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PROGRAMOWALNY MIERNIK CZÊSTOTLIWOŒCI / LICZNIK

MC66 

W£AŒCIWOŒCI
pomiar czêstotliwoœci , okresu , licznik "w górê" , licznik "w dó³"
wspó³praca z dowolnym preskalerem o stopniu podzia³u od 2 do 256
programowalny licznik "w dó³" ze zmian¹ napiêcia  na z³¹czu EX0 po dojœciu do zera.
szybki dostêp do 8 niezale¿nie programowanych konfiguracji 
dwa programowalne przyciski umo¿liwiaj¹ce w czasie pomiaru zmianê wybranych

     parametrów  miernika   np. zmianê pomiaru czêstotliwoœci na pomiar okresu. 
pomiar czêstotliwoœci wzglêdnej, zarówno w trybie dodawania jak i odejmowania -
pomiar czêstotliwoœci wzglêdnej "natychmiastowy", czêstotliwoœæ mierzona staje siê 

     czêstotliwoœci¹  odniesienia. 
prosta procedura kalibracji miernika.
cztery stopnie jasnoœci œwiecenia wyœwietlaczy
podgl¹d siódmej, niewidocznej cyfry

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

ZASTOSOWANIE
MC66 przeznaczony jest do 
wbudowania w urz¹dzenie pomiarowe 
lub kontrolne jako miernik czêstotliwoœci, okresu, 
licznik w górê lub w dó³. Z powodzeniem mo¿e byæ 
równie¿ stosowany jako uniwersalny miernik czêstotliwoœci 
w pracowni elektronika  - radioamatora. 
Sterowanie wszystkimi funkcjami pomiaru i programowania odbywa siê za pomoc¹ 
czterech  przycisków znajduj¹cych siê na p³ycie czo³owej miernika.
Miernik ma wejœcie sygna³u TTL (5Vpp), dlatego zastosowanie dodatkowego 
przedwzmacniacza - preskalera MCW2 zdecydowanie poprawia funkcjonalnoœæ
miernika  zwiêkszaj¹c  czu³oœæ i zakres pomiarowy,  a tak¿e zmniejsza ryzyko uszkodzenia  
w przypadku zbyt du¿ych napiêæ wejœciowych.

KONFIGURACJE
Wszystkie programowalne parametry miernika   s¹ grupowane w  tz. konfiguracjach.
Mamy do dyspozycji 8 konfiguracji oznaczonych P-1 do P- 8 a dostêp do nich  
zapewniaj¹ klawisze UP i DOWN.  Klawiszem UP przechodzimy do konfiguracji 
o nr. wy¿szej a klawiszem DOWN - o numer ni¿szej.  
Po w³¹czeniu miernika  (lub resecie) ustawia siê konfiguracja o numerze P-1.
Fabrycznie wszystkie konfiguracje s¹ zaprogramowane ale u¿ytkownik mo¿e dowolnie 
je zmieniaæ.  Na nastêpnej stronie przedstawiono parametry miernika jakie zosta³y 
fabrycznie zapisane  w konfiguracjach.

DOWN

Esc

ENTER

UP

F1

F2
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tryb pracy miernika

iloœæ wyœwietlanych cyfr

czas bramkowania

preskaler (stopieñ podzia³u)

rodzaj pomiaru

jasnoœæ wyœwietlaczy

funkcja przycisku F1

funkcja przycisku F2

                  P-1

czêstoœciomierz

6

1s

1

rzeczywisty

0 (najwiêksza)

[5 - pomiar okresu

[2] - podgl¹d 7 niewidocznej cyfry

 

                  P-2 

czêstoœciomierz  (z preskalerem)

6

1s

128

rzeczywisty

0 (najwiêksza)

[1] - czêstotliwoœæ wzglêdna

[3] - zmiana iloœci wyœwietlanych cyfr

 

Nr. KONFIGURACJI

Fabrycznie zaprogramowane konfiguracje

tryb pracy miernika

wpis do bufora licznika

jasnoœæ wyœwietlaczy

funkcja przycisku F1

funkcja przycisku F2

                  P- 3

licznik " w górê"  (up)

nie dotyczy.

