THEN
co daje ogromne moøliwoúci úledze-
nia pracy badanego uk³adu przez za-
stawianie skomplikowanych pu³apek
sprzÍtowych.
Dodatkowo Logic-3p pozwala re-

jestrowaÊ prÛbkÍ nie tylko po chwili
wyzwalania, ale takøe z†dok³adnoú-
ci¹ tysi¹ca krokÛw ustaliÊ podzia³
rejestrowanej prÛbki na czas po wy-
zwoleniu i†przed nim. Moøemy wiÍc
zaobserwowaÊ takøe to co wydarzy-
³o siÍ w†badanym uk³adzie tuø przed
wyzwoleniem.

Zapis danych
Logic-3p jest przyrz¹dem pomia-

rowym skonstruowanym z†duø¹ tros-
k¹ o†wygodÍ uøytkownika. Dlatego
teø, wúrÛd jego funkcji zabrakn¹Ê nie
mog³o narzÍdzi do zapisu gromadzo-
nych danych, na przyk³ad w†celu
pÛüniejszej ich analizy. Moøemy za-
chowaÊ ca³y projekt, razem z†opisa-
mi poszczegÛlnych kana³Ûw, usta-
wieniami parametrÛw analizatora,
a†nawet z†ostatnim widokiem i†po³o-
øeniem znacznikÛw. Zdecydowanie
u³atwia to powrÛt do pomiarÛw po
jakiejú przerwie,†np. nastÍpnego
dnia. Wystarczy otworzyÊ zapisany
projekt i†kontynuowaÊ pracÍ od tego
samego stanu w†ktÛrym j¹ zapisano,
nie zastanawiaj¹c siÍ ktÛry z†prze-
biegÛw odzwierciedla szukany syg-
na³.
Moøliwe jest takøe zapisywanie

zrzutÛw ekranowych okna programu
i†samych przebiegÛw z†opisami
wprost z†menu. Wyniki wartoúci po-
miarÛw zapisaÊ moøna teø w†postaci
pliku tekstowego.
Zrzut okna programu, same prze-

biegi wraz z†opisami oraz wartoúci
pomiarÛw w†postaci tekstowej mo-
øemy wyprowadziÊ rÛwnieø bezpo-
úrednio na drukarkÍ.
Analizator stanÛw logicznych Lo-

gic-3p oferuje wiele zaawansowa-
nych funkcji, nie traci przy tym cech
przyrz¹du porÍcznego i†prostego
w†obs³udze - staj¹c siÍ doskona³ym
narzÍdziem do diagnostyki rozmai-
tych urz¹dzeÒ cyfrowych.
Pawe³ Rytelewski, RK-SYSTEM

Prezentowane w†artykule urz¹-
dzenie udostÍpni³a redakcji firma
RK-System, tel. (0-22) 724-30-39.


