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Prezentowany w†artykule przyrz¹d jest
przyk³adem zdumiewaj¹cych moøliwoúci
nowoczesnej techniki cyfrowej.
W†niewielkim, plastykowym pude³ecz-

ku znajduje siÍ 18-kana³owy analizator
stanÛw logicznych, o moøliwoúciach ofe-
rowanych dotychczas przez duøe systemy
stacjonarne.

Analizator stanÛw logicznych jest jednym
z†najbardziej przydatnych przyrz¹dÛw
w†pracowni techniki cyfrowej. Unikalna
moøliwoúÊ jednoczesnego obserwowania
wielu przebiegÛw pozwala wychwyciÊ b³Í-
dy w†dzia³aniu projektowanego lub testowa-
nego urz¹dzenia znacznie szybciej niø przy
pomocy dowolnej innej techniki badawczej.
Urz¹dzenie prezentowane w†artykule

spe³nia wymagania stawiane zaawansowa-
nym konstrukcjom profesjonalnym, zaska-
kuj¹c jednoczeúnie miniaturowymi rozmia-
rami (ok. 85x35x20mm) i†niezwyk³¹ pros-
tot¹ obs³ugi.
Bardzo proste jest takøe pod³¹czenie ana-

lizatora do komputera - wymiana informacji
odbywa siÍ poprzez z³¹cze RS-232 - tak
wiÍc nie ma koniecznoúci ingerowania do
wnÍtrza komputera podczas korzystania
z†Pod-A-Lyzera. DziÍki tym zaletom moøli-
we jest korzystanie z†przyrz¹du zarÛwno
w†laboratorium, jak i†w†pracach serwiso-
wych w†terenie.
Jedn¹ z†waøniejszych zalet Pod-A-Lyzera

jest duøa pojemnoúÊ pamiÍci prÛbek i†wy-
soka czÍstotliwoúÊ gromadzenia danych.
W†zaleønoúci od wymagaÒ moøliwa jest pra-
ca synchroniczna (taktowanie jednym z†syg-
na³Ûw wejúciowych), jak i†asynchroniczna,
przy czym czÍstotliwoúÊ prÛbkowania moø-
na dobraÊ z†poziomu programu steruj¹cego
prac¹ analizatora (rys.1).
ZarÛwno w†trybie synchronicznym, jak

i†asynchronicznym moøliwe jest elastyczne
ustalenie warunku wyzwolenia. Na rys.2
przedstawiono menu umoøliwiaj¹ce wybra-
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nie, ktÛre ze zboczy lub poziomÛw logicz-
nych powoduje wygenerowanie warunku
startu. Modyfikacja tych parametrÛw jest
prosta, polega bowiem na wskazaniu kur-
sorem myszy wybranego pola i†wybraniu
jednej z†dopuszczalnych opcji.
Program obs³uguj¹cy analizator umoøli-

wia obserwacjÍ aø 18 niezaleønych kana³Ûw
cyfrowych. W†przypadku obserwacji np. kil-
kubitowych szyn danych (adresowych) prze-
widziano moøliwoúÊ ³¹czenia kilku kana³Ûw
w†jedn¹ szynÍ, ktÛrej wartoúÊ wyúwietlana
jest w†dowolnym formacie cyfrowych (np.
Hex, Dec+Sign, Bin) lub znakowym (ASCII).
Na rys.3 øÛ³tym paskiem zaznaczono 7-bi-
tow¹ szynÍ danych, ktÛrej wartoúÊ jest wska-
zywana przy pomocy kodu ASCII. Wartoúci
pozosta³ych linii wejúciowych okreúlone s¹
w†postaci liczb dwÛjkowych. Program ste-
ruj¹cy umoøliwia zmianÍ kolejnoúci bitÛw
w†szynie danych, co u³atwia konfigurowa-
nie pomiaru.
Na rys.4 przedstawiono fragment okna

dzia³aj¹cego programu: po lewej stronie wi-
daÊ okno zawieraj¹ce symboliczne nazwy
linii wejúciowych (moøna je dowolnie edy-
towaÊ), a po prawej stronie znajduj¹ siÍ
przebiegi, bÍd¹ce odpowiednikami stanÛw
logicznych na wejúciach poszczegÛlnych ka-
na³Ûw. Moøliwe jest swobodne wybieranie,
ktÛre z†18 kana³Ûw bÍd¹ widoczne na ek-
ranie monitora.
Dwie linijki umoøliwiaj¹ kontrolÍ stanÛw

logicznych wszystkich przebiegÛw jedno-
czeúnie w†wybranym

punkcie czasowym.
W†dolnej czÍúci ek-
ranu wyúwietlana
jest odleg³oúÊ (w
liczbie prÛbek) po-
miÍdzy linijkami.
Oprogramowanie

obs³uguj¹ce Pod-A-
Lyzer jest proste
w†obs³udze i†ma
s tosunkowo nie -
wielkie wymagania

w†stosunku do komputera, na ktÛrym jest
uruchamiane. Jego twÛrcy przewidzieli, øe
bÍdzie ono instalowane takøe na kompute-
rach przenoúnych, z†monochromatycznymi
wyúwietlaczami LCD - jedna z†opcji w†menu
konfiguracji pozwala dostosowaÊ sposÛb wy-
úwietlania niektÛrych wyrÛønieÒ w†taki spo-
sÛb, aby by³y widoczne na najprostszych
wyúwietlaczach i†monitorach.
Piotr Zbysiński, AVT

Analizator wraz z†oprogramowaniem
udostÍpni³a redakcji firma WG-Electronics.
Oprogramowanie analizatora jest dostÍp-

ne na p³ycie CD-EP1.

Rys. 1. Rys. 2.

Rys. 3.

Podstawowe parametry i właściwości analizatora

✓ liczba śledzonych kanałów: 18
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania w trybie

asynchronicznym: 100MHz
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania w trybie

synchronicznym: 66MHz
✓ pojemność bufora próbek: 64k próbek/kanał
✓ impedancja wejściowa kanału: 200kΩ/10pF
✓ standard poziomów logicznych: przełączane TTL (5

i 3,3V)/CMOS
✓ maksymalny zakres napięć wejściowych: −0,3..+7V
✓ napięcie zasilania (z badanego układu): 5V/650mA
✓ możliwość wyzwalania zadaną wartością słowa wej−

ściowego, wybranym zboczem (zboczami) lub po−
ziomem jednego z przebiegów

✓ współpraca z komputerem PC poprzez złącze RS−
232 (maksymalna szybkość transmisji danych
115,2kb/s)

✓ oprogramowanie sterujące pracą analizatora jest
przeznaczone dla Windows (także 3.1)

Rys. 4.


