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Uniwersalny licznik

.

UC4

Opis: Praktyczny licznik w którym skupiono mo¿liwoœæ pomiaru wielu parametrów czasowych sygna³u
elektrycznego. Mo¿e byæ przydatny w nastêpuj¹cych zastosowaniach:
- do wbudowania w  urz¹dzenie, które wymaga pomiaru jednego z  podanych w tabeli 1 parametrów,
- jako licznik przemys³owy steruj¹cy elementami wykonawczymi,
- jako prosty uniwersalny licznik (miernik)  np. dla osób dopiero wkraczaj¹cych w œwiat elektroniki,
- w warsztacie elektronika, gdy potrzebna jest jednoczesna kontrola wielu  ró¿nych parametrów, a nie

mamy wystarczaj¹cej iloœci instrumentów pomiarowych,
- jako wyœwietlacz informacji  z czujników / przetworników o liniowej charakterystyce, jeœli wyjœciowym
parametrem jest czêstotliwoœæ, okres lub szerokoœæ impulsu.
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Pomiar okresu od 0.001ns do 20sek. (4 podzakresy).
Pomiar szerokoœci impulsu "L" lub "H"  oraz wype³nienia.
Liczniki:  "w górê",   "w dó³"  oraz  "dwukierunkowy"
Pomiar prêdkoœci obrotowej.
Timer (max 99 min. 99 sek.)
Stoper
Wyjœcie steruj¹ce (np. dla przekaŸnika, tranzystora).
Czterocyfrowy, trwa³y  wyœwietlacz LED.
Sterowanie licznika za pomoc¹ klawiszy lub napiêciem.
Dostosowany do obudowy tablicowej KM-61.

Skalowanie pomiarów i offset.
Mo¿liwoœæ zablokowania  ustawieñ.
Synchronizacja  pomiaru.

Pomiar czêstotliwoœci od 0.05Hz do 130MHz (4 podzakresy).

.

Zastosowanie:
l

l

l

l

Warsztat radioamatora - elektronika
Urz¹dzenia  przemys³owe.
Urz¹dzenia  pomiarowe.
W/g pomys³u u¿ytkownika.
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TABELA 1: Rodzaje pomiarów licznika UC4

50.00 – 9999
5.000 – 9999
0.010 – 9999
0.001 – 120

Grupa
(SW1) Rozdziel.UwagiJed.Zakres

F - 3
F   0
F   3
F   6

Czêstotliwoœæ

Okres

1

2

3

4

5

6

mHz
Hz
kHz
MHz

ultra niskie czêstotliwoœci 0.01mHz
1mHz
1Hz
1kHz

DISP
(SW2) Pomiar

PE 0
PE-3
PE-6
PE-9

0.001 – 20
0.001 – 200
0.001 – 9999
0.001 – 9999

s
ms
us
ns

1ms
1us
1ns
1ps

PH-3
PL-3
du%

szerokoœæ impulsu H
szerokoœæ impulsu L
wype³nienie (duty)
licznik w górê (count. up)
licznik w dó³ (count. down)
licznik góra/dó³

0.007 – 3000

0.01 – 99.99
0.007 – 3000

ms

%
--
--
--

ms

T I
ST

timer
stoper

CU
Cd
CUd

rPm obr./min

0 9999
9999 - 999
9999 - 999
60 9999

do

do

do

do

0.01 99.59do min.sek

1us
1us

1sek.

0,01 obr/min

1 impulsedycja wartoœci startowej
edycja wartoœci startowej

wyzwalane przyciskiem
lub wejœciem INA

minimalny pomiar 8us

0,01% - 1%

prêdkoœæ obrotowa

W³aœciwoœci:

SW1

SW2

-

W³aœciwoœci zaawansowane:

}

Pomiary licznika zebrano w 6 grup. Do wybrania odpowiedniej grupy pomiarów s³u¿y klawisz
(SW1), do zmiany w obrêbie grupy (SW2). Poniewa¿ dla liczników, timera i stopera klawiszom tym
przyporz¹dkowano konkretne funkcje, wyjœcie do innej grupy (np. z funkcji timera), nastêpuje przez
przytrzymanie (ok .1sek) obu klawiszy jednoczeœnie, a nastêpnie naciskaj¹c SW1 zmieniamy grupê
pomiarów.

