Uniwersalny 6 - cyfrowy licznik i miernik czêstotliwoœci

ESC

l Pomiar czêstotliwoœci od 0.025Hz do 120MHz
(z przedwzmacniaczem MCW 3 do 1000MHz).
l Pomiar okresu 8.3 ns do 20sek. (4 podzakresy).
l Pomiar szerokoœci impulsu oraz wype³nienia.
l Liczniki: "w górê", "w dó³" oraz "dwukierunkowy"

UP

SS

UC6

l Pomiar prêdkoœci obrotowej.
l Timer (max. 1000h).
l Stoper (max. 1000h).
l Wyjœcie steruj¹ce.
l 6-cio cyfrowy, trwa³y wyœwietlacz LED.
l Wyzwalanie licznika klawiszem lub napiêciem.

UC6
ENTER
RST

DOWN
DOWN

Zastosowanie:
l Urz¹dzenia przemys³owe.
l Profesjonalne urz¹dzenia pomiarowe.
l Warsztat radioamatora - elektronika

l Dok³adny wzorzec czasu z kompensacj¹ temperatury.
l Skalowanie pomiarów i offset.
l Auto reset
l Opcjonalnie dostêpne 3 rodzaje przedwzmacniaczy:

MCW3 (z preskalerem), MCW4 (DC), MCW5 ( CB radio)

Pomiary licznika zebrano w 7 grup. Do wybrania odpowiedniej grupy pomiarów s³u¿y klawisz UP,
do zmiany podzakresu w obrêbie grupy, klawisz DOWN.
TABELA 1: Zestawienie pomiarów licznika UC6
Grupa

Zakres pomiaru
wyœwietlany

Wynik jest
Rozdzielczoœæ
max.
wyœwietlany w:

Podzakres

Zakres pomiaru

F-3
F 0
F 3
F 6

0.025Hz - 1kHz
0.025Hz - 1MHz
0.03Hz - 100MHz
10Hz - 120MHz

25.0000 – 999 999
0.02500 – 999 999
0.00003 – 999 999
0.00001 – 120.000

mHz
Hz
kHz
MHz

0.001mHz
0.01mHz
0.01Hz
0.01kHz

PE 0
PE-3
PE-6
PE-9

0.01ms - 40s
0.01us - 40s
8.3ns - 1s
8.3ns - 1ms

0.000.01 – 40.0000
0.000.01 – 40000.0
0.008.30 – 999 999
8.30000 – 999 999

sek
ms
us
ns

0.01ms
0.01us
0.01ns
0.01ps

szerokoœæ impulsu H
szerokoœæ impulsu L
wype³nienie (duty)

PH-3
PL-3
du%

0.1us - 20s
0.1us - 20s
0.01% - 99.99%

0.000.1 – 20000.0
0.000.1 – 20000.0
0.01 – 99.99

licznik w górê (count. up)
licznik w dó³ (count. down)
licznik dwukierunkowy

CU
Cd
CUd

ms
ms
%
----

Czêstotliwoœæ

Okres

0
do 999 999
999 999 do - 99 999
999 999 do - 99 999

0.1us
0.1us
0,001% - 1%

1 impuls

rPm

1.5

Timer

Ti -2
Ti -1
Ti 0
Ti 60

do 60 min
do 10 h
do 100h (4,1 day)
do 1000h (41,6 day)

min / s / 0,01s
h / min / s / 0,1s
h / min / s
h / min

1/100 sek
1/10 sek
1 sek
1min

Stoper

ST -2
ST -1
ST 0
ST 60

do 60 min
do 10 h
do 100h (4,1 day)
do 1000h (41,6 day)

min / s / 0,01s
h / min / s / 0,1s
h / min / s
h / min

1/100 sek
1/10 sek
1 sek
1min

prêdkoœæ obrotowa

do

999 999

obr./min

tel. (22)-245-09-62 / e-mail: biuro@jsel.pl / www.jselektronik.pl

0,0001 obr/min
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J1 z³¹cze
sygna³owe

5 4

3 2

UC6

7

J2

5

4 3

2

OUT 0
GND

+5V (out)