0 (najwiêksza)

[1] - odliczanie  wzglêdne

[6] - "RESET" licznika

 

                  P- 4 

licznik " w dó³"  (down)

500

0 (najwiêksza)

[1] - odliczanie  wzglêdne

[6] - "RESET" licznika

 

Nr. KONFIGURACJI

DANE TECHNICZNE MC66:

Iloœæ cyfr / wielkoœæ wyœwietlaczy              MC66 - 6 cyfr / 14mm. LED. 

                                                                   

czêstotliwoœæ maksymalna:                       52 MHz / TTL* 

                                                                   z MCW2**  52 MHz  kana³ A  

                                                                                  1000 MHz kana³ B (preskaler)

czêstotliwoœæ minimalna:                           0.125Hz

                                                                   z MCW2**     1Hz   kana³ A  

                                                                                       45 MHz kana³ B (preskaler)

czu³oœæ / rezystancja wejœciowa:               TTL / 1Mohm                                                 

                                                                   z MCW2*  150mVpp / 1M  kana³ A

                                                                                    150mVpp / 50   kana³ B (preskaler)

maksymalne napiêcie wejœciowe:              TTL (5Vpp)

                                                                   z MCW2**    20Vpp kana³ A

                                                                                      1.2Vpp kana³ B (preskaler)

rozdzielczoœæ pomiaru czêstotliwoœci:       max. 0.00001Hz

rozdzielczoœæ pomiaru okresu:                  max. 0.0001ns

czas bramkowania:                                    0.2s; 0.35s; 0.55s; 0.75s; 1.00s lub 4.00s
O Ob³¹d pomiaru:                                             max.+/- 5ppm. (t = 22 C  +/-10  C)

licznik  w górê                                            do 999999 

licznik w dó³  - programowalny                   od 1 do 999999  dla 0 zmiana napiêcia  +5V/ 0V na  EX0 

  

napiêcie zasilania DC:                               +8V + 20V  (gniazdo  

pr¹d pobierany:                                          max. 60mA dla 12V (str6. zasilanie)

wymiary:                                                     MC66  119.3mm x 22mm x 73mm (WxHxD)

                                                                   

W

W

5.5mm / 2.1mm  + wewn¹trz)

**  MCW2 -  przedwzmacniacz/preskaler,   stanowi wyposa¿enie dodatkowe.

*   czêstotliwoœæ maksymalna zale¿y od serii uk³adów scalonych i mo¿e osi¹gaæ 75MHz
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Sterowanie wszystkimi funkcjami miernika odbywa siê za pomoc¹ czterech przycisków.

F1/Esc: jest to przycisk uniwersalny, do zaprogramowania  funkcji (F1)  wg tabeli nr 1.
Podczas programowania  anuluje zmiany i powoduje przejœcie do ustawiania poprzedniego parametru.
Naciœniêcie go jednoczeœnie  z przyciskiem UP resetuje miernik.
F2/ ENTER : jest to przycisk uniwersalny, do zaprogramowania  funkcji (F2) wg tabeli nr 1.
Podczas programowania zatwierdza zmiany i powoduje przejœcie do ustawiania nastêpnego 
parametru.
UP: zmienia numer konfiguracji o jeden w górê. 
W czasie programowania przyciskiem tym ustawia siê (zmienia) wartoœæ  parametru "w górê". 
Naciœniêcie go jednoczeœnie  z przyciskiem F1/Esc  resetuje miernik.
DOWN: zmienia numer konfiguracji o jeden w dó³.
W czasie programowania przyciskiem tym ustawia siê (zmienia) wartoœæ  parametru "w dó³".
RESET: jednoczesne naciœniêcie klawiszy F1/ Esc  i  UP

MENU:  wejœcie do MENU  mo¿liwe jest na dwa sposoby
1.  jednoczesne naciœniêcie F1/Esc  i  UP  po czym puszczenie obu  i niezw³oczne naciœniêcie
     dowolnego klawisza. Na wyœwietlaczu pojawi siê "SET"
2. w³¹czenie zasilania przy jednoczesnym przytrzymaniu dowolnego klawisza.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Tabela nr.1   Funkcje mo¿liwe do zaprogramowania dla klawiszy  F1 i F2

Anulowanie funkcji nastêpuje po ponownym wciœniêciu klawisza

  

           

reset licznika

  

           

nieaktywna

Nr. funkcji
 symbol                                                                                                                       

czêstoœciomierz:  pomiar ró¿nicy czêstotliwoœci wzglêdem zmierzonej w chwili 
naciœniêcia przycisku,  a mierzonymi dalej. Gdy czêstotliwoœæ mierzona jest mniejsza 
od pamiêtanej, miernik  wyœwietli znak minus [-] przed wynikiem.  

licznik:  odliczanie wzglêdne - po naciœniêciu przycisku licznik  zlicza od zera dodaj¹c 
b¹dŸ odejmuj¹c impulsy  (zale¿y od trybu pracy) ale po ponownym naciœniêciu 
klawisza wraca do odliczania bezwzglêdnego.

podgl¹d siódmej cyfry, czas bramkowania przestawia siê automatycznie na 4s.