górny
dolny
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Jest to wejœcie DC (max. 20V). Dla pomiarów wiêkszych czêstotliwoœci lepszym rozwi¹zaniem jest
po³¹czenie sygna³u z wejœciem przez kondensator (sprzê¿enie AC) zamiast bezpoœrednio (DC). Takie
rozwi¹zanie poprawia czu³oœæ miernika. Mo¿e to byæ kondensator ceramiczny np. 100nF lub 1uF (czym
wiêksza pojemnoœæ tym ni¿sze czêstotliwoœci mog¹ byæ mierzone).

impedancja Ÿród³a sygna³u powinna mieæ mniej ni¿ 10kohm. Je¿eli tak nie jest np. sterowanie
typu "open collector" to wejœcie nale¿y zewrzeæ do masy . W przypadku
d³ugich przewodów, gdy sygna³ mo¿e byæ zak³ócony, rezystancjê nale¿y zmniejszyæ np. do 2kohm
ewentualnie zastosowaæ filtr przeciwzak³óceniowy.

Uwaga:
rezystorem np. 10kohm

Wejœcie sygna³u mierzonego  ( max. +20V)
Wspólna masa sygna³u mierzonego i zasilania.
Wyjœcie.  Ustawia poziom "L" gdy licznik wyœwietla "0" lub wartoœæ ujemn¹.
Wejœcie.
Wyjœcie  napiêcia +5V do zasilania p³ytek pomocniczych.
NIE POD£¥CZAÆ !!!  Wejœcie do programowania.

Masa zasilania (- napiêcie zasilaj¹ce)
Masa zasilania
+ Napiêcie zasilaj¹ce  od 8V do 16V
Punkt lutowniczy do pod³¹czenia napiêcia zasilania od 16V do 25V

Poziom "L" zatrzymuje ka¿dy pomiar,  tylko dla  "CUd" zmiana kierunku liczenia (max. 5,5V)

1
2
3
4
5
6

7
8
9

IN
GND
OUT
INA
+5V
VPP

GND
GND
+Uz
+24V

Nr. Symbol OPIS FUNKCJI Z£¥CZA

Poziom "L" = 0V
Poziom "H" = 5V

(pin 1)  WEJŒCIE SYGNA£U  MIERZONEGO  IN

+
5V

G
N

D
G

N
D

G
N

D

G
N

D

GND +U

IN
IN

IN IN

6

6

6 65

5

5 54

4

4 43

3

3 32

2

2 21

1

1 1

Schemat wejœcia IN  licznika UC4

Sterowanie  napiêciem
0V / +U

Sterowanie  przez zwarcie
do masy

Sterowanie  przez zwarcie do
napiêcia dodatniego +U

100R 3k3

33p

1
0
k

1
0
0
k

10k 10k

+5V

IN
pin 1

pin 2

max. 20VDC

GND

GND

IN

C=100nF

Dodatkowy kondensator
do sprzê¿enie AC.

Dodatkowy rezystor
(je¿eli jest wymagany)

10k GND

Z³¹cze
sygna³owe

Z³¹cze
zasilania

+
U

z
(8

V
-1

6V
)

+
24

V
 p

u
n

kt
 lu

to
w

n
ic

zy

G
N

D

G
N

D

9 8 7

+
5V

IN
A

(m
ax

. 5
,5

V
)

O
U

T
G

N
D

IN
(m

ax
. 3

0V
)

6 5 4 3 2 1

pin 1

UC4
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Zakres czêstotliwoœci mierzonych dla ró¿nych sygna³ów  wejœciowych :

Sygna³ wejœciowy
1Vpp sinus

2.5Vpp prostok¹t
2.5Vpp prostok¹t
TTL (5Vpp)

2Vpp sinus

TTL (5Vpp)

AC*
AC*
AC*
DC
AC*
DC

150Hz - 47MHz
50Hz - 100MHz
1Hz - 130MHz

0.05Hz - 50MHz
0.5Hz - 130MHz
0.05Hz - 65MHz

Sprzê¿enie Zakres czêstotliwoœci

*  z dodatkowym szeregowym kondensatorem 100nF na wejœciu.
Dla  sygna³ów  wolnozmiennych musi byæ po³¹czenie bezpoœrednie DC.

