
 

 

 

RSA1B – Analyzátor sériové linky RS232/RS422/485 

Analyzátor sériového výstupu provádí příjem, záznam a zobrazení dat přenášených na sériové 
lince RS232 nebo RS422/485. Současně umožňuje odvysílat zpět na linku přijatá data, např. 
k pozdější analýze zachyceného vzorku komunikace. Parametry sériové linky lze nastavit pomocí 
interního displeje a tlačítek. Po odstartování záznamu lze prohlížet zachycená data ve formátu 
„HEXA“ nebo „ASCII“. Data jsou uložena až do zahájení dalšího záznamu. 

� analyzovaná sériová linka: 1, asynchronní, rychlost 150 až 19 200 Bd, parita sudá, lichá nebo žádná, 7 

nebo 8 datových bitů, jeden stopbit 
� typ rozhraní: RS232 (konektor CANON9F, zařízení DTE nebo DCE) nebo RS422/485 (připojení kabelovou 

redukcí) 
� způsob analýzy: postupný záznam přenášených dat, jejich zobrazení včetně parity 

� paměť záznamu dat: 255 Bytů, zálohovány ve vnitřní EEPROM 

� start záznamu: stiskem tlačítka „START/STOP“ nebo příjmem 1 či 2 spouštěcích znaků 
� ukončení záznamu: naplněním paměti záznamu nebo stiskem tlačítka „START/STOP“ 

� uživatelem nastavené parametry zálohovány ve vnitřní EEPROM 
� zobrazení zaznamenaných dat: 

interní LCD displej 2x24 znaků, výška znaku 5 mm 
posun zobrazených dat na displeji tlačítky „←“ a „→“ 

možnost volby zobrazení dat v HEXA nebo ASCII tvaru 

� odvysílání zaznamenaných dat zpět na linku: dlouhým stiskem tlačítka „FORM/TX“ 
� napájení: interní akumulátor (1x AA NiMH 2,5 Ah) nabíjený externím zdrojem 5 VDC/0,2 A 

� doba chodu na plně nabitý akumulátor: cca 22 hodin 

� doba nabití zcela vybitého akumulátoru: 15 hodin 

� rozsah provozních teplot: 0 °C až +50 °C 

� provedení: plastová krabička, rozměry 131 x 65 x 30,5 mm (š x v x h) 

� hmotnost: 0,3 kg 

 

Obrázek 1: Pohled na RSA1B 
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Typické aplikace: základní kontrola funkčnosti komunikace - ověření elektrické průchodnosti, přenosu znaků, 
parametrů sériové komunikace. Testování odezvy zařízení na jednou zachycený vzorek komunikace. Uplatní 

se všude tam, kde není možné či praktické použít notebook se sériovým portem a vhodným programovým 
vybavením. 

 

 

 