    [1]

 [rEL 0]

   [1]

[rEL 0]

   [4]
[H0Ld]

    [5]
[PErI0d]

[2]

opis  

[3] zmiana iloœci wyœwietlanych cyfr od 3 do 6 

funkcja zatrzymuje pomiar oraz zapamiêtuje wynik na wyœwietlaczu. 
Odblokowanie nastêpuje np. przez zmianê konfiguracji 

[6]

[7]

 przelicza czêstotliwoœæ na okres

RESET

2 diody zgaszone
     Hz lub ns

zapalona dolna
   kHz lub us

zapalona górna
   MHz lub ms

PUUPUP
F1F1
EscEsc

DOWNDOWN
ENTERENTER

MHz

kHz
ms

ms

F2F2
ns
Hz

kHz
ms

MHz
ms

Sposób wyœwietlania zakresu pomiarowego:
Diody LED wskazuj¹ce 
    zakres pomiarowy

Przyciski
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Ze wzglêdu na niemo¿liwoœæ wyœwietlenia wszystkich znaków alfabetu na wyœwietlaczu siedmiosegmentowym, 
przy programowaniu u¿yto wielu skrótów s³ów angielskich.

Uwagi do schematu programowania

Ad. 1   Pierwszym krokiem jest wybór numeru konfiguracji, któr¹ bêdziemy programowaæ (naciskaj¹c przycisk SET
   numery   bêd¹ zmienia³y siê od 1 do 8). 
Ad. 2   Nastêpnie mo¿emy skopiowaæ dane zupe³nie innej konfiguracji, zaprogramowanej wczeœniej, na przyk³ad dla
   zmiany tylko jednego parametru .

Ad.3  Wybieramy tryb pracy miernika jako czêstoœciomierz lub licznik impulsów. 
        
Ad.4  "DIGIT"  Po wybraniu trybu czêstoœciomierza  mo¿emy zmieniæ iloœci wyœwietlanych cyfr od 3 do 6.
   Ma to na celu przedstawianie wyników "miej dok³adnie" co u³atwia odczyt i zmniejsza pobór pr¹du.
   W trybie licznika mamy do wyboru licznik" w górê - UP lub licznik "w dó³" -D0wn.
   UP licznik impulsów w trybie zliczania "w górê". Miernik zlicza impulsy a¿ do 999999 chyba ¿e zostanie
   wczeœniej wyzerowany, wtedy zaczyna liczyæ od pocz¹tku.
Ad.5  D0wn licznik impulsów "w dó³". Programujemy wartoœæ pocz¹tkow¹ od której bêd¹ odejmowane kolejne impulsy.
   Po dojœciu do zera napiêcie na pinie EX0 z³¹cza J6 zmieni siê z +5V na 0V. 
   Licznik zlicza dalej pokazuj¹c wartoœci ujemne a napiêcie na EX0 pozostaje nadal 0V.

