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Nowe przyrz¹dy nosz¹
oznaczenia MC-31 i†MC-32.
S¹ to konstrukcje identycz-
ne pod wzglÍdem uk³ado-
wym, a rÛøni¹ siÍ miÍdzy
sob¹ tylko wysokoúci¹ zasto-
sowanych wyúwietlaczy LED
(odpowiednio: 13 i†10mm).
ìSercemî przyrz¹dÛw jest

m i k r o k o n t r o l e r
AT89C2051, wspÛ³pracu-
j¹cy z†czterema popular-
nymi uk³adami scalonymi
(w tym stabilizator napiÍcia
zasilaj¹cego). DziÍki zastosowa-
niu mikrokontrolera moøliwe by³o zautoma-
tyzowanie pomiarÛw, bardzo proste sta³y siÍ
takøe pomiary czÍstotliwoúci w†urz¹dzeniach
radiowych z†przemian¹ czÍstotliwoúci.
Do pamiÍci procesora wprowadzono osiem

typowych poprawek p.cz., co pozwala sto-

sowaÊ miernik bezpoúrednio do pomiaru
czÍstotliwoúci heterodyny. W†zaleønoúci od
rozwi¹zaÒ przyjÍtych przez konstruktorÛw
toru radiowego, czÍstotliwoúÊ heterodyny
moøe byÊ mniejsza lub wiÍksza od czÍstot-
liwoúci odbieranej, co wymaga dodania lub
odjÍcia od wyniku pomiaru zadanej popraw-
ki. Procesor wykonuje automatycznie jedn¹
z†tych operacji, w†zaleønoúci od wyboru
uøytkownika.
ZarÛwno wartoúÊ wprowadzonej popraw-

ki, jak i†sposÛb ìobrobieniaî wyúwietlanego
wyniku jest zaleøny od nastaw dokonanych
przez uøytkownika przy pomocy oúmiu jum-
perÛw znajduj¹cych siÍ na p³ytce. Przy ich
pomocy moøna ustaliÊ takøe jasnoúÊ úwie-
cenia wyúwietlacza LED (dwustopniowo),
okreúliÊ ktÛr¹ ze wstÍg (USB lub LSB) od-
biera transceiver, a takøe jest moøliwe dob-
ranie czasu pomiaru do wymagaÒ aplikacji.
W†przypadku ustalenia czasu trwania po-

miaru na 0,25s wynik jest wyúwietlany
w†MHz, a†dok³adnoúÊ pomiaru wynosi 10Hz.
Szybkie oszacowanie wartoúci mierzonej
czÍstotliwoúci u³atwia dodatkowa (druga)
kropka, ktÛra rozdziela na wyúwietlaczu trzy
kolejne (po MHz) dekady. W†przypadku
wybrania czasu bramkowania na 1s wynik
jest wyskalowany w†kHz, a†maksymalna roz-
dzielczoúÊ pomiaru wynosi 1Hz.
Poniewaø w†praktyce coraz czÍúciej wy-

stÍpuje koniecznoúÊ pomiaru lub zgrubnego
oszacowania wartoúci czÍstotliwoúci bardzo
duøych, konstruktorzy prezentowanych
miernikÛw przewidzieli moøliwoúÊ zastoso-
wania do wspÛ³pracy z†nimi preskalerÛw.
Uk³ady tego typu dokonuj¹ podzia³u i†for-
mowania mierzonego sygna³u do postaci
przebiegu bliskiego prostok¹tnemu. Najpo-
pularniejszym wspÛ³czynnikiem podzia³u
w†uk³adach tego typu jest 64. Program za-
pisany w†pamiÍci procesora potrafi przeli-
czyÊ wynik z†uwzglÍdnieniem tego przelicz-
nika, wymaga to tylko przestawienia jednego
z†jumperÛw na p³ytce drukowanej.
Na p³ytce g³Ûwnej miernika znajduje siÍ

stabilizator +5V, ktÛry zapewnia odpowied-
nie warunki zasilania mikroprocesorowi i†po-
zosta³ym uk³adom cyfrowym. Poniewaø sta-
bilizator nie zosta³ wyposaøony w†radiator,
to miernik ma dwa wejúcia zasilania: jedno
z†nich do zasilania napiÍciem z†zakresu
7,5..11V, a†drugie (z w³¹czonym szeregowo
rezystorem) 11..15V. PobÛr pr¹du przez
miernik, niezaleønie od zastosowanych wy-
úwietlaczy, nie przekracza 100mA.
Nowe mierniki stanowi¹ bardzo interesu-

j¹ce uzupe³nienie dotychczasowej oferty
czÍstoúciomierzy dostÍpnych na naszym ryn-
ku. Warto takøe podkreúliÊ nowoczesnoúÊ
zastosowanych rozwi¹zaÒ, co znalaz³o swoje
wymierne odzwierciedlenie w†cenie przyrz¹-
dÛw. Jest ona bardzo niska.
Andrzej Stefaniuk

Nowe częstościomierze modułowe
W†EP3,4/97 przedstawiliúmy

opis serii uniwersalnych
miernikÛw czÍstotliwoúci,

produkowanych przez warszawsk¹
firmÍ MJM. Na pocz¹tku tego

roku w†ofercie firmy pojawi³y siÍ
dwa nowe modu³y o†bardzo

interesuj¹cej konstrukcji i†bardzo
dobrych cechach uøytkowych.
Prezentujemy je w†artykule.

Podstawowe parametry mierników MC−31
i MC−32:
− liczba cyfr: 6
− zakres pomiarowy dla sygnału 250mVpp:

80Hz..30MHz
− zakres pomiarowy dla sygnału TTL: 2Hz..50MHz
− czas bramkowania: 0,25/2s
− dokładność pomiaru w zakresie temperatur

10..30oC: ±10ppm ±1 cyfra
− maksymalna rozdzielczość pomiaru (czas

bramkowania 1s): 1Hz
− wysokość wyświetlacza LED w mierniku MC31:

13mm
− wysokość wyświetlacza LED w mierniku MC32:

10mm


