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Widoczny na fotografii przyrz¹d jest 16-ka-
na³owym rejestratorem-analizatorem stanÛw lo-
gicznych ze zdaln¹ sonda pomiarow¹. Jednos-
tkÍ centraln¹ rejestratora wyposaøono w†wy-
úwietlacz graficzny o†powierzchni 640x200
punktÛw, alfanumeryczn¹ klawiaturÍ z†oúmio-
ma dodatkowymi przyciskami kursorowymi
oraz dwa z³¹cza ulokowane na bocznych úcian-
kach obudowy. Jedno ze z³¹cz s³uøy do do³¹-
czenia drukarki, za pomoc¹ ktÛrej moøna do-
kumentowaÊ wykonane pomiary, drugie s³uøy
do przy³¹czenia zdanego modu³u aktywnej

sondy. Zastosowanie zdalnego, aktywnego mo-
du³u wspÛ³pracuj¹cego z†sondami sygna³owy-
mi umoøliwia pomiar takøe bardzo szybkich
sygna³Ûw (maksymalna czÍstotliwoúÊ prÛbko-
wania wynosi 100MHz) w†trudnodostÍpnych,
odleg³ych miejscach. Informacje pomiÍdzy jed-
nostk¹ centraln¹ i†modu³em sond s¹ przesy³a-
ne szeregowo poprzez interfejs RS232. Ten
sam interfejs moøna takøe wykorzystaÊ do wy-
miany oprogramowania ìpok³adowegoî anali-
zatora. Ten tryb aktualizacji oprogramowania
jest automatycznie rozpoznawany przez proce-
sor po do³¹czeniu specjalnego kabla, ktÛry
wchodzi w†sk³ad zestawu.
Obs³uga przyrz¹du jest nad wyraz prosta,

a†to dziÍki zastosowaniu przejrzystego menu
ze skrÛtami klawiszowymi. Wbudowanie
w†rejestrator kompletnej klawiatury alfanume-
rycznej u³atwia swobodne opisywanie anali-
zowanych sygna³Ûw, dziÍki czemu zarÛwno
same pomiary jak i†wykonana dla nich do-
kumentacja s¹ bardzo czytelne. Przyciski kur-
sorowe umoøliwiaj¹ przesuwanie markerÛw
ekranowych oraz ustalenie skali podgl¹du
(zoom) dla wyúwietlanych przebiegÛw.
TwÛrcy przyrz¹du przewidzieli moøli-

woúÊ wyúwietlania przebiegÛw w†dwÛch
niezaleønych oknach, co pozwala m.in. na
wyúwietlenie w†powiÍkszeniu wybranego
przez operatora fragmentu przebiegu lub
przegl¹danie innego fragmentu niø wy-
úwietlany na g³Ûwnej czÍúci wyúwietlacza.
Rejestrator LA161 wyposaøono we wszyst-

kie klasyczne mechanizmy niezbÍdne do pro-
wadzenia pomiarÛw sygna³Ûw cyfrowych, tzn.:
- wiele zawansowanych trybÛw wyzwala-
nia pomiaru (rÍczne, z†programowanym
komparatorem dla zboczy i†poziomÛw lo-
gicznych, z†filtracj¹ krÛtkich impulsÛw
lub bez niej, itp.),

- programowanie liczby rejestrowanych
prÛbek w†cyklu pomiarowym,

- moøliwoúÊ wyboru ürÛd³a sygna³u prÛb-
kuj¹cego sygna³y badane,

Najważniejsze właściwości
i parametry rejestratora LA161:
✓ liczba wejść pomiarowych: 16 (dopuszczalne

napięcie z zakresu −30V..+30V),
✓ poziomy logiczne zgodne ze standardem TTL,
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania:

100MHz (ograniczenie do 8 kanałów) lub
50MHz dla 16 kanałów,

✓ okres zegara strobującego: 10nS..980ns, ustawiany
co 20ns lub 1µs..999µs, ustawiane co 1µs lub
1ms..999ms, ustawiane co 1ms,