Ad. 6  W trybie pracy czêstoœciomierza  miernik przechodzi do programowania czasu bramkowania pomiaru. 
   Do wyboru mamy 6 wartoœci od 0.2s do 4.0s.  Zaleca siê stosowanie czasów wiêkszych lub równych 0,55s.
Ad. 7 Kolejnym etapem jest programowanie wartoœci preskalera. Mo¿emy ustawiæ tutaj dowoln¹ wartoœæ od 1 do 256
   Ustawienie 1 jest równoznaczne z brakiem preskalera.   Po wpisaniu dowolnej wartoœci stopnia podzia³u preskalera 
   ró¿nej od 1 na z³aczu J9 pojawia siê  napiêcie +5V  (gdy ustawimy preskaler na 1 wówczas napiêcie na J9 = 0V ).
Ad.8  Nastêpn¹ operacj¹ jest wybór rodzaju pracy czêstoœciomierza: pomiar rzeczywisty  [AbS] (absolutny) lub 
  pomiar wzglêdny [rEL0] (relatywny). Przy wyborze pomiaru rzeczywistego, czêstotliwoœæ fizycznie mierzona jest  
  pokazywana na  wyœwietlaczu, z kolei pomiar wzglêdny charakteryzuje siê tym,  ¿e do czêstotliwoœci mierzonej jest 
  dodawana b¹dŸ od  niej odejmowana sta³a wartoœæ, któr¹ wpiszemy do pamiêci w nastêpnych etapach programowania. 
  Wybranie pomiaru wzglêdnego powoduje pojawienie siê nastêpnych opcji,  których nie ma w pomiarze rzeczywistym .
Ad. 9 [Add]  Dodawanie i  [Sub] odejmowanie  wartoœci wpisanej, od czêstotliwoœci mierzonej. Przy operacji
   odejmowania mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wartoœæ wpisana  jest wiêksza od mierzonej, wtedy miernik korzysta z funkcji modulo
   która powoduje przekszta³cenie wyniku ujemnego w wartoœæ dodatni¹ . W takim wypadku istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia
   znaku minus (-) przez odpowiednie zaprogramowanie przycisku  PU lub ENTER  (patrz tabela nr 1), lecz traci siê wtedy
   jedn¹, najmniej znacz¹c¹ cyfrê. 

Ad. 10 Wpis wartoœci wzglêdnej (maksymalnie 999.999.999) zaczynamy od ostatniej cyfry tj. pojedynczych Hz.
   Aktualnie zmieniana cyfra jest jaœniejsza od pozosta³ych i ka¿de potwierdzenie jej powoduje przesuniêcie 
   rozjaœnienia na nastêpn¹ cyfrê.  Dla  u³atwienia orientacji, na której cyfrze aktualnie znajdujemy siê, rozdzielono 
   kropkami zakresy - kHz   i MHz. 
Ad. 11 Ustawianie parametru jasnoœci œwiecenia wyœwietlaczy LED. W czasie ustawiania nastêpuje zmiana jasnoœci 
   oraz  podawany jest numer aktualnego ustawienia.  Ustawienie 0 powoduje najwiêksz¹ jasnoœæ wyœwietlania, ale
   zarazem  najwiêkszy pobór pr¹du.
Ad. 12 i Ad. 13 Ostatnimi parametrami do ustawienia s¹ funkcje  przycisków F1 /Esc i F2/ENTER. Ka¿demu
   z nich mo¿na przyporz¹dkowaæ jedn¹ funkcje o numerze od 1 do 7 (tabela 1).  

Ad. 14 Wszystkie wprowadzone zmiany  zapamiêtywane s¹ dopiero na samym koñcu, w momencie wyœwietlania
   komunikatu [End S]. W tym czasie nie nale¿y resetowaæ i wy³¹czaæ miernika, dot¹d a¿ zgaœnie komunikat.
   Wyjœcie z trybu programowania, jeœli nie chcemy zapamiêtywaæ zmian , mo¿na zrealizowaæ przez naciœniêcie
   przycisku F1/Esc, poza momentem wyœwietlania [End S] . 

PROGRAMOWANIE MIERNIKA  (MENU)
Na stronie obok przedstawiono schemat programowania miernika oznaczaj¹c w prostok¹tach aktualne wskazanie 
wyœwietlacza . Strza³ki pionowe oznaczaj¹ wciœniêcie klawisza ENTER natomiast strza³ki poziome wciœniêcie 
klawisza UP.  Strza³ka kropkowana, oznacza ¿e nale¿y klawisz UP wcisn¹æ kilkakrotnie, aby otrzymaæ
¿¹dane ustawienie.  

Przyciskami  UP i DOWN  ustawia siê (zmienia) wartoœæ parametrów,  a przyciskiem 
ENTER  potwierdza (wprowadza) ustawion¹ wartoœæ przechodz¹c do programowania nastêpnego parametru.
Przycisk Esc  anuluje zmiany i powoduje przejœcie do ustawiania poprzedniego parametru.



str. 5

            F1 UP+Esc

 SET

 P-1

 C0PYno

 FrE.

 down

 b-0.2

 PrE.-1

 AbS.

