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Podstawowe parametry i możliwości analizatora:

✓ liczba kanałów wejściowych: 16 lub 32,
✓ maksymalna częstotliwość zegara wewnętrznego

próbkowania: 50 lub 100MHz (ilość dostępnych
kanałów jest mniejsza o połowę),

✓ maksymalna zewnętrzna częstotliwość
próbkowania: 50MHz,

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

✓ napięcie odniesienia: −5,4..+5,4V,
✓ histereza układu rozdzielającego “0” i ”1": 800mV,
✓ adresy zajmowane w przestrzeni I/O: 1B0h..1B3h,
✓ pojemność pamięci: 2048 próbek/kanał,
✓ wyzwolenie dowolną, programowaną kombinacją

stanów logicznych na wejściu,
✓ programowane przed i powyzwalanie,
✓ oprogramowanie sterujące pracuje z Windows 3.xx

oraz 95.

Analizator stanÛw
logicznych jest przy-
rz¹dem bardzo po-
trzebnym w†praco-
wni cyfrowej. Moøli-
woúÊ obserwowania
i†rejestracji wielu
przebiegÛw jedno-
czeúnie stanowi nie-
ocenion¹ pomoc
podczas uruchamia-
nia bardziej rozbu-
dowanych urz¹dzeÒ
cyfrowych.
Analizator ASL-

5032, w†zaleønoúci od
wersji wykonania, pozwala badaÊ 16
lub 32 niezaleøne sygna³y cyfrowe.
Sygna³ zegarowy wyznaczaj¹cy mo-
menty prÛbkowania moøna dostarczaÊ z†oscy-
latora 50MHz kwarcowego, ktÛry znajduje siÍ
na p³ytce analizatora, moøliwe jest takøe tak-
towanie pamiÍci sygna³em prostok¹tnym TTL
podawanym z†zewn¹trz. Program steruj¹cy
umoøliwia ustalanie s³owa wyzwalaj¹cego o
d³ugoúci 1..16 bitÛw, oraz definiowanie dwÛch
magi-stral 8 bitowych lub jednej 16 bitowej.
Wszystkie analizowane sygna³y s¹ buforo-

wane w†zewnÍtrznej przystawce-adapterze,
dziÍki czemu moøliwe by³o zastosowanie d³u-
giego kabla ³¹cz¹cego badane urz¹dzenie z†kar-
t¹ pomiarow¹. Ograniczenie pojemnoúci paso-
øytniczych ma bardzo duøe znaczenie, ponie-
waø przy pomocy analizatora ASL-5032 moø-
na badaÊ sygna³y z†czÍstotliwoúci¹ odniesienia
(prÛbkowania) nawet do 100MHz. Jak podaje
producent pojemnoúÊ pasoøytnicza dodana
przez analizator do badanego uk³adu nie po-
winna przekroczyÊ 5pF, a†rezystancja wejúcio-
wa wynosi ok. 200kΩ.
Dobre parametry czÍstotliwoúciowe karty

uda³o siÍ uzyskaÊ dziÍki zastosowaniu szyb-
kich, dwuportowych pamiÍci FIFO (o pojem-
noúci 2048 s³Ûw) firmy IDT. Prac¹ karty za-
rz¹dzaj¹ dwa uk³ady programowalne firmy
Altera, dziÍki ktÛrym ìoptycznieî analizator
jest ma³o skomplikowany.
Wizualizacja wynikÛw pomiaru oraz ich

obrÛbka moøliwa jest dziÍki do³¹czonemu do
zestawu oprogramowaniu. Program obs³ugu-
j¹cy kartÍ nie wymaga instalacji i†ma bardzo
ma³e wymagania w†stosunku do komputera,
na ktÛrym jest uruchamiane. Przy pomocy
przejrzystego menu moøliwe jest proste skon-
figurowanie parametrÛw pomiaru, tzn. napiÍ-
cia odniesienia dla buforÛw wejúciowych
(standardowo 1,4V), iloúci opuszczonych prÛ-
bek przed lub po wyzwoleniu, wspÛ³czynnik
skalowania wyúwietlanego obrazu i†czÍstotli-
woúÊ prÛbkowania. DostÍpne s¹ takøe dwa
kursory, ktÛre umoøliwiaj¹ pomiar odstÍpu
czasu pomiÍdzy wybranymi punktami prze-
biegu. W†przypadku wykorzystania zewnÍtr-
znego sygna³u zegarowego nastawy s¹ wyska-
lowane w†prÛbkach, w†przypadku wykorzys-
tania zegara wewnÍtrznego podawane s¹ jed-
nostki czasu.
Andrzej Maksymiuk

Analizator ASL-5032 udostÍpni³a redakcji
firma Zak³ad Elektroniczny T. Popkowski.

Analizator stanów logicznych
ASL−5016/32

Dawno juø nie prezentowaliúmy
w†îSprzÍcieî zaawansowanego

urz¹dzenia pomiarowego, ktÛrego
konstrukcja powsta³a w†naszym

kraju.
Analizator opisany w†artykule

jest przyk³adem na to, øe krajowe
firmy elektroniczne nie poddaj¹

siÍ ìprozachodnimî trendom
zakupowym wystÍpuj¹cym wúrÛd

uøytkownikÛw i†potrafi¹ w†swoich
opracowaniach wykorzystaÊ

najnowoczeúniejsze elementy
pÛ³przewodnikowe.

Rys. 1.

W skład zestawu wchodzą:

✗ 8−bitowa karta ISA,
✗ aktywny adapter buforujący,
✗ 18 kabli pomiarowych zakończonych chwytakami,
✗ kabel łączący adapter z kartą,
✗ dyskietka z programem,
✗ instrukcja obsługi (po polsku).

Analizator jest dostÍpny na zamÛwienie
w†ofercie handlowej AVT. Cena wersji 16
kana³owej (ASL-5016) wynosi 990 z³ netto,
wersji 32-kana³owej (ASL-5032) 1450 z³ netto.

Na zdjÍciu znajduje siÍ 16-kana³owa wersja
analizatora.


