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ANALYZÁTOR SÉRIOVÝCH SBĚRNIC                   HOO10
HAMEG                                                                                   pro řadu HMO...

S• pouštěč a dekodér sběrnic I2C, SPI a UART/RS-232  

Hardwarově urychlené dekódování v reálném čase • 
Barevně rozlišené zobrazení pro intuitivní analýzu a jednoduchý přehled • 
Více detailů dekódovaných hodnot viditelných použitím přiblížení • 
Synchronní zobrazení datové sběrnice, případně s hodinovými implulzy • 
Dekóduje do ASCII, binárního, hexadecimálního nebo dekadického formátu• 
 Až čtyři řádky pro komfortní zobrazení dekódovaných hodnot• 
Výkonný spouštěč pro izolování konkrétních zpráv• 
Použitelné pro všechny HMO osciloskopy, zpětně kompatibilní• 

Technické specifi kace:

Sběrnice I2C SPI UART / RS-232

Přenosová rychlost až 10Mb/s až 25Mb/s 300 - 115200 Bd, až 1Mb/s

Počet bitů 7 nebo 10 bitů pro ID adresy

8 bitů pro data

32 bitů pro data 8 bitů pro data

1; 1,5; 2 bity pro Stop bit

Polarita N/A výběr čipu, kladná nebo záporná, nebo bez 

výběru čipu (2-vodičové SPI), vzestupná nebo 

sestupná hrana hodin. impulzů, aktivní vysoká 

nebo nízká úroveň dat

aktivní vysoká nebo nízká úroveň

Parita N/A N/A žádná, součet nebo rozdíl

Spouštění (trigger)

Zdroj digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508) digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508) digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508)

Vlastnosti 7 nebo 10 bitů na ID adresy

7 nebo 10 bitů na ID adresy včetně

8 bitová data

start

stop

restart

chybějící potvrzení

ID adresy bez potvrzení

hexadecimální nebo binární

datové pakety až do 32 bitů, s pozitivním nebo 

negativním výběrem čipu nebo bez výběru 

čipu (2-žilové SPI)

datové pakety až do 8 bitů

Vstupní formát hexadecimální nebo binární hexadecimální nebo binární hexadecimální nebo binární

Hardwarově akcelerované dekódování

Zdroj digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508) digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508) digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508)

Zobrazení Barevný kód pro zobrazení sběrnice

čtení ID adresy: žlutá

zápis ID adrese: fi alová 

datum: azurová

start: bílá

stop: bílá

ACK/NACK: zelená/červená

chyba : červená

stav triggeru: zelená

až 4 řádky dekódovaných hodnot, synchronní 

zobrazení bitových řad

Barevný kód pro zobrazení sběrnice

datum: azurová

start: bílá

stop: bílá

chyba : červená

stav triggeru: zelená

až 4 řádky dekódovaných hodnot, synchronní 

zobrazení bitových řad

Barevný kód pro zobrazení sběrnice

datum: azurová

start: bílá

stop: bílá

 

chyba : červená

stav triggeru: zelená

až 4 řádky dekódovaných hodnot, synchronní 

zobrazení bitových řad

Formát ID adresy: hexadecimální

Data: ASCII, binární, desítkové a hexade-

cimální

N/A 

Data: ASCII, binární, desítkové a hexadeci-

mální

N/A 

Data: ASCII, binární, desítkové a hexadeci-

mální

   Doplněk HOO10, určený pro osciloskopy HAMEG řady HMO, je nástroj pro podporu a zjednodušení vývoje a odstranění chyb zabu-

dovaných systémů. Hardwarově urychlovaný dekodér pro široce rozšířené sběrnice I2C, SPI a UART /RS-232 zobrazuje zprávy v ASCII, 

binárním, hexadecimálním nebo dokonce i v dekadickém formátu - v reálném čase. Barevné rozlišení různých částí zprávy (např. ID adresy, 

Data, Start, atd.) dělá analýzu velmi intuitivní. Velký rozsah fl exibilních funkcí spouštěče dává jistotu získání všech odpovídajících údajů. 

Například lze spouštět na vybranou adresu pro zápis, s danými hodnotami dat ve zprávě I2C. To dělá HOO10 velmi účinným a smysluplným 

doplňkem pro jakýkoliv MSO osciloskop řady HMO.


