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Duøe zainteresowanie wúrÛd
naszych CzytelnikÛw wzbudzi³y

uniwersalne mierniki
czÍstotliwoúci, ktÛre od stycznia
tego roku reklamuje na ³amach

EP warszawska firma MJM.
Postanowiliúmy zatem sprawdziÊ,
co teø takiego intryguj¹cego jest

w†tych konstrukcjach.
Oto pierwsza czÍúÊ raportu

z†naszych testÛw. Przedstawimy
w†niej modu³y o†bardzo prostej
konstrukcji, ktÛre mog¹ znaleüÊ

zastosowanie jako mierniki
w†generatorach funkcyjnych,
wskaünikach czÍstotliwoúci
w†odbiornikach radiowych,

prostych miernikach
laboratoryjnych lub dowolnych

innych aplikacjach, gdzie
najwaøniejszymi parametrami s¹

cena i†³atwoúÊ obs³ugi.
Znacie? Na pewno nie, wiÍc

poczytajcie...

Za³oøeniem konstruktorÛw prezentowa-
nych modu³Ûw by³o stworzenie rodziny
kompletnych, a†przez to prostych w†sto-
sowaniu miernikÛw czÍstotliwoúci, ktÛre
moøna stosowaÊ w†dowolnych urz¹dze-
niach wymagaj¹cych tanich, a†przy tym
w†miarÍ dok³adnych wskaünikÛw czÍstot-
liwoúci.
Producent oferuje na wszystkie modu³y

dwuletni¹ gwarancjÍ, co jest pewnego ro-
dzaju ewenementem na krajowym rynku
elektroniki i†sugeruje odbiorcom (z czym
w†pe³ni siÍ zgadzamy), øe oferowane wy-
roby s¹ wysokiej jakoúci.
Dobre wraøenie sprawiaj¹ przystÍpnie

opracowane i†estetycznie wydane instruk-
cje (wszystkie w†jÍzyku polskim). Zawar-
to w†nich wszystkie istotne dla uøytkow-
nika dane urz¹dzeÒ, szczegÛ³owo przed-
stawiono sposÛb ich konfigurowania i†ob-
s³ugi.
Poniewaø rÛøne aplikacje stawiaj¹ nie-

co odmienne wymagania tego typu przy-
rz¹dom, powsta³y dwie podstawowe gru-
py miernikÛw:
- proste wskaüniki czÍstotliwoúci:
MC210 i†FC200;
- programowalne modu-
³y mikroproceso-

rowe do pomiaru czÍstotliwoúci: MC51,
MC52, MC56 oraz MC57.
KrÛ tk ie zes tawien ie dos tÍpnych

w†chwili obecnej modu³Ûw zawarto
w†tab.1.
Rozpoczniemy od omÛwienia urz¹dzeÒ

uk³adowo prostszych.

Wskaüniki czÍstotliwoúci
MC210 i†FC200
Modu³ MC210 jest prostym 6-cyfrowym

wskaünikiem czÍstotliwoúci o†zakresie po-
miarowym do 200MHz. Sygna³y wejúcio-
we mierzone s¹ w†dwÛch podzakresach:
- 100Hz..30MHz z†rozdzielczoúci¹ 100Hz,
przy czym czu³oúÊ wejúciowa w†zakre-
sie 1kHz..20MHz wynosi ok. 100mVrms;
- 30MHz. .200MHz z†rozdzielczoúci¹
1kHz, przy czym czu³oúÊ wejúciowa dla
zakresu 40MHz..200MHz nie jest gorsza
niø 100mVrms.
Dodatkowo przewidziano moøliwoúÊ

wyúwietlania czÍstotliwoúci w†zakresie
100Hz..6MHz z†dok³adnoúci¹ 1Hz, powo-
duje to jednak pewn¹ niedogodnoúÊ pod-
czas odczytu wyniku - nie jest bowiem
wyúwietlana najbardziej znacz¹ca cyfra,
poniewaø pole wyúwietlaczy jest 6-cyfro-
we. Zmiany konfiguracji dokonuje siÍ
przy pomocy zworek zamontowanych na
p³ytce drukowanej.

