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UNIWERSALNY MIERNIK CZÊSTOTLIWOŒCI
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Miernik przeznaczony jest do wbudowania w
dowolne urz¹dzenie wymagaj¹ce pomiaru
czêstotliwoœci. Mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako prosty
miernik warsztatowy. Jego niewielkie wymiary
oraz niski poziom zak³óceñ sprawiaj¹, ¿e mo¿na
go stosowaæ we wszelkiego rodzaju
urz¹dzeniach radiowych jak odbiorniki,
transceivery (urz¹dzenia nadawczo - odbiorcze )
CB, KF, UKF, VHF
itp. Zaprogramowane
poprawki czêstotliwoœci umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie
miernika do wiêkszoœci typów transceiverów i
odbiorników radiowych jako skalê czêstotliwoœci.

Sterowanie wszystkimi
funkcjami miernika mo¿na zrealizowaæ za pomoc¹ jumperów (zworek).
Oprócz tego wybór wstêgi górnej lub dolnej oraz operacji dodaj / odejmij mo¿e byæ zrealizowany
przez zwarcie do masy odpowiednich koñcówek z³¹cza steruj¹cego.

DANE TECHNICZNE:
iloœæ cyfr / wysokoœæ wyœwietlacza:

6 cyfr / 13mm LED

zakres pomiaru: dla sygna³u 250mVpp

80Hz - 45MHz

dla sygna³u TTL

2Hz - 50MHz

czas bramkowania:

1sek. lub 0.25sek.

maksymalna rozdzielczoœæ pomiaru:

1Hz dla czasu bramkowania 1s

dok³adnoœæ pomiarów:

+/- 5ppm +/- 1cyfra (10 C do 30 C)

zasilanie : wejœcie 9V

7.5V - 11V

wejœcie 12V

11V - 15V

0

pobór pr¹du (max):

100mA

wymiary ( wys. / szer. / g³êb. )

22 x 90 x 48 mm.

0

CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA
- automatyczne ustalanie dok³adnoœci wyniku pomiaru
- korekcja wyœwietlanego wyniku przez siódm¹ niewidoczn¹ cyfrê (zaokr¹glenie matematyczne)
- wspó³praca z preskalerem dziel¹cym przez 128 (np. MCW2C)
- dwustanowa regulacja jasnoœci œwiecenia wyœwietlaczy
- korekcja wyœwietlanego wyniku o wartoœci poprawki z pamiêci w/g TABELI 2
- wybór operacji dodaæ lub odj¹æ poprawkê z pamiêci
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POMIARY CZÊSTOTLIWOŒCI
Miernik realizuje wszystkie pomiary w pe³ni automatycznie. Zakres mierzonych czêstotliwoœci to
2Hz -50MHz dla poziomu TTL. U¿ycie preskalera dziel¹cego przez 128 umo¿liwia zwiêkszenie zakresu
mierzonych czêstotliwoœci do ponad 1GHz. Miernik mo¿e realizowaæ pomiary tradycyjne lub pracowaæ jako
skala czêstotliwoœci w urz¹dzeniach radiowych gdzie wymagana jest poprawka wartoœci czêstotliwoœci
poœredniej. Do pamiêci wpisano podstawowe (najczêœciej u¿ywane ) wartoœci czêstotliwoœci poœrednich z
rozdzieleniem na wstêgi boczne. Czêstotliwoœci te (poprawki) mo¿na odj¹æ lub dodaæ do czêstotliwoœci
mierzonej. (Na zamówienie istnieje mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci poprawek).
Pomiary mog¹ byæ dokonywane przy u¿yciu dwóch czasów bramkowania: 1sek. lub 0.25sek.
Dla pierwszego czasu ustawiany jest automatycznie zakres kHz, dla drugiego MHz. Wi¹¿e siê to z
maksymaln¹ dok³adnoœci¹ wskazañ (rozdzielczoœci¹): dla 1sek. najwiêksza dok³adnoœæ to 1Hz, a dla 0.25
sek. 10Hz . W czasie pomiaru na zakresie MHz s¹ wyœwietlane dwie kropki, pierwsza z nich jest kropk¹
g³ówn¹. oddzielaj¹c¹ megaherce, a druga pomocnicz¹ oddzielaj¹c¹ kiloherce.
TABELA 1
czas bramkowania
1 sek.
0.25 sek.

Rozdzielczoœæ pomiaru

koñcówki 1S

zakres
kHz
MHz

1Hz
10Hz

WSPÓ£PRACA Z PRESKALEREM DZIEL¥CYM PRZEZ 128
Miernik umo¿liwia pod³¹czenie dowolnego preskalera dziel¹cego przez 128 . Prze³¹czenie w ten tryb
nastêpuje przez zwarcie koñcówek P64 . Przy takim ustawieniu miernik wskazuje czêstotliwoœæ
wystêpuj¹c¹ na wejœciu preskalera. Wiêkszoœæ preskalerów umo¿liwia pracê do ponad 1GHz.
Pomiary z u¿yciem preskalera nale¿y wykonywaæ na zakresie MHz (czas bramkowania 0.25s.),
gdy¿ na zakresie kHz jest utrudniony odczyt wyniku pomiaru. Na zamówienie mo¿liwa jest zmiana
stopnia podzia³u preskalera.

