čtenářský servis

Logický analyzátor LeCroy MSO-500
Pfii návrhu nebo odlaìování sloÏitûj‰ích digitálních systémÛ
bychom ãasto uvítali nástroj,
kter˘ by dokázal zobrazit celou fiadu signálÛ souãasnû. Nástroj, kter˘ by dokázal zobrazovat prÛbûh signálÛ na paralelních sbûrnicích, souãasnû zachycoval a dekódoval data sériov˘ch sbûrnic a v neposlední fiadû umoÏÀoval
sledovat i prÛbûhy analogového signálu. Je zfiejmé, Ïe obyãejn˘ ãtyfikanálov˘ osciloskop jiÏ na
takové aplikace nestaãí,
resp. práce s ním je na
takov˘ch zafiízeních ãasovû velmi nároãná, neefektivní a ãasto se dostáváme do situace, kdy fie‰ení daného problému je bez speciálního vybavení nemoÏné.
Zobrazení aÏ 36 kanálÛ digitálních dat souãasnû se zachycováním a dekódováním dat na
mnoha typech sériov˘ch sbûrnic a zobrazení ãtyfi analogov˘ch
kanálÛ nabízí logick˘ analyzátor MSO (Mixed Signal Oscilloscope) spoleãnosti LeCroy. Jedná se o osciloskop fiady WaveSurfer, WaveRunner nebo vy‰‰í
spojen˘ s hardwarov˘m doplÀkem MS-250 nebo MS-500.
Option MS-500 se vstupní frekvencí aÏ 500 MHz je navrÏen
k zachycení dlouhého záznamu
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i nejrychlej‰ích signálÛ. PamûÈ
50 M bodÛ/kanál umoÏÀuje aÏ
25 ms záznamu se vzorkovací
frekvencí 2 GS/s. MS-500 umoÏÀuje pfiipojení aÏ 36 kanálÛ,

Obr. 1 Výřez obrazovky MSO

coÏ plnû postaãuje pro v‰echny
bûÏnû se vyskytující typy dat,
adres a fiídicích a sériov˘ch datov˘ch sbûrnic. MS-500 je tedy
ideální nástroj pro vy‰etfiování
systémÛ s 16 nebo 32bitov˘mi
mikrofiadiãi a je vhodn˘ i pro
testování systémÛ s 8bitov˘mi
mikrofiadiãi, nebo pro pomalej‰í signály, pfii maximální
vstupní frekvenci 250 MHz,
18 kanálech a kapacitû pamûti
10 M bodÛ/kanál.

Testování sériových sběrnic
MSO se velice dobfie uplatní
pfii návrhu systémÛ se sériovou
sbûrnicí. V takovém pfiípadû je
velice dÛleÏitá schopnost rychle lokalizovat a dekódovat spe-

cifické zprávy. LeCroy nabízí
jedineãné barevné zobrazení
dekódovan˘ch dat a flexibilní
spou‰tûní umoÏÀuje zachycení specifick˘ch zpráv na sbûrnicích I2C, SPI, UART,
RS232, CAN a LIN. Lze nastavit napfiíklad spou‰tûní
na adresu, obsah rámce nebo tfieba na chybné rámce.
Nespornou v˘hodou
logického analyzátoru
LeCroy je fakt, Ïe k anal˘ze toku dat na sériov˘ch
sbûrnicích lze vyuÏít jak˘chkoli digitálních vstupÛ, zatímco v‰echny analogové vstupy zÛstávají
volné pro pfiipojení analogov˘ch signálÛ. Nûkterá konkurenãní fie‰ení umoÏÀují pfiipojení sériov˘ch sbûrnic pouze prostfiednictvím analogov˘ch kanálÛ. Po pfiipojení na
sbûrnici I2C pfiicházíme o dva,
na sbûrnici SPI pak dokonce
o tfii analogové kanály.

Co ještě MSO LeCroy nabízí
Na obrazovce osciloskopu lze
nastavit aÏ osm rÛzn˘ch automatick˘ch mûfiení. MoÏné je
i zobrazení statistik, které nám
poskytnou detailní informace
o mûfiení.
Ve spojení MSO s osciloskopy WaveSurfer Xs nebo WaveRunner Xi máme k dispozici
analogové pásmo od 200 MHz

aÏ do 2 GHz pfii vzorkovací rychlosti aÏ 10 GS/s.
Pro zachycení specifick˘ch
událostí na vstupech osciloskopu jsou MSO LeCroy vybaveny
funkcí spou‰tûcí masky. Spou‰tûní lze pak nastavit na jakoukoli kombinaci ãtyfi analogov˘ch
a 36 digitálních kanálÛ. MSO
nabízí volbu z celé fiady typÛ
logick˘ch úrovní, napfi. TTL,
ECL, CMOS 5 V, CMOS 3 V,
CMOS 2,5 V, PECL 5 V, LVDS.
UÏivatel má téÏ moÏnost nadefinovat si vlastní typ logiky.
Maximální vzorkovací rychlost na digitálních vstupech
u MSO-500 je 1 GS/s. Pfii pouÏití pouze 18 digitálních kanálÛ lze dosáhnout vzorkovací
rychlosti aÏ 2 GS/s.

O společnosti LeCroy
LeCroy má vedoucí postavení na
trhu s digitálními osciloskopy
a datov˘mi analyzátory. V produkci firmy nalezneme osciloskopy od niÏ‰í a stfiední tfiídy,
pfies analyzátory sériov˘ch dat
a datov˘ch sbûrnic aÏ po velice
speciální ‰piãkové pfiístroje na
samé hranici moÏností souãasné
techniky. V˘hradním zástupcem
této znaãky na trhu v âeské republice a na Slovensku je spoleãnost Blue Panther Instruments.
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