100R

+5V

OUT
pin 3

0V

+5V

max 10mA

UC4(pin 3) WYJŒCIE  OUT

(pin 2) GND

(pin 7, 8) GND Masa dla zasilania.  (masa jest wspólna dla zasilania i sygna³u wejœciowego)

(pin 5) +5V

(pin 6)

(pin 4) WEJŒCIE STERUJ¥CE  INA (programowane)

Maksymalne napiêcie wejœciowe = +5V
Dla licznika w górê ( ) lub w dó³ ( ) wejœcie to realizuje funkcjê

START / STOP, czyli zatrzymuje / startuje zliczanie,
Gdy na wejœciu jest poziom +5V (lub nie jest pod³¹czone) liczniki zliczaj¹.
Zwarcie do masy (lub poziom 0V) powoduje zatrzymanie zliczania.

Dla licznika  "w górê / w dó³" ( )  wejœcie to ma na sta³e
przypisan¹ funkcjê zmiany kierunku zliczania.
Dla poziomu wysokiego (+ 5V lub  nie pod³¹czone )
dzia³a jak licznik   "w górê".
Dla poziomu niskiego  ( 0V lub zwarcie do masy)
dzia³a jak licznik "w dó³".

CU Cd

CU/d

Na wyjœciu jest ustawiany poziom niski ( 0V)) gdy licznik
wyœwietli  "0"  lub wartoœæ  ujemn¹.
Dla wartoœci dodatnich  jest  to  poziom wysoki (+5V)  a¿ do
przepe³nienia licznika = 9999 wtedy równie¿ poziom wyjœcia
zmienia siê na 0V.
Równie¿ zatrzymanie timer lub stopera,  generuje
na wyjœciu OUT poziom niski.

Masa dla sygna³u wejœciowego.  (masa jest wspólna dla zasilania i sygna³u wejœciowego)

Wyjœcie stabilizowanego napiêcia zasilania +5V do zasilania p³ytek pomocniczych
(np. wzmacniacza).

NIE POD£¥CZAÆ !!!  Wejœcie do programowania.

Schemat wyjœcia OUT

100RINA
pin 4

0V

+5V

Schemat wejœcia INA

(pin 9) +Uz + Napiêcie zasilaj¹ce DC  od +8V do +16V.

+24V (punkt lutowniczy) + Napiêcie zasilaj¹ce DC  od 16V do 25V  (przez rezystor 270R)

(pin 1)  WEJŒCIE IN cd.

UC4 +5V
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Wszystkie pomiary 1-5 (oprócz STOPERa i TIMERa) mo¿na przeskalowaæ. Skalowanie polega na
pomno¿eniu wyniku pomiaru przez wartoœæ z przedzia³u [ 000.001] - [999.999]. Offset natomiast jest to sta³a
wartoœæ z zakresu [000.001] do [999.999] dodawana lub odejmowana od pomiaru.
Skalowanie =[001.000] i offset = [000.000] nie zmieniaj¹ wyœwietlanego wyniku pomiaru.

SKALOWANIE  I  OFFSET :

USTAWIENIE SKALOWANIA,  OFFSETU  i  BLOKAD - MENU KONFIGURACYJNE :

BLOKADY :
Maj¹ na celu ograniczenie lub ca³kowite wyeliminowanie mo¿liwoœci ingerencji u¿ytkownika w ustawienia
miernika. Jeœli chcemy oddaæ klientowi jakieœ urz¹dzenie z wmontowanym licznikiem UC4 i nie chcemy, aby
mia³ on mo¿liwoœci manipulacji danymi i rodzajem pomiaru, to istniej¹ 3 poziomy blokad:

– brak blokad. Po w³¹czeniu zasilania pokazuje ostatnio u¿ywany pomiar lub funkcjê . Jest to praca jako
uniwersalnego licznika.

– blokada zmiany rodzaju pomiaru / funkcjonalnoœci. Nie pokazuje informacji o rodzaju pomiaru po
w³¹czeniu zasilania. Mo¿liwa edycja startowa dla Cd i TIMER oraz wartoœci skalowania i offsetu. Brak
mo¿liwoœci zmiany poziomu blokady.