GND
GND

+Uz

(8V-20V)
9

J2 z³¹cze
zasilania

INA
SWP(out)
GND
IN

Z£¥CZA MIERNIKA

UC6

2 z³¹cza
wyjœcia
OUT 0

A B

1

J1

J3

J3A

1

A B

A B

J4
Z£¥CZE J1 (sygna³owe)
IN (pin 1) WEJŒCIE SYGNA£U ZLICZANEGO lub czêstotliwoœci mierzonej
Maksymalne napiêcie wejœciowe to +5V, maksymalna czêstotliwoœæ 120MHz. (500Hz dla liczników).
Jest to wejœcie DC, wstêpnie spolaryzowane w pobli¿y progu prze³¹czania uk³adu wejœciowego U1
(szybka bramka C-mos z przerzutnikiem schmitta). Progi prze³¹czania to 0,7V i 1,6V, to znaczy ¿e
poprawne zliczanie bêdzie wtedy gdy napiêcie wejœciowe sygna³u spada poni¿ej 0,7V i przekracza 1,6V.
Je¿eli wejœcie ma byæ sterowane np. przez zwarcie stykami przekaŸnika do masy, to nale¿y je
dodatkowo spolaryzowaæ np. po³¹czyæ przez rezystor 10k do +5V.
Dla pomiarów czêstotliwoœci najlepiej sygna³ z wejœciem po³¹czyæ przez kondensator np. 100nF .
Poni¿ej zilustrowano typowe sposoby pod³¹czenia sygna³u mierzonego do wejœcia IN.

IN

10k

max. 5V
120MHz

51k

1

IN

GND

5 4 3 2 1

2

U1
100R
5p

68p

GND

Sterowanie napiêciem
0V / +U (+U>1,6V)

GND
Schemat wejœcia zliczaj¹cego licznika UC6

+5V

GND

Sterowanie przez zwarcie
do masy

Sterowanie przez zwarcie do
napiêcia dodatniego +5V

IN

5 4 3 2 1

GND

IN

5 4 3 2 1

GND

IN

5 4 3 2 1

GND

CIN
100nF
(1uF)

10k

10k

+5V

+1V03

180k

+4,9V

Level L < 0,7V
Level H >1,6V

Pomiar czêstotliwoœci
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FILTR WEJŒCIOWY dCF

UC6

Zakres mierzonych czêstotliwoœci jest du¿y, do 120MHz dla pomiarów czêstotliwoœci i do 500Hz dla
liczników przez co miernik ³atwo "zbiera" zak³ócenia. W wielu wypadkach, przy pomiarach niskich
czêstotliwoœci np. zliczaniu impulsów z przetworników, mo¿e siê okazaæ niezbêdne zastosowanie
dodatkowego filtra dolnoprzepustowego. Mo¿na filtr dolnoprzepustowy zrealizowaæ z elementów RLC
ale w wielu wypadkach wystarczy filtr wejœciowy miernika zrealizowany programowo.
Czêstotliwoœæ graniczna tego filtru wynosi ok. 150Hz tzn. ¿e wy¿sze czêstotliwoœci s¹ t³umione.
W£¥CZENIE FILTRA WEJŒCIOWEGO dCF (150Hz)
1.
2.
3.
4.

Nacisn¹æ i przytrzymaæ d³u¿ej klawisz "ESC"
Na wyœwietlaczu pojawi siê np. "In dC "
Klawiszem "UP" ustawiæ "In dCF "
Klawiszem "ENTER" zatwierdziæ wybór. Na wyœwietlaczu pojawi siê np. siê np. "P 2.1U "
gdzie 2.1U oznacza próg wyzwalania ustawiony na 2,1V dla przedwzmacniacza MCW4
3. Je¿eli nie mamy MCW4, naciskamy "ENTER" co zatwierdza w³¹czenie filtra.
Uwagi.
1. D³u¿sze przytrzymanie klawisza "ESC" umo¿liwia nam
wybór rodzaju wejœcia dC lub AC ale funkcja ta dzia³a
tylko przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem MCW4 .
Je¿eli nie mamy za³o¿onego przedwzmacniacza, wejœcie
miernika jest zawsze DC, niezale¿nie od ustawienia AC/dC.
2. Wy³¹czenie filtra dCF = ustawiæ "In dC " lub "In AC "
3. Dla ka¿dego licznika mo¿emy ustawiæ osobno w³¹czenie
lub wy³¹czenie filtra dCF.

LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST

AC - wejœcie bez sk³adowej sta³ej (przez kondensator)
DC - wejœcie sta³opr¹dowe, przenosi nawet najni¿sze czêstotliwoœci.
PRZEDWZMACNIACZE MCW3, MCW4
Funkcjonalnoœæ miernika zwiêksza dodatkowy przedwzmacniacz umieszczony na stykach z³¹cza
sygna³owego. Jest to wyposa¿enie dodatkowe. W zale¿noœci od zastosowania mamy do wyboru
3 typy przedwzmacniaczy: MCW3 (AC, z preskalerem do 1GHz), MCW4 (AC+DC), MCW5 ( CB radio).
Je¿eli do pomiarów wykorzystamy przedwzmacniacz MCW4 (2 kana³y pomiaru, AC + DC),
to mo¿emy wybraæ który kana³ przedwzmacniacza bêdzie aktywny, a dla kana³u DC ustawiæ
dodatkowo próg wyzwalania licznika, w zakresie -8V do +15V.
Dla przedwzmacniacza MCW3 ustawienie wejœcia na AC - w³¹cza kana³ bez preskalera, ustawienie
wejœcia na DC w³¹cza kana³ przedwzmacniacza z preskalerem. Ustawienie progu nie ma znaczenia.
USTAWIENIE KANA£U POMIARU AC lub DC
( tylko przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem MCW4 i MCW3)
1.
2.
3.
4.