 LEdY-0

 F1-1

 F2-1

 End-S

 P-8

 C0PY 8

 C0UnT

 UP DIGIT

 b-4.0

 PrE.256

 rEL0

 Sub Add

 000.000  000.000

 LEDY-3

 F1-6

 F2-6

 SET 

 CALIbr  rS-232  End

 000000 000

UP

UP UP

UP UP UP

UP

SET

  UP

  UP

  UP

  UP

SET

UP

UP

ENTER

ENTER

ENTER

ENTERENTER ENTER

ENTER

ENTERENTER
ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER x 9

ENTER x 6

ENTER

 Pocz¹tek programowania - wejœcie do MENU

u nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze F1/Esc  i  UP i przytrzymaæ ok. 1s

u zwolniæ oba klawisze

u niezw³ocznie,  nacisn¹æ (i przytrzymaæ ok.0.5s) dowolny klawisz.

u na wyœwietlaczu pojawi siê  "SET".
Menu g³ówne

Ustawienie numeru konfiguracji, która bêdzie programowana

iloœæ wyœwietlanych
cyfr

Numer konfiguracji, któr¹ chcemy skopiowaæ 
do aktualnie programowanej

Tryb pracy miernika: czêstoœciomierz  /  licznik

Tryb pracy licznika: w górê  /  w dó³

Czas bramkowania pomiaru: od 0.2s do 4.0s.

Ustawienie stopnia podzia³u preskalera od 1 do 256. 
Ustawienie na 1 = brak preskalera

Rodzaj pomiaru: AbS. = rzeczywisty,  rEL0 = wzglêdny.

Odjêcie lub dodanie czêstotliwoœci 
wpisanej  do  mierzonej.

Wpis czêstotliwoœci która ma byæ 
odjêta lub dodana do czêstotliwoœci 
mierzonej (z dok³adnoœci¹ do 1Hz).

Ustawienie jasnoœci œwiecenia wyœwietlaczy LED.

programowanie licznika klawiszami 
UP, DOWN, ENTER

Programowanie funkcji przycisku F1/Esc  w/g tabeli nr 1 na str. 3

 Programowanie  przycisku F2/ENTER  w/g tabeli nr 1 na str. 3

Koniec programowania, trwa zapis ustawieñ konfiguracji do pamiêci.
Poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê SET

Kalibracja miernika

Ustawienie parametrów 
 transmisji szeregowej 
      (nieaktywne) Koniec programowaniaProgramowanie 

  konfiguracji

Mo¿na zaprogramowaæ nastêpn¹ konfiguracjê lub
powróciæ do pomiarów  czêstotliwoœci przez RESET miernika

Koniec programowania: 
nacisn¹æ jednoczesne  klawiszy F1/Esc i UP (RESET miernika)

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

5.

SCHEMAT PROGRAMOWANIA MIERNIKA  MC66
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KALIBRACJA MIERNIKA (u¿ytkownika)

W procesie produkcji miernik jest skalibrowany wzglêdem wysoko stabilnego wzorca czêstotli-
woœci. Tym niemniej potrzeba kalibracji miernika mo¿e zaistnieæ np. po d³ugim czasie u¿ytko-
wania ze wzglêdu na proces starzenia siê elementów, jak równie¿ po wymianie rezonatora 
kwarcowego. Funkcja  [F-rEF.] w menu g³ównym umo¿liwia  ³atwe, rêczne skorygowanie 
miernika wzglêdem znanej, stabilnej czêstotliwoœci jak¹ musimy dysponowaæ.
   1. Do wejœcia miernika nale¿y doprowadziæ s

 
Proces kalibracji powinien odbywaæ siê po przynajmniej pó³godzinnej pracy miernika i 
najlepiej w urz¹dzeniu, w którym ma pracowaæ, tak aby mog³y ustabilizowaæ siê w nim 
warunki termiczne.  

ygna³u o znanej i stabilnej czêstotliwoœci z 
      zakresu 50Hz - 50MHz.  
   2. Wejœæ w tryb programowania miernika - kalibracjê (schemat na str. 5) 
      Miernik po 4 sekundach, z takim czasem bramkowania jest realizowany pomiar, wyœwietli 
      czêstotliwoœæ obcinaj¹c dwie najstarsze cyfry, a poka¿e dwie nie widoczne podczas 
      pomiaru (7 i 8 cyfrê), które bêd¹ przyciemnione.
   3. Teraz przyciskami UP i DOWN nale¿y skorygowaæ wyœwietlan¹ wartoœæ, tak by miernik
      pokazywa³ dok³adnie czêstotliwoœc wzorcow¹.
   4. Koniec korekcji  nale¿y potwierdziæ przyciskiem ENTER. Wyjœcie z procesu kalibracji, bez 
      zapisu do  pamiêci, jest realizowane  za pomoc¹ przycisku Esc.