– blokada ca³kowita. Zostaje tylko mo¿liwoœæ edycji wartoœci startowej dla Cd i TIMERa.

bL 0

bL 1

bL 2

UWAGA ! Zdjêcie blokady nie jest mo¿liwe programowo ! Nie jest to wygodne, za to uniemo¿liwia
ewentualny sabota¿ przez osoby niepowo³ane. Dlatego te¿ zak³adaæ blokadê nale¿y rozwa¿nie, licz¹c siê z
pewnym utrudnieniem przy jej dezaktywacji. W celu uzyskania informacji o zdjêciu blokady nale¿y
skontaktowaæ siê z firm¹ JS. Elektronik. (biuro@jsel.pl)

INFORMACJE ZAAWANSOWANE

Skalowanie i offset umo¿liwia przekszta³cenie pomiarów z ró¿nych czujników na inne wartoœci jeœli tylko
zale¿noœæ jest liniowa. Równie¿ mo¿e byæ przydatny w innych sytuacjach, niektóre z nich opisano w tabeli 2.
Korekt powy¿szych nale¿y u¿ywaæ w przemyœlany sposób, gdy¿ zakres pomiaru w takim wypadku nie
prze³¹cza siê automatycznie na wy¿szy lub ni¿szy. Przed wpisem tych wartoœci najlepiej przeprowadziæ
symulacje z pomoc¹ kalkulatora i kartki papieru. Szczególnie nale¿y uwa¿aæ przy odejmowaniu wartoœci
offsetu, jeœli tym sposobem bêdziemy chcieli zwiêkszyæ rozdzielczoœæ pomiaru do 6 cyfr.

Wpisujemy do miernika wartoœæ offsetu [500.123] i odejmowanie dla pomiaru [F 3]. Jeœli teraz
zmierzymy dok³adn¹ czêstotliwoœæ 500kHz to spodziewamy siê wyniku [0.123], ale prawdopodobnie bêdzie
nieco inny, z powodu niedok³adnoœci kwarcu (+/- 20ppm). W ten sposób uzyskaliœmy rozdzielczoœæ 1Hz przy

Przyk³ad:

pomiarze 500kHz, czyli 6 cyfr, i choæ miernik nie by³ projektowany do tak dok³adnych pomiarów to w
szczególnych przypadkach funkcja ta jest przydatna.

Ka¿dy rodzaj pomiaru i zakresu ma niezale¿ne wartoœci offsetu i skalowania. Dlatego, jeœli miernik bêdzie
u¿ywany jako licznik uniwersalny (brak za³o¿onej blokady), to aby o tym nie zapomnieæ, wyœwietlany jest na
krótk¹ chwilê komunikat , gdy pomiar jest modyfikowany przez te wartoœci.

Przy odejmowaniu OFFSETU miernik dla wartoœciach ujemnych (pokazuje wartoœæ
bezwzglêdn¹). Natomiast wyjœcie OUT zmienia poziom z wysokiego, dla wartoœci dodatnich, na niski dla
wartoœci ujemnych i "0" . Przy braku sygna³u na wejœciu miernik wyœwietla " " a nie wartoœæ OFFSETU.

[-SO-]

nie wyœwietla minusa

0.

wyœwietlany wynik =  skalowanie  * pomiar + offset

Dla liczników "w dó³" z wpisan¹ wartoœci¹ startow¹ wzór przyjmuje postaæ:

wyœwietlany wynik  =  wartoœæ startowa  -  ( skalowanie  * pomiar licznika + offset )