Konstrukcja tego modu³u jest doúÊ
prosta - oparto j¹ bowiem na stan-
dardowych uk³adach CMOS, rolÍ ge-
neratora i†dzielnika wzorcowego
spe³nia popularny niegdyú w†Pol-
sce uk³ad zegarowy MC1212.
Elementem wzorcowym podsta-
wy czasu jest oscylator kwar-
cowy, ktÛrego czÍstotliwoúÊ
rezonansu moøna skorygo-
waÊ dziÍki zastosowaniu
trymera.

Zastosowane wy-
úwietlacze LED maj¹
wysokoúÊ znaku ok.
11mm, co predestynu-
je ten wskaünik do za-

stosowaÒ w†niewielkich
urz¹dzeniach stacjonar-
nych.

Pewn¹ w¹tpliwoúÊ wzbudza
przyjÍta przez producenta mieszana

technologia montaøu tego modu³u - ele-
menty bierne montowane s¹ w†wiÍkszoú-
ci w†technologii SMD, podobnie jak dwa
uk³ady scalone. Pozosta³e osiem uk³a-
dÛw, wyúwietlacze, kondensatory elek-
trolityczne, jumpery i†kwarc montowane
s¹ w†standardowej technologii przewle-Fot. 1. Moduł MC210.

Uniwersalne moduły
do pomiaru częstotliwości,
część 1
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kanej. Z†punktu widzenia uøytkownika
taki sposÛb montaøu nie ma oczywiúcie
øadnego znaczenia, sprawia on jednak
wraøenie pewnej przypadkowoúci.
Modu³ MC210 wyposaøony jest w†czte-

ry otwory umoøliwiaj¹ce zamocowanie
modu³u do p³yty czo³owej urz¹dzenia lub
p³yty bazowej, ktÛra mocowana jest pros-
topadle do p³yty czo³owej.
Drugim miernikiem z†tej grupy jest

FC200.
Jest to takøe miernik zbudowany na

standardowych uk³adach CMOS, umoøli-
wia j¹cy pomiar czÍs to t l iwoúc i do
200MHz.
Jako wskaünik wyniku pomiaru zasto-

sowano 6-cyfrowy wyúwietlacz LED o†wy-
sokoúci cyfr ok. 13mm. Pozwala to na
stosowanie tego urz¹dzenia w†zbiorczych
panelach kontroli czÍstotliwoúci, ponie-
waø wyúwietlacze o†tej wysokoúci s¹ wi-
doczne ze znacznych odleg³oúci.
Producent przewidzia³ nastÍpuj¹ce pod-

zakresy:
- 100Hz..10MHz, z†rozdzielczoúci¹ 10Hz,

- 100Hz..30MHz, z†rozdzielczoúci¹ 100Hz,
- 30MHz..100MHz, z†rozdzielczoúci¹
100Hz,
- 30MHz..200MHz, z†rozdzielczoúci¹
1kHz.
Czu³oúÊ wejúciowa przyrz¹du w†ca³ym

zakresie pomiarowym (100Hz..200MHz)
nie jest gorsza niø 280mVpp (100mVrms),
co pozwala mierzyÊ bezpoúrednio sygna³
wyjúciowy generatorÛw w.cz.
Pomimo zbliøonej koncepcji uk³adowej

wskaünik FC200 rÛøni siÍ od przedsta-
wionego powyøej MC210 zarÛwno gam¹
zastosowanych uk³adÛw (jako dzielnik
odniesienia zastosowano uk³ad CMOS
4020), jak i†koncepcj¹ montaøu - wszys-
tkie uk³ady scalone montowane s¹ tech-
nologi¹ przewlekan¹, a†wiÍkszoúÊ elemen-
tÛw biernych i†kilka tranzystorÛw zamon-
towano powierzchniowo.
Miernik FC200 konfigurowany jest przy

pomocy kilku jumperÛw, ktÛrych obs³uga
nie sprawia øadnych trudnoúci, poniewaø
na powierzchni p³ytki drukowanej
umieszczono krÛtk¹ ìúci¹gawkÍî prezen-