ZASILANIE
Preferowanym napiêciem  zasilania miernika jest napiêcie od 8V do 20V  (np. typowy 
zasilacz 12V wk³adany do gniazdka sieciowego). Poniewa¿ w uk³adzie zasilania  
zastosowano przetwornicê napiêcia dlatego mo¿na zasilaæ go dowolnym 
napiêciem sta³ym z podanego zakresu. Dodatkowo powoduje  to zmniejszenie poboru
pr¹du w porównaniu ze stabilizatorami liniowymi.
Pobór pr¹du g³ównie zale¿y od wyœwietlaczy, jaka jest ustawiona jasnoœæ, ile cyfr jest 
wyœwietlanych i jakie to cyfry (8 pobiera wiêcej pr¹du ni¿ 1).
Uwaga.  Napiêcie zasilaj¹ce, po w³¹czeniu nie mo¿e narastaæ zbyt wolno. Podobnie
po wy³¹czeniu, spadek napiêcia nie mo¿e byæ zbyt powolny.  Zjawisko takie mo¿e wyst¹piæ
gdy na wyjœciu zasilacza jest kondensator o  du¿ej pojemnoœci np. 470uF -2200uF.

W tabeli poni¿ej podano typowe, maksymalne (przy wyœwietlaniu samych "8") pr¹dy zasilania 
miernika, samego i z przedwzmacniaczem MCW2C, dla ró¿nych napiêæ zasilaj¹cych i jasnoœci 
wyœwietlaczy ustawionych na maksimum i minimum.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Je¿eli czêstotliwoœæ której u¿yliœmy do kalibracji okaza³a siê"niepewna" zawsze mo¿emy
 wróciæ do ustawieñ fabrycznych. W tym celu nale¿y: 
1. zewrzeæ zwork¹ z³¹cze DEFAULT
2. przycisn¹æ jednoczeœnie klawisze F1/Esc  i  UP  (zresetowaæ miernik)
3. wyœwietlacz wska¿e [dEFUL]
4. nacisn¹æ dowolny przycisk 
5. wyœwietlacz wska¿e [End d] 
6. zdj¹æ zworkê ze   z³¹cza DEFAULT
7. przycisn¹æ jednoczeœnie klawisze F1/Esc  i  UP  (zresetowaæ miernik) co koñczy 
    przywracanie ustawieñ fabrycznych w tym  równie¿ ustawieñ konfiguracji.

Napiêcie 
zasilania

Pr¹d (LED max)
       MC66

Pr¹d (LED min)
       MC66

Pr¹d (LED max)
MC66 +MCW2C

83mA

58mA

48mA

38mA

28mA

21mA

18mA

16mA

  8V
12V
15V
20V

100mA

  70mA

  58mA

  45mA

gniazdo zasilania miernika

  5.5mm / 2.1mm  

+



Czas bramkowania
Miernik umo¿liwia pomiar w bardzo szerokim zakresie czêstotliwoœci od 0.125Hz do 
55MHz. Wykorzystuj¹c dwuwejœciowy  przedwzmacniacz z preskalerem MCW 2,  mo¿emy 
mierzyæ czêstotliwoœci do 1 GHz. Przedwzmacniacz MCW2 zwiêksza równie¿ czu³oœæ
miernika  z  poziomu TTL do 150mVpp.
Ró¿ne czasy bramkowania  pozwalaj¹ na optymalne dopasowanie do zakresu czêstotliwoœci 
jak i szybkoœci wyœwietlania wyników. Niestety, nie da siê pogodziæ dok³adnych pomiarów 
niskich czêstotliwoœci z ma³ymi czasami bramkowania. 
G³ówn¹ zasad¹ w  pomiarach jest to, aby czas bramkowania stanowi³ przynajmniej po³owê 
okresu czêstotliwoœci mierzonej. Równie¿ musimy siê liczyæ ze zmniejszeniem dok³adnoœci
pomiarów niskich czêstotliwoœci o ma³ych amplitudach przy u¿yciu przedwzmacniacza.
Wówczas szumy mog¹ zak³ócaæ pomiar.