Do MENU konfiguracyjnego wchodzi siê przytrzymuj¹c dwa przyciski jednoczeœnie w czasie w³¹czenia

zasilania. Po ok 2 sek. uka¿e siê na wyœwietlaczu Informacj¹ np. [UC4b] – oznaczaj¹ca typ miernika i jego

wersja. Nastêpnie nale¿y wybraæ rodzaj pomiaru w identyczny sposób jak pos³ugujemy siê w trakcie

pomiarów.
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Na wyœwietlaczu pojawi siê ostatnio u¿ywany pomiar dla którego mo¿emy edytowaæ skalowanie i ofset .
Jeœli chcemy inny pomiar to musimy zmieniæ go (klawiszem SW1) w miarê szybko. Po trzech sekundach od
ostatniego wciœniêcia przycisku miernik przechodzi automatycznie do nastêpnego kroku. Informacj¹ o tym jest
wyœwietlenie [SCAL]. Wpisywanie wartoœci skalowania zaczyna siê od najmniejszej wartoœci (jednej
tysiêcznej), która œwieci jaœniej od pozosta³ych cyfr. Zmiany tej wartoœci dokonuje siê przyciskiem .
Zatwierdzenie wartoœci i przejœcie do nastêpnej cyfry uzyskujemy przyciskiem . Zatwierdzenie szóstej,
ostatniej cyfry spowoduje przejœcie do wpisywania offsetu. Przedtem nale¿y ustawiæ znak ofsetu który okreœla,
czy wartoœæ ofsetu ma byæ dodawana do pomiaru [Add] czy odejmowana [Sub]. Przy wpisywaniu wartoœci
offsetu nale¿y tak samo postêpowaæ jak w wypadku skalowania. Ostatnim krokiem jest mo¿liwoœæ ustawienia
blokad. Do wyboru s¹ trzy mo¿liwoœci: – brak blokady, . Zmiany numeru dokonuje siê
przyciskiem , a potwierdza . Dla [bL 0] potwierdzenie nastêpuje natychmiastowo. Dla [bL 1], [bL 2]
przycisk trzeba przytrzymaæ 2sek. W³asnoœæ ta ma uniemo¿liwiæ przypadkowe za³o¿enie blokady.

Nale¿y je zak³adaæ tylko w razie koniecznoœci. W
skalowaniu nie ma mo¿liwoœci wpisania [000.000]. Taka operacja spowoduje ponowne za³adowanie
poprzedniej wartoœci i powrót do trybu edycji wartoœci skalowania. W trakcie pomiarów jeœli wartoœæ offsetu
bêdzie wiêksza od pomiaru i ustawione bêdzie odejmowanie, wyœwietlany wynik bêdzie zawsze dodatni (nie
jest wyœwietlany znak minus). Natomiast wyjœcie OUT dla 0 i wartoœci ujemnych przyjmuje poziom niski (0V).
Wyj¹tkiem jest licznik w dó³, kiedy jest wyœwietlany minus , ale wartoœæ startowa jest tu inn¹ zmienn¹.

SW2
SW1

[bL 0] [bL 1], [bL 2]
SW2 SW1

SW1
UWAGA ! zdjêcie blokady nie jest mo¿liwe programowo !

TABELA 2: PRZYK£ADY ILUSTRUJ¥CE ZASTOSOWANIE SKALOWANIA I OFFSETU

SKALOWANIEOPIS [ZNAK] OFFSET

Wpis bez korekt wyœwietlania

Dodano preskaler zewnêtrzny :/4 dla miernika czêstotliwoœci MHz[F  6], zwiêkszono

dziêki temu zakres pomiarowy do oko³o 400MHz, a przy okazji czu³oœæ wejœcia.

Pomiar czêstotliwoœci w radio FM. Poprawka  IF (poœrednia) 10.7MHz dla [F  6]

J.w. +  dodanie zewnêtrznego preskalera :/4 dla poprawy czu³oœci wejœcia .

Pomiar czêstotliwoœci w radio CB przy nadawaniu z dok³adnoœci¹ 1kHz (obciêcie

pierwszej cyfry) dla [F 6]. Czyli czêstotliwoœæ 27.145 miernik bêdzie pokazywa³ [7.145].

Dziêki takiej operacji zwiêkszono rozdzielczoœæ pomiaru. UWAGA: Nie wolno

pod³¹czaæ UC4 bezpoœrednio do wyjœcia antenowego radia CB.

Pomiar wolnych obrotów, poni¿ej 60 obr/min. Zamontowano 4 przes³ony dla

transoptora szczelinowego w równych odstêpach na obracaj¹cym siê elemencie.

Dziêki temu powiêkszono dolny zakres pomiaru od 15 obr/min.