tuj¹c¹ dopuszczalne sposoby konfigura-
cji. Poniewaø elementem spe³niaj¹cym ro-
lÍ wzorca czasu jest scalony generator
z†wbudowanym kwarcem nie ma moøli-
woúci skorygowania jego czÍstotliwoúci,
co jednak trudno uznaÊ za wadÍ - sta-
bilnoúÊ i†dok³adnoúÊ tego typu generato-
rÛw jest wiÍksza niø wymagania stawiane
przez ten miernik.
Producent opracowa³ dwie wersje

wskaünika FC200 - jedna z†nich ma p³yt-
kÍ wyúwietlaczy montowan¹ prostopadle
do p³ytki z†czÍúci¹ cyfrow¹, w†drugiej
wersji p³ytka wyúwietlaczy jest po³¹czo-
na bezpoúrednio z†czÍúci¹ cyfrow¹, dziÍ-
ki czemu ca³y modu³ jest bardzo p³aski.
P³ytki wskaünika FC200 s¹ wyposaøone

w†otwory umoøliwiaj¹ce mocowanie go
zarÛwno do p³yty czo³owej panelu, jak
i†do podstawy urz¹dzenia.

PrÛby laboratoryjne
Obydwa mierniki poddaliúmy prostym

testom w†naszym laboratorium. Polega-
³y one na sprawdzeniu podstawowych
parametrÛw podanych przez producen-
ta w†instrukcjach do³¹czonych do mo-
du³Ûw. Okaza³o siÍ, øe wszystkie dekla-
rowane przez producenta wartoúci zna-
laz³y potwierdzenie w†rzeczywistoúci.
Faktyczny pobÛr pr¹du by³ nieco mniej-
szy niø to podano (ok. 130mA i†190mA)),
a†czu³oúÊ wejúciowa wiÍksza (rzÍdu
70mVrms).
Dok³adnoúÊ obydwu miernikÛw i†sta-

bilnoúÊ pomiarÛw jest zadowalaj¹ca, pew-
nym problemem moøe byÊ tylko brak
dopasowania wejúcia przyrz¹dÛw do ty-
powych kabli pomiarowych dla sygna³Ûw
w.cz. (50 lub 75Ω). Producent uprzedza
o†tym fakcie w†instrukcji i†podpowiada
sposÛb usuniÍcia tej niedogodnoúci.
Piotr Zbysiński, AVT

Znacznie bardziej zaawansowane kon-
strukcje firmy MJM, ktÛrych ìsercemî jest
mikrokontroler przedstawimy w†kolej-
nym numerze EP.

Fot. 2. Moduł FC200.

Tab.1. Zestawienie najważniejszych parametrów i właściwości modułów do pomiaru częstotliwości

Typ Zasilanie Zakresy Czułość Ilość Impedancja Wymiary Możliwości
pomiarowe [mVrms] cyfr wejściowa (SxWxG) [mm] dodatkowe

MC210 9..15V 100Hz..6MHz 100mV 6 150Ω/1kΩ 80.5x27x57 −
170mA 100Hz..30MHz

30MHz..200MHz

FC200 9..15V 100Hz..30MHz 100 6 150Ω/1.5kΩ 102x64x38.5/25 −
170mA 30MHz..200MHz

MC51/52 5V/7.5...9V 0.125Hz..50MHz TTL/100mV (tor 1.2GHz) 6 1MΩ/50Ω(tor 1.2GHz) 89.5x21.5x66 (MC51) Uniwersalny licznik
220mA 1.2GHz 85.5x16x65 (MC52) programowany, o wielu

trybach pracy. Możliwość
wyboru czasu
bramkowania. Brak
przedwzmacniacza na
płytce miernika.

MC56/57 5V/7.5..9V 0.125Hz..50MHz TTL/100mV (tor 1.2GHz) 6 1MΩ/50Ω(tor 1.2GHz) 119.2x22x70 (MC56) Uniwersalny licznik
220mA 1.2GHz 105x17x68 (MC57) programowany, o wielu

trybach pracy. Możliwość
wyboru czasu bramkowania.
Brak przedwzmacniacza na
płytce miernika.