POD£¥CZENIE SYGNA£U
Miernik dysponuje jednostopniowym wzmacniaczem wstêpnym . Z sygna³em na poziomie 200mVpp
mo¿na mierzyæ czêstotliwoœci do 30MHz . Sam uk³ad cyfrowy na wejœciu umo¿liwia pracê do 50MHz.
Chc¹c zwiêkszyæ zakres mierzonych czêstotliwoœci jak i czu³oœæ wejœciow¹, nale¿y do³¹czyæ dodatkowy
stopieñ wzmacniaj¹cy.
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ZASILANIE
Dla urz¹dzeñ radiowych typowym napiêciem zasilania jest 12 - 13.5V. Napiecie to pod³¹czamy do wejœcia
oznaczonego 12V (pracuje wówczas znajduj¹cy siê na p³ytce rezystor obni¿aj¹cy napiêcie). Je¿eli
dysponujemy napiêciem mniejszym ni¿ 11V, nale¿y pod³¹czyæ zasilanie do drugiego wejœcia 9V, które
jest bezpoœrednio po³¹czone ze stabilizatorem. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zasilania miernika ze
stabilizowanego napiêcia 5V po wylutowaniu stabilizatora. Chc¹c pod³¹czyæ napiêcie wy¿sze od 15V,
nale¿y do³¹czyæ dodatkowy rezystor obni¿aj¹cy napiêcie. Pobór pr¹du przez miernik jest w znacznym
stopniu uzale¿niony od jasnoœci œwiecenia wyœwietlaczy LED .
Dziêki zastosowaniu procesora z wewnêtrzn¹ pamiêci¹ programu oraz niewielkim wymiarom, miernik
charakteryzuje siê ma³ym poziomem zak³óceñ. W wielu wypadkach mo¿e okazaæ siê, ¿e przy zabudowie
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POD£¥CZENIE MIERNIKA DO TRANSCEIVERA
Niniejsza instrukcja jest tylko pobie¿nym opisem instalacji miernika czêstotliwoœci w transceiverze.
Ró¿norodnoœæ typów i zakresu fal oraz zwi¹zanych z tym rozwi¹zañ technicznych urz¹dzeñ,
uniemo¿liwia napisanie szczegó³owej instrukcji. Du¿y wp³yw ma równie¿ wiek takiego urz¹dzenia.
Dlatego monta¿ miernika zaleca siê osobom o pewnym doœwiadczeniu.
Pod³¹czenie przebiega w kilku etapach :
1. Podstawow¹ spraw¹ jest to, czy miernik ma byæ urz¹dzeniem zewnêtrznym czy wewnêtrznym.
Ka¿de z tych rozwi¹zañ ma swoje zalety i wady
WEWNÊTRZNY - jeœli jest to w³asna konstrukcja mo¿na rozplanowaæ po³o¿enie wszystkich
pozosta³ych elementów na p³ycie czo³owej. Przy konstrukcji fabrycznej rzadko jest tyle miejsca,
by móg³ zmieœciæ siê miernik, pomimo swych niewielkich wymiarów. Przy takim monta¿u nale¿y
rozpatrzyæ wp³yw zak³óceñ generowanych przez miernik mimo tego, ¿e ich poziom jest wyj¹tkowo ma³y.
ZEWNÊTRZNY - potrzebna bêdzie dodatkowa obudowa, najlepiej metalowa. Nale¿y rozplanowaæ
wyprowadzenie przewodów: sygna³owego, zasilania, ewentualnie sterowania USB / LSB.
2. Pierwszym krokiem jest doprowadzenie napiêcia zasilania do miernika. Najlepiej zrealizowaæ
to tu¿ przy zasilaczu. Przy zewnêtrznym mierniku mo¿na pokusiæ siê o skorzystanie z typowego,
zewnêtrznego zasilacza sieciowego.
3. Nastêpnie nale¿y znaleŸæ generator VFO.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest posiadanie schematu
tego urz¹dzenia i na jego podstawie odnaleŸæ
generator. Ale brak schematu nie zaprzepaszcza
mo¿liwoœci pod³¹czenia miernika. W starszych
egzemplarzach bêdzie to w pobli¿u kondensatora
strojonego, w innych do zmian czêstotliwoœci bêd¹
u¿yte diody pojemnoœciowe, a w najnowszych
bêdzie to synteza czêstotliwoœci. W pierwszym i
drugim przypadku, drugi tranzystor (najczêœciej FET)
najprawdopodobniej jest separatorem i do jego wyjœcia
nale¿y pod³¹czyæ wejœcie miernika przez dodatkowy
separator, na przyk³ad taki jak na rys.1.
Zastosowanie go nie powoduje praktycznie ¿adnej ingerencji w sygna³ generatora, a umo¿liwia
przes³anie sygna³u na odleg³oœæ wystarczaj¹c¹ do pod³¹czenia miernika.
4. Nastêpnym krokiem bêdzie pod³¹czenie sterowania wstêg¹ boczn¹ ( jeœli urz¹dzenie umo¿liwia
pracê na obu wstêgach). Nale¿y znaleŸæ dwa kwarce bêd¹ce w pobli¿u siebie, których wartoœci
ró¿ni¹ siê od siebie o 3kHz, a jch czêstotliwoœæ jest zbli¿ona do czêstotliwoœci filtru poœredniej.
Bêdzie to generator BFO.
Fragment
takiego generatora (jest to jedno z wielu rozwi¹zañ)
przedstawiono na rys. 2 wraz ze sposobem pod³¹czenia do miernika.
Z punktu A nale¿y doprowadziæ sygna³ do koñcówki USB z³¹cza Z1 , przez prosty uk³ad tranzystora
i rezystora . Bêdzie on prze³¹cza³ wartoœci poprawek, w czasie pracy z górn¹ lub doln¹ wstêg¹.