Ko³o przek³adni  na silniku ma 40 zêbów, a odbiorcze 12. Impulsator zamontowano na

wale silnika, a chcemy znaæ wielkoœæ pomiaru na wale napêdzanym. 40 / 12 = 3.333

Gdy chcemy mierzyæ obroty w tysi¹cach obr/min. Normalnie mo¿na mierzyæ do

[9999.] obr/min. Po takim skalowaniu  miernik wartoœæ 9999 bêdzie wyœwietla³

[10.00] kobr/min (nast¹pi³o zaokr¹glenie).

Dla przetwornika napiêcie-czêstotliwoœæ, gdy np. 0V to 20kHz i wspó³czynnik

10V/5kHz. Dotyczy [F  3].

Dla przetwornika napiêcie-czêstotliwoœæ, gdy np. 0V to 10kHz i wspó³czynnik

10V/3,5kHz. Dotyczy [F  3].

Precyzyjny pomiar R i C na bazie uk³adu NE555 CMOS z wykorzystaniem pomiaru

szerokoœci impulsu lub czêstotliwoœci.

Dla licznika CU/CD, gdy chcemy liczyæ wiêksz¹ iloœæ ni¿ 9999, a miernik nie

musi ich precyzyjnie pokazywaæ [kilo impulsy]. UWAGA: Wskazania dla licznika

nie posiadaj¹ kropki. Na wyœwietlaczu pojawi siê [   1] dopiero po zliczeniu 1000

Dla liczników , gdy czujnik daje dwa impulsy na jedno zdarzenie.

001.000
004.000

001.000
004.000
001.000

000.250

003.333

000.001

002.000

002.857

[+]000.000
[+]000.000

[-]010.700
[-]010.700
[-]020.000

[+]000.000

[+]000.000

[+]000.000

[-]040.000

[-]028.570

wartoœci zale¿ne od
aplikacji i elementów

000.001

000.500

[+]000.000

[+]000.000
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Licznik mo¿e mierzyæ czas trwania impulsu o poziomie wysokim (PH-3) lub
niskim (PL-3). Pomiar szerokoœci impulsów zosta³ ograniczony do 3 sek.
Je¿eli w tym czasie nie zostanie zrealizowany pomiar to licznik wyœwietli
zero. Najkrótszy impuls jaki mo¿e byæ zmierzony to 8us. W wypadku
impulsów krótszych, miernik wyœwietli zero z kropk¹ [0.] Wszystkie
pomiary dokonywane s¹ z dok³adnoœci¹ 1us.

Pomiar wype³nienia (duty) okreœla procentowo stosunek czasu trwania impulsu H do sumy czasów (H+L) i
mo¿e byæ u¿ywany praktycznie dla czêstotliwoœci do 20kHz i impulsów nie krótszych ni¿ 8us.

Pomiar jest realizowany przez 1 sek. i dlatego najmniejsz¹ prêdkoœci¹ jak¹ mo¿na zmierzyæ to 60obr/min.
W celu pomiaru ni¿szych wartoœci lub wiêkszych od 9999 obr/min, nale¿y u¿yæ skalowania i ewentualnie
dodatkowych zabiegów (patrz przyk³ady skalowania).

Licznik mo¿e realizowaæ funkcjê prostego timera lub stopera z dok³adnoœci¹ 1 sek. Stoper pokazuje nam

czas jaki up³yn¹³ od startu natomiast timer odlicza czas "do ty³u" odejmuj¹c od wartoœci startowej kolejne

sekundy i pokazuj¹c ile czasu pozosta³o do "0" (zmiana poziomu na wyjœciu OUT).
W³¹czanie, zatrzymanie oraz kontynuowanie pomiaru czasu dokonuje siê przyciskiem SW1. T¹ sam¹

funkcje mo¿na realizowaæ wejœciem INA. Podanie poziomu L (zwarcie do masy) zatrzymuje zliczanie

czasu, a przejœcie z poziomu L na H powoduje start. Wejœcie to ma wy¿szy priorytet od przycisku. Jeœli

bêdzie tu stan niski nie bêdzie mo¿liwoœci w³¹czenia go przyciskiem. Przycisk SW2 realizuje funkcjê resetu

licznika. Nastêpuje to przez naciœniêcie go przez oko³o 0.3 sek. Na krótsze naciœniêcie licznik nie reaguje.

