
23

• Spouštěč a dekodér sběrnic CAN a LIN  

• 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

• 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

Sběrnice CAN LIN

Přenosová rychlost 100 bit/s ÷ 4 Mb/s (HMO352x/2524), 100 bit/s ÷ 2 Mb/s (HMO72x/202x) 100 bit/s ÷ 4 Mb/s (HMO352x/2524), 100 bit/s ÷ 2 Mb/s (HMO72x/202x)

Typ signálu CAN-L nebo CAN-H, jednoduše zakončený nebo diferenciální sonda 

(pouze analogové kanály)

N/A

Sample Point Range 25 ÷ 90% N/A

Práh předdefi novaný nebo nastavitelný uživatelem předdefi novaný nebo nastavitelný uživatelem

Polarita N/A aktivní vysoká nebo nízká úroveň dat

Verze protokolu N/A 1.x, 2.x, J2602, 1.x nebo 2.x

Spouštění (trigger)

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

analogové kanály LCH 1...2  [CH 1...4]

digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508),

analogové kanály LCH 1...2  [CH 1...4]

Vlastnosti Počáteční rámec (SOF),

Koncový rámec (EOF)

Chybový rámec

Chybový stav:

Stuff Bit Error, chyba CRC,

Not Acknowledge, Form Error

Zpráva o přetížení

Datový rámec (11 nebo 29 Bit ID)

Vzdálený rámec (11 nebo 29 Bit ID)

Identifi kátor:

0, 1, X (Don’t Care) Pattern,

Spustit když =, ≠, <, >

Identifi kátor a data:

ID a 64 Bit data pattern (0, 1, X),

spustit když =, ≠, <, >

Počáteční rámec (SOF),

Wake Up Frame

Chybový rámec

Chybový stav:

Chyba kontrolního součtu, chyba parity

Chyba synchronizace

Identifi kátor:

0, 1, X (Don’t Care) vzorek,

Spustit když =, ≠, <, >

Identifi kátor a data:

ID a 64 Bit data pattern (0, 1, X),

Spustit když =, ≠, <, >

Vstupní formát hexadecimální nebo binární hexadecimální nebo binární

Hardwarově akcelerované dekódování

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

analogové kanály LCH 1...2  [CH 1...4]

digitální kanál LCH0…15 (přísl. H03508),

analogové kanály LCH 1...2  [CH 1...4]

Zobrazení Barevný kód pro zobrazení sběrnice

Začátek a konec rámce:  bílé závorky

Data ID:   purpurová,

Vzdálené ID:  žlutá

DLC:  bílá,

Data:  tyrkysová,

CRC:  bílá

ACK:  zelená,

Přetížení:  bílá,

Chyba:  červená

až 4 řádky dekódovaných hodnot, synchronní zobrazení bitových řad

Barevný kód pro zobrazení sběrnice

Začátek a konec rámce:  bílé závorky

Přerušení:  purpurová,

Synchronizace:  bílá

Identifi kátor:  žlutá,

Parita:  zelená,

Data: tyrkysová

Kontrolní součet: bílá,

Chyba: červená,

Probuzení:  purpurová

až 4 řádky dekódovaných hodnot, synchronní zobrazení bitových řad

Tabulka Zobrazení sběrnice 0 nebo 1

Číslo rámce

Stav (typ rámce nebo popis chyby)

Čas startu,

Identifi kátor,

DLC,

CRC,

Data

Zobrazení sběrnice 0 nebo 1

Číslo rámce

Stav (typ rámce nebo popis chyby)

Čas startu,

Identifi kátor,

Délka,

Kontrolní součet,

Data

Formát Identifi kátor a ostatní: hexadecimální

Data: ASCII, binární, desítkové a hexadec.

N/A 

Data: ASCII, binární, desítkové a hexadecimální

   Doplněk HOO12, určený pro osciloskopy ROHDE&SCHWARZ řady HMO, je nástroj pro podporu a zjednodušení vývoje a odstranění chyb za-

budovaných systémů. Hardwarově urychlovaný dekodér pro zejména v automobilovém průmyslu široce rozšířené sběrnice CAN a LIN 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. To dělá HOO12 velmi účinným a smysluplným doplňkem pro jakýkoliv MSO osciloskop řady HMO.

ANALYZÁTOR SÉRIOVÝCH SBĚRNIC  (CAN/LIN)                                       HOO12
ROHDE&SCHWARZ                                                                                                  pro řadu HMO...

Technické specifi kace:


