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MCW2C
PRESKALER 1GHz  z  PRZEDWZMACNIACZEM 

Przeznaczenie:
1.  Zwiêkszenie czu³oœci wejœciowej mierników czêstotliwoœci  
     z poziomu  TTL (5Vpp) do  ok. 150 mVpp. 
2.  Rozszerzenie zakresu mierzonych czêstotliwoœci do 1GHz.  

MCW2C zosta³ zaprojektowany do mierników czêstotliwoœci
serii MC66, i MC56 ale mo¿na zastosowaæ go do dowolnego 
miernika który wspó³pracuje z preskalerem (dzielnikiem czêstotliwoœci) o stopniu podzia³u = 128. 
Przedwzmacniacz ma dwa  tory pomiarowe: 
tor  A,  bezpoœredni,  pracuj¹cy do czêstotliwoœci ok. 55MHz 
tor  B, z preskalerem  umo¿liwiaj¹cy pomiar do 1GHz.  

tel.  (22)-245-09-62
e-mail: biuro@jsel.pl    
www.jselektronik.pl 01-912 Warszawa  ul. Wolumen 6 m.43  

DANE TECHNICZNE :

Maksymalne napiêcie wejœciowe:

Zakres czêstotliwoœci:

Stopieñ podzia³u preskalera:

Czu³oœæ z miernikiem MC 56 lub MC66:

Impedancja  wejœciowa:      tor A :

                                            tor B :

tor A - 20Vpp (7Vrms)

tor B - 1.2Vpp

tor A -  0.5Hz - 50 MHz (150mVpp)

tor B -  50 MHz - 1GHz

128

nie gorsza ni¿ 150mVpp (53mV rms)

ok. 1M (Uin.< 2.8Vpp) ok. 10k Uin. >  2.8Vpp

ok. 560ohm  f in. = 70MHz,  ok. 30ohm  f in. = 1GHz

tor A  ok.    5pF

tor B  ok. 10pF

5V (pobierane z p³ytki miernika czêstotliwoœci)

max. 40 mA

45.2 X 33 X 11

Pojemnoœæ wejœciowa:

Napiêcie zasilania:

Pobór pr¹du: 

Wymiary (szer. x g³eb. x wys.)mm

wejœcie A  

wejœcie B 
wyjœcie 

  wzmacniacz 
0.5Hz - 50MHz

preskaler 1/128
50MHz - 1GHZ

TTL

  prze³¹cznik torów

  0V

  +5V

 
MCW2C

Schemat blokowy   preskalera MCW2C

Przedwzmacniacz ma elektroniczny prze³¹cznik torów sterowany napiêciowo. Przy wspó³-
pracy z miernikiem MC66 lub MC56 prze³¹czanie torów jest programowane miernikiem.

Przedwzmacniacz  w torze A charakteryzuje siê 
du¿¹ impedancj¹ wejœciow¹ i odpornoœci¹ na 
przesterowanie, dziêki czemu  w minimalny 
sposób zak³óca sygna³ mierzony.  Natomiast tor B, 
przeznaczony jest do pomiaru du¿ych czêsto-
tliwoœci i mo¿e byæ  dopasowany do impedancji  50  
lub 75ohm (nale¿y dolutowaæ dodatkowy rezy-
stor zewnêtrzny).
.
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Typowy przebieg czu³oœci 
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Prze³¹czanie torów przedwzmacniacza

Monta¿ do mierników czêstotliwoœci  MC66 lub MC56

Uwagi:

gniazdo przed-
wzmacniacza

z³¹cze
miernika

Wejœcia
przewody w ekranie

on/off

A
B

on/off  -  sterowanie 
prze³¹czaniem torów.

MCW2C

BA

on/off

wejœcie sterowania 
prze³¹czaniem torów.

wejœcie A  (0.5Hz - 50MHz)wyjœcie TTL do miernika

+5V zasilanie

G
N

D

GND

G
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B  (50MHz - 1GHZ)

  0V - w³¹czone wejœcie A
w³¹czone+5V -  wejœcie B

  100k
 
+5V 
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A B

Przedwzmacniacz ma zamontowane specja-
lne gniazda pasuj¹ce na odpowiednie z³¹cza w 
p³ytce miernika. Monta¿ polega jedynie na 
na³o¿eniu przedwzmacniacza na z³¹cza 
miernika i doprowadzeniu sygna³ów mierzo-
nych  do wejœæ przedwzmacniacza - najlepiej 
przewodami w ekranie. Koñcówki przewodów 
nale¿y przylutowaæ do odpowiednich pól 
lutowniczych tak, aby przewody sygna³owe 
wystawa³y z ekranu nie wiêcej ni¿ 5mm.

Je¿eli chcemy wykorzystaæ miernik czêstotliwoœci do pomiarów zarówno czêstotliwoœci niskich 
jak i bardzo wysokich musimy skorzystaæ z obu wejœæ (torów ) przedwzmacniacza. Sygna³y z wyjœæ tych 
torów s¹ kierowane do prze³¹cznika elektronicznego, którego zadaniem jest wybranie z jakiego toru 
przebiegi s¹ podawane na miernik czêstotliwoœci. Sterowanie prze³¹cznikiem odbywa siê przez 
doprowadzenie napiêcia +5V do punktu on/off na p³ytce przedwzmacniacza. Napiêcie +5V w³¹cza tor B z 
preskalerem, natomiast  podanie 0V (zwarcie do masy)  w³¹cza tor A. 
Mierniki MC56 i MC66 mog¹ same realizowaæ prze³¹czanie torów. Odbywa siê to w ten sposób, ¿e 
ustawienie dowolnego stopnia podzia³u preskalera w zakresie od 2 do 256 (dla przedwzmacniacza 
MCW2C  nale¿y ustawiæ stopieñ  podzia³u równy 128) powoduje pojawienie siê napiêcia +5V na 
odpowiednim ko³ku miernika po³¹czonym z p³ytk¹ przedwzmacniacza. Natomiast przez ustawienia 
stopnia podzia³u na "1" w MC66  lub "NO" w MC56 wymuszamy na tym ko³ku napiêcie 0V. W ten sposób, 
je¿eli jedn¹ konfiguracjê zaprogramujemy na pracê bez preskalera, a w drugiej ustawimy odpowiedni 
stopieñ podzia³u, prze³¹czaj¹c siê z jednej konfiguracji na drug¹, jednoczeœnie prze³¹czamy tory 
przedwzmacniacza. 

Zastosowany  preskaler  TBB202 jest preskalerem samooscyluj¹cym,  tzn. ¿e bez sygna³u na jego 
wejœciu (lub gdy sygna³ ma zbyt ma³¹ wartoœæ) preskaler mo¿e samoistnie wytwarzaæ oscylacje. We 
wskazaniach miernika pojawia siê wówczas na wyœwietlaczu niestabilna czêstotliwoœæ kilka, kilkanaœcie 
MHz. Oscylacje te zostaj¹ st³umione po podaniu sygna³u na wejœcie. Poniewa¿  preskaler ma du¿¹ 
czu³oœæ, nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zasady dobrego ekranowania sygna³ów doprowadzonych 
do miernika, zarówno od zak³óceñ zewnêtrznych, jak i od zak³óceñ  powodowanych przez sam miernik. 
Dotyczy to szczególnie czêstotliwoœci z zakresu 45MHz do 200MHz o ma³ych amplitudach.

Opis wyprowadzeñ i schemat pod³¹czenia 
preskalera MCW2C do dowolnego miernika 
czêstotliwoœci z wykorzystaniem prze³¹cznika 
torów wejœciowych.