Wyœwietlanie 
Po prawej stronie wyœwietlaczy znajduj¹ siê dwie diody wskazuj¹ce czy pomiar czêstotliwoœci 
jest podawany w kHz czy w MHz. Obserwacja tych diod i kropek dziesiêtnych pozwala ³atwo 
odczytaæ wartoœæ mierzonej czêstotliwoœci.   Miernik wyœwietla jedn¹ lub dwie kropki 
dziesiêtne, przy czym zawsze kropka znajduj¹ca siê z lewej strony jest kropk¹ g³ówn¹ 
skojarzon¹ ze wskazaniem jednej z dwóch diod, natomiast druga kropka ma zadanie 
pomocnicze, u³atwiaj¹ce  odczyt. Np. gdy œwieci siê dioda wskazuj¹ca, ¿e wynik pomiaru 
jest wyœwietlany w kHz, wówczas z lewej strony kropki g³ównej mamy podane ca³e kHz, 
z lewej strony kropki pomocniczej pojedyncze Hz, a z prawej strony kropki pomocniczej 
u³amki Hz.  Wynik podany ni¿ej nale¿y odczytaæ: 
                                                   

                                                     27.145.1    kHz
                            27 kiloherców, 145 herców i jedna dziesi¹ta herca
                                                           

MCW2  preskaler - przedwzmacniacz  
Preskaler MCW2 jest wyposa¿eniem dodatkowym. Zdecydowanie poprawia funkcjonalnoœæ
miernika przez zwiêkszenie czu³oœci i zakresu pomiarowego ale tak¿e zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia miernika w przypadku zbyt du¿ych napiêæ wejœciowych.
MCW2 ma 2 wejœcia: wejœcie wzmacniacza  i wejœcie preskalera (do 1000MHz). 
W przypadku korzystania z preskalera nale¿y pod wybranym przez siebie numerem konfigu-
racji wpisaæ odpowiedni¹ wartoœæ stopnia podzia³u preskalera np.dla MCW2 wpisaæ 128.
Fabrycznie 128 wpisano dla konfiguracji P2. 
Gdy wartoœæ ta jest inna ni¿ 001 wówczas na z³¹czu Z2 pojawia siê napiêcie 
prze³¹czaj¹ce wejœcia MCW2 (lub innego preskalera).
Preskaler) MCW2 nale¿y na³o¿yæ  na z³¹cza Z1 i Z2 a sygna³ mierzony doprowadziæ
do wejœæ preskalera a nie do wejœcia TTL miernika.

Zak³ócenia
Podczas projektowania miernika po³o¿ono du¿y nacisk na zminimalizowanie zak³óceñ 
wywo³anych prac¹ uk³adów cyfrowych jak i wyœwietlaniem. Tym niemniej przy 
wykorzystywaniu miernika w czu³ych urz¹dzeniach radiowych np. jako skalê czêstotliwoœci, 
mo¿e siê okazaæ ¿e nale¿y umieœciæ go w ekranie. Miejsce po³¹czenia ekranu 
z mas¹ nale¿y dobraæ eksperymentalnie.

UWAGI
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MC66  LICZNIK w dó³ - krok po kroku:

Uruchomienie licznika:
1. Klawiszem UP ustaw 4 konfiguracjê 
Na wyœwietlaczu, na chwilê, pojawi siê: [P-4   Cd], po czym wyœwietli siê wartoœæ 
wpisana do licznika. Fabrycznie jest to  500.

2. Je¿eli na wejœcie miernika podamy impulsy,  to licznik zacznie  odliczaæ " w dó³" 
odejmuj¹c ka¿dy impuls od pocz¹tkowo wpisanej wartoœci.
Po dojœciu do "0", zmieni siê napiêcie na z³¹czu EX0  z +5V na 0V. Licznik  bêdzie 
zlicza³ dalej z tym, ¿e wyœwietli znak  "-". Na wyjœciu EX0 pozostaje napiêcie 0V. 
Po dojœciu do  -99999 na wyœwietlaczu pojawi siê znak  przepe³nienia "E" 

Zmiana pocz¹tkowej wartoœci licznika:
¯eby zmieniæ wartoœæ wpisan¹ do bufora np. na 1024 nale¿y:

 

RESET licznika:
Nacisn¹æ klawisz F2/ENTER
Na wyœwietlaczu pojawi siê wartoœæ pocz¹tkowa wpisana do bufora licznika, 
napiêcie na z³¹czu EX0 powróci do +5V.

nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze F1/Esc  i  UP i przytrzymaæ ok. 1s
 zwolniæ oba klawisze
 niezw³ocznie,  nacisn¹æ i przytrzymaæ ok 0.5s, dowolny klawisz. 
 na wyœwietlaczu pojawi siê:  SET

nacisn¹æ ENTER [P-1]
klawiszem UP zmieniæ nr. konfiguracji na P-4
nacisn¹æ ENTER [COPYno]
nacisn¹æ ENTER [COUnT]
nacisn¹æ ENTER [down]
nacisn¹æ ENTER. Na wyœwietlaczu pojawi siê  000500 . Cyfrê mocniej podœwietlon¹ (ostatni¹)
mo¿emy zmieniaæ klawiszami UP lub DOWN.
klawiszem UP ustawiamy 4
nacisn¹æ ENTER podœwietli siê cyfra druga od prawej
klawiszem UP ustawiamy 2
nacisn¹æ ENTER podœwietli siê cyfra trzecia od prawej
klawiszem DOWN ustawiamy 0
nacisn¹æ ENTER podœwietli siê cyfra czwarta od prawej
klawiszem UP ustawiamy 1
ENTER
ENTER
ENTER  [LEd-0]
ENTER  [F1 - 1]
ENTER  [F2 - 6]
ENTER  [End - S] potem [SET]
nacisn¹æ jednoczeœnie klawisze F1/Esc  i  UP i przytrzymaæ ok. 1s (RESET miernika)

Powróciæ do 4 konfiguracji, w której mamy zmienion¹ wartoœæ licznika "w dó³" na 1024.
Ka¿d¹ z 8 konfiguracji mo¿emy zaprogramowaæ jako   licznik "w dó³" i w ka¿dej wpisaæ inn¹ 
wartoœæ pocz¹tkow¹ licznika.
Uwaga: je¿eli wczeœniej zmienialiœmy ustawienia w 4 konfiguracji, to wskazania wyœwietlacza 
przy programowaniu mog¹ byæ inne ni¿ w powy¿szym przyk³adzie.

wejœcie do MENU
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Z³¹cze "EX0"

Z³¹cze "EX0" s³u¿y do  w³¹czania (lub wy³¹czania) urz¹dzenia zewnêtrznego przy pracy 
miernika jako licznik "w dó³"  lub do sygnalizowania zaniku mierzonego sygna³u na wejœciu
miernika.

Je¿eli miernik pracuje jako licznik "w dó³" ka¿dy impuls podany na wejœcie miernika 
powoduje zmniejszanie o 1 wstêpnie zaprogramowanej wartoœci licznika.
Po dojœciu licznika do "0", zmieni siê napiêcie na z³¹czu EX0  z +5V na 0V. 
Licznik  bêdzie zlicza³ dalej, z tym, ¿e wyœwietli znak  "-"  a  na wyjœciu EX0 pozostaje 
napiêcie 0V.  Napiêcie +5V pojawi siê na wyjœciu ponownie po resecie licznika (klawisz F2)
lub po zmianie numeru konfiguracji o ile na wejœcie podawane s¹ impulsy.

W innych trybach pracy (czêstoœciomierz, licznik "w górê") , na wyjœciu EX0 jest 
zawsze +5V o ile na wejœcie podawane s¹ impulsy mo¿liwe do zliczenia przez miernik.
Je¿eli przez 2 sek. na wejœciu nie bêdzie impulsów napiêcie zmieni siê na 0V.
Mo¿na t¹ w³asnoœæ wykorzystaæ do monitorowania obecnoœci sygna³u na wejœciu miernika.
W przypadku jego zaniku miernik mo¿e np. w³¹czyæ alarm.

Z³¹cze EX0 jest pod³¹czone przez rezystor 100R do portu procesora i ma niewielk¹ 
wydajnoœæ pr¹dow¹. W celu wykorzystania go,  na ogó³ nale¿y zastosowaæ bufor 
poœrednicz¹cy.  Poni¿ej przedstawiono schemat zastêpczy uk³adu wyjœciowego z³¹cza.

50k
100R

max.5mA

+5V

EX0

P
R

O
C

E
S

O
R

MC66

GND

Schemat zastêpczy uk³adu wyjœcia z³¹cza EX0
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