Cecha ta ma uniemo¿liwiæ przypadkowe skasowanie zliczania czasu. Dodatkowo przycisk ten umo¿liwia w

trybie [Cd] i [CUd] wejœcie w tryb edycji wartoœci startowej. W tym celu nale¿y go przytrzymaæ oko³o 1.5sek.

Zablokowano mo¿liwoœæ wpisania czasu [00.00]. Taka operacja spowoduje ponowne za³adowanie

poprzedniej wartoœci i powrót do trybu edycji.
Zatrzymany timer lub stoper, generuje na wyjœciu OUT poziom L (niski), a pracuj¹cy - poziom H (wysoki).

Po dojœciu Timera do zera poziom wyjœcia zmienia siê na niski.
Zatrzymanie odliczania czasu sygnalizowane jest miganiem cyfr.

Miernik UC4 mo¿e pracowaæ w trzech trybach zliczania:
1.
2.

3.

Licznik "w górê" (CU). Licznik dodaje ka¿dy impuls do wyœwietlanego wyniku.
Licznik "w dó³" (Cd). Licznik odejmuje od wpisanej przez u¿ytkownika wartoœci startowej ka¿dy kolejny

impuls. Po przekroczeniu zera wskazuje wartoœci ujemne.
Licznik dwukierunkowy (CUd), w którym mo¿emy zmieniæ (poziomem wejœcia INA) kierunek liczenia. Dla

poziomu wysokiego (INA=H) dzia³ jak licznik "w górê" dla poziomu niskiego (INA=L) licznik "w dó³".
Wszystkie liczniki s¹ realizowane programowo i maksymalnym czêstotliwoœæ zliczanych impulsów mo¿e
wynosiæ 500Hz.
LicznikCd ( w dó³) i licznik CUd (w górê / w dó³) ma mo¿liwoœæ wpisania wartoœci startowej. Nastêpuje to po
przytrzymaniu 1sek. przycisku dolnego SW2. Przycisk ten realizuje równie¿ reset licznika.

Liczniki maj¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia poprawki skalowania oraz offsetu.
Skalowanie jest to mno¿nik pomiaru. Offset to sta³a wartoœæ dodawana do pomiaru.
Skalowanie =1 i ofset = 0 nie zmieniaj¹ wyœwietlanego wyniku pomiaru. Dok³adniejszy opis i sposób ustawiania
skalowania i offsetu s¹ zawarte w innej j czêœci instrukcji.

Jeœli licznik wyœwietla zero lub ma wartoœæ ujemn¹ to na wyjœciu OUT mamy poziom niski. Przy
wyœwietlaniu wartoœci od 1 do 9999 wyjœcie to ma stan wysoki.

Reset - naciœniêcie klawisza SW2.

H

L

POMIARY SZEROKOŒCI   IMPULSÓW  I  WYPE£NIENIA :

LICZNIKI  IMPULSÓW :

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA :

TIMER  I  STOPER :
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MONTA¯ MECHANICZNY / OBUDOWA LICZNIKA UC4

P³ytka licznika zosta³a wymiarami dopasowana o obudowy tablicowej +PF f-my Maszczyk i powinna
mieæ do³¹czony filtr czerwony. Obudowê mo¿na równie¿ zamówiæ (za dodatkow¹ op³at¹) razem z licznikiem.
Obudowa ta wymaga do zamocowania otworu 68mm x 32mm który musimy wyci¹æ w obudowie urz¹dzenia
do którego ma byæ zamontowany licznik. Je¿eli nie dysponujemy taka iloœci¹ miejsca, wówczas mo¿emy
licznik zamocowaæ bezpoœrednio (bez obudowy) korzystaj¹c z zestawu monta¿owego, który mo¿na zamówiæ
razem z licznikiem Sk³ada siê on z p³ytki filtra optycznego (pleksa), 2 œrub M2 oraz 2 tulejek .
Wydrukowany poni¿ej szablon nale¿y nakleiæ na obudowê urz¹dzenia w miejscu zamocowania licznika i na
jego podstawie wyci¹æ i wywierciæ odpowiednie otwory. Dodatkowe uwagi na temat monta¿u mechanicznego
mo¿na znaleŸæ w instrukcji UC4 zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.jsel.pl.