✓ liczba próbek na kanał: 8190 (dla rejestracji
16−kanałowej)/16380 (dla rejestracji 8−kanałowej),

✓ wyzwalanie pomiaru: ręczne, wzorzec 16−bitowy
(stany 0, 1, X), wyzwalanie poziomem, zboczem
narastającym, zboczem opadającym,

✓ możliwość pominięcia krótkich impulsów wyzwalających
(ustawiane co 1 w zakresie 1..15 strobów),

✓ rejestracja przed wyzwoleniem: ustawiana co
1 w zakresie 1..8190 próbek,

✓ zegar zewnętrzny: 50MHz,
✓ podział zegar zewnętrznego: 1..1024,
✓ graficzny wyświetlacz LCD (640x200 punktów),
✓ klawiatura foliowa (31 klawiszy + 8 kursorowych),
✓ sposób wyświetlania: przebieg graficzny + wartość

bitowa (0,1), zagęszczanie, rozszerzanie przebiegu,
2 markery pomiarowe (odległość między nimi
podana w strobach i jednostce czasu), wyświetlanie
przebiegu w dwóch oddzielnych oknach o różnych
stopniach kompresji przebiegu (tzw. lupa),
przesuwanie przebiegu drugiego okna markerem
z pierwszego okna,

✓ wymiary jednostki centralnej 285x210x27mm,
✓ wymiary sondy 150x80x30mm,

- analiza pomiarÛw za pomoc¹ dwÛch
markerÛw poruszaj¹cych siÍ w†osi czasu
z†wyúwietlaniem ich bieø¹cych pozycji,

- moøliwoúÊ regulacji czÍstotliwoúci we-
wnÍtrznego sygna³u zegarowego.
Te, stosunkowo bogate, moøliwoúci po-

miarowe ìzamkniÍteî w†nieüle wykonanej,
niewielkiej, metalowej obudowie sugeruj¹
potÍøn¹ ìelektroniczn¹î moc w†niej drze-
mi¹c¹. Jak siÍ jednak okazuje, jednostk¹
centraln¹ ìrz¹dziî Z80B wspomagany przez
modu³ peryferyjny zaimplementowany
w†uk³adzie CPLD ispLSI1032 firmy Lattice.
Takøe w†sondzie (do celÛw komunikacyj-
nych jak siÍ domyúlam) wykorzystano mi-
niaturowy mikrokontroler firmy Atmel.
Stosunkowo wszechstronne testy w†re-

dakcyjnym laboratorium dowiod³y, øe re-
jestrator LA161 jest produktem dojrza³ym
i†- bior¹c pod uwagÍ jego cenÍ - konkuren-
cyjnym w†stosunku do porÛwnywalnych
przyrz¹dÛw dostÍpnych na rynku. Dobre
ogÛlne wraøenie nieco psuje nie najwyøszej
jakoúci klawiatura. Wykonano j¹ z†folii
z†przewodz¹cym pokryciem, ktÛre zwiera
úcieøki na p³ytce drukowanej stanowi¹cej
mechaniczn¹ bazÍ klawiatury.
Andrzej Gawryluk, AVT

Przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma Ad-
rel, tel.(0) 501-607-607, www.adrel.com.pl.
Dodatkowe informacje moøna znaleüÊ

w†Internecie pod adresem http://www.-
adrel.com.pl/analizator.htm.

W skład zestawu wchodzą:
✗ jednostka centralna,
✗ sonda pomiarowa,
✗ przewody sondy (25cm) z chwytakami (18szt.),
✗ przewód łączący sondę z ”monitorem”

(długość 3 mb),
✗ przewód do autoprogramowania,
✗ zasilacz wtyczkowy 12V/1A,
✗ instrukcja w języku polskim.

Otrzymaliúmy do testowania

analizator-rejestrator stanÛw

logicznych, zaprojektowany

i†wykonany w†Polsce.

Wzbudzi³ on szczere uznanie,

ale i†zdziwienie kolegium

redakcyjnego, poniewaø

zazwyczaj tak zaawansowane

funkcjonalnie przyrz¹dy lubimy

kupowaÊ a†nie budowaÊ.