Niekiedy u¿ytecznym wynikiem mieszania czêstotliwoœci jest ich ró¿nica, innym razem suma i dlatego
jest mo¿liwe sterowanie równie¿ t¹ operacj¹. Zwarcie koñcówki - / + z³¹cza steruj¹cego powoduje
odjêcie poprawki od czêstotliwoœci mierzonej, pozostawienie tych koñcówek rozwartych jej dodanie.
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POMIAR WZGLÊDNY - MIERNIK JAKO SKALA CZÊSTOTLIWOŒCI
Wejœcie w ten tryb polega na wybraniu poprawki z TABELI 2 i na jej podstawie, ustawieniu jumperów
na koñcówkach F0 , F1 , F2 ewentualnie jeszcze na USB. Ta ostatnia mo¿e byæ zwarta na sta³e lub
prze³¹czana jeœli urz¹dzenie umo¿liwia prace ze wstêg¹ górn¹ i doln¹ (USB/LSB).
Przy braku sygna³u na wejœciu miernika wyœwietlana jest aktualnie ustawiona wartoœæ poprawki. (Istnieje
mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci poprawek - na zamówienie).
TABELA 2
F0
F1
F2

F0
F1
F2

F0
F1
F2

F0
F1
F2

F0
F1
F2

USB

9.001.500

10.696.50

7.797.500

3.178.500

21.400.000 10.700.000 10.695.000

USB

8.998.500

10.693.50

7.802.500

3.181.500

koñcówka otwarta

F0
F1
F2

9.000.000

F0
F1
F2
465.000

5.000.000

koñcówka zwarta

PRZE£¥CZANIE FUNKCJI
Wszystkie ustawienia mog¹ byæ zrealizowane za pomoc¹ jumperów. Poza tym zmianê ustawienia
wstêgi górnej lub dolnej USB / LSB oraz rodzaju operacji dodawanie / odejmowanie mo¿na realizowaæ
równie¿ poprzez zwieranie do masy odpowiedniej koñcówki z³¹cza steruj¹cego, za pomoc¹ prze³¹cznika
lub tranzystora. Nale¿y pamiêtaæ, aby na koñcówkach tych nie wyst¹pi³o napiêcie wiêksze od +5V.
Poniewa¿ sterowanie to jest napiêciowe, dlatego d³ugoœæ przewodu steruj¹cego tymi funkcjami nie jest
istotna (jest ono odporne na zak³ócenia i samo ich nie wytwarza). Wszystkie pozosta³e sterowania s¹
multipleksowane i nie nale¿y ich przed³u¿aæ. Chc¹c mimo wszystko jednak je wyd³u¿yæ nale¿y liczyæ
siê ze wzrostem zak³óceñ
TABELA 3
OPIS
REALIZOWANE FUNKCJE
zwarcie koñcówek powoduje:
-/+
wybór operacji dodanie lub odjêcie poprawki
odjêcie poprawki
USB
wstêga górna / dolna (poprawka z górnego lub dolnego wiersza) wybór poprawki z dolnego wiersza tabeli 2
F0
F1
wybór poprawki zapisanej w pamiêci - TABELA 2
zmiana czêstotliwoœci poprawek
F2

P64

korekcja dla preskalera dziel¹cego przez 128

1S
LED

wybór czasu bramkowania / zakresu - TABELA 1
dwustopniowa regulacja jasnoœci LED

wejœcie sygna³u mierzonego

mno¿enie wyniku pomiaru przez 128

czas bramkowania 1s
mniejsza jasnoœæ LED

z³¹cze steruj¹ce
-/+
USB
F0
F1
F2
P64
1S
LED

zasilanie

IN GND

GND
9V
12V

MC30
Rysunek p³ytki miernika MC30
z zaznaczonymi miejscami
pod³¹czeñ.
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