KM-61

Rysunek sposobu
zamocowania licznika
po wyciêciu otworów
na podstawie szablonu.

Szablon do wyciêcia otworów.
( do zestawu monta¿owego UC4 )

otwór na wyœwietlacz
40.5mm x 30mm

skala 1:1

54.6

2 otw. D=2.5

2 otw. D=4 10.7

3.7

62

1
7
.0

obudowa
licznik UC4

filtr (pleksa 3mm)

tulejka

nakrêtka zespolo-
na z  licznikiem

œruba M2

WYMIARY LICZNIKA UC4

54.6

2 otw.
M=2

D=3.4

3.7

9.4

14.540.0

39.0

1
.3

16.22.54
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24
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Firma zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian w trakcie produkcji.
informacje o woltomierzu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowejZaktualizowane www.jsel.pl

V.15 01 2014

DANE TECHNICZNE
8V - 16V DC (24V )
typowo 30mA (max.40mA)
-20 C   +40 C
+20V / -20V
DC , sprzê¿enie sta³opr¹dowe
>0,8V typ. = 5V  (max. 5,5V)
<0,5V  (min. -1V)
12 kohm dla sygna³ów wejœciowych <5,5V
2Vpp *  (50Hz - 100MHz)

po pod³¹czenie do punktu oznaczonego +24V

0 0

0,05Hz (zale¿y od funkcji i zakresu)
+ / - 20 ppm  (25 C)
4 cyfry, LED  10mm, czerwony
60 szer. x 24 wys. x 18mm   (razem ze z³¹czem)
ok. 10g (bez filtra maskuj¹cego).

0

Zasilanie (Uz):
Pr¹d pobierany:
Zakres temperatury pracy:
Maksymalne napiêcie wejœciowe:
Typ wejœcia :
Poziom wysoki "H":
Poziom niski "L"
Rezystancja wejœciowa:
Czu³oœæ AC * dla pomiarów f

Max. czêstotliwoœæ wejœciowa:

Min. czêstotliwoœæ wejœciowa:
Dok³adnoœæ wzorca czasu:
Wyœwietlacz:
Wymiary zewnêtrzne :
Waga:

* z dodatkowym szeregowym kondensatorem 100nF na wejœciu.

OPIS  WYŒWIETLANYCH  KOMUNIKATÓW  I  PRZYJÊTYCH  SKRÓTÓW:

frequency (czêstotliwoœæ)
period (okres)
pulse  (szerokoœæ poziomu wysokiego PH lub niskiego PL)
duty (wype³nienie)
counter up (licznik  "w górê", czyli od 0 do 9999)
counter down (licznik "w dó³", od wartoœci  startowej  przez 0 do -999)
counter up / down (licznik z wyborem kierunku zliczania)
riple per minute (obroty na minutê)
timer (licznik czasu odliczaj¹cy do ty³u)
stoper
przekroczenie górnego zakresu pomiarowego
przekroczenie dolnego zakresu pomiarowego (tylko liczniki w dó³)
(zero bez kropki) brak jakiegokolwiek sygna³u
(zero z kropk¹) jest sygna³ na wejœciu, ale jest poni¿ej zakresu
pomiarowego miernika,  lub zaczêty pomiar nie móg³ byæ
dokoñczony w okreœlonym czasie.

F
PE
PH, PL
dU%
CU
Cd
CUd
rpm
TI
ST
E
-E
0
0.

6
3
0

-3
-6
-9

*10

*10

*10

*10

*10

*10

6

3

0

-3

-6

-9

M

k

--

m

u

n

mega

kilo

mili

mikro

nano

PRZYK£AD:
[F   6] - pomiar czêstotliwoœci w MHz.
[PE-9] – pomiar okresu w ns.

JEDNOSTKI  POMIARU:

SO wpisano do licznika skalowanie lub offset

130MHz  - pomiary czêstotliwoœci / okresu
500Hz - liczniki