Nacisn¹æ i przytrzymaæ d³u¿ej klawisz "ESC" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " In "
Klawiszem "UP" wybraæ "In AC" , "In dC" lub "In dCF" (filtr)
Zatwierdziæ wybór klawiszem "ENTER" (lub wycofaæ zmiany klawiszem "ESC" )
Je¿eli wybierzemy "In dC" lub "In dCF" (filtr) wówczas pojawi siê mo¿liwoœæ wyboru
progu wyzwalania np. wyœwietli siê "P 1.1U " co oznacza, ¿e próg ustawiony jest na 1,1V.
5. Klawiszami "UP" "DOWN" mo¿emy zmieniæ próg wyzwalania w zakresie -8,0V do +15,0V.
W trakcie ustawiania, przed wyœwietlon¹ wartoœci¹ progu mo¿e pojawiæ siê literka H, P lub L.
Literki te u³atwiaj¹ ustawienie progu wyzwalania przy pod³¹czonym sygnale mierzony (tylko MCW4).
H - oznacza ¿e próg wyzwalania jest powy¿ej najwiêkszej wartoœci sygna³u mierzonego.
P - oznacza "pomiar" to znaczy ¿e nastêpuje prze³¹czanie komparatora wejœciowego.
L - próg wyzwalania jest poni¿ej najmniejszej wartoœci sygna³u mierzonego.
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InA ( pin 4 ) WEJŒCIE STERUJ¥CE

UC6

Wejœcie InA s³u¿y do zdalnego w³¹czania i wy³¹czania pomiaru np. Licznika, Timera, Stopera.
Zmiana poziomu napiêcia na tym wejœciu powoduje w³¹czenie / wy³¹czenie pomiaru.
Dla licznika dwukierunkowego (CUd) wejœcie to na sta³e ma przyporz¹dkowan¹
funkcjê zmiany kierunku zliczania.

1k0

10k

Dla innych pomiarów wejœciu mo¿na przyporz¹dkowaæ nastêpuj¹ce tryby pracy:
OFF wejœcie InA wy³¹czone, przycisk ESC/SS rozpoczyna i koñczy pomiar.
wielokrotny pomiar dla poziomu H (pomiar w³¹czany poziomem wysokim, nie dzia³a ESC/SS)
H
wielokrotny pomiar dla poziomu L (pomiar w³¹czany poziomem niskim, nie dzia³a ESC/SS)
L
pojedynczy pomiar dla poziomu L. Po w³¹czeniu zliczania (poziomem niskim) pomiar trwa
LS
do wy³¹czenia (zmiana InA na poziom wysoki). Pomiar jest zatrzymany, nie w³¹czy siê po
powtórnej zmianie InA na poziom niski. Ponowna aktywacja wejœcia nast¹pi po naciœniêciu
przycisku ESC/SS lub ENTER/RST (reset licznika).
pojedynczy pomiar dla poziomu H. Po w³¹czeniu zliczania (poziomem wysokim) pomiar trwa
HS
do wy³¹czenia (zmiana INA na poziom niski). Pomiar jest zatrzymany, nie w³¹czy siê po
powtórnej zmianie InA na poziom wysoki. Ponowna aktywacja wejœcia nast¹pi po naciœniêciu
przycisku ESC/SS lub ENTER/RST (reset licznika).
pojedynczy pomiar dla zboczy opadaj¹cych.
FS
+5V
Np. pierwszy, krótki impuls w³¹cza zliczanie,
H
+5V
+5V
drugi impuls - zatrzymuje zliczanie.
L
0V
rS pojedynczy pomiar dla zboczy narastaj¹cych.
InA
30k
4
InA
+12V
1k8
pin 4
Schemat wejœcia InA

Dzielnik wejœciowy do
sterowania InA z 12V

Poziom niski L 0V - 0,5V
Poziom wysoki H 4V - 10V
u¿ycie przycisku ESC/SS

RESET
Napiêcie na wejœciu

InA

InA

CZAS

t
Zewnêtrzny
sygna³ na wejœciu IN lub wewnêtrzny z Timera
CZAS
Koniec
pomiaru

L

Wielokrotny pomiar dla
poziomu L.

Pocz¹tek
pomiaru

H

Wielokrotny pomiar dla
poziomu H.

LS

Pojedynczy pomiar dla
poziomu L.

HS

Pojedynczy pomiar dla
poziomu H.

FS

Pojedynczy pomiar dla
zboczy narastaj¹cych.

rS

t czas

Pojedynczy pomiar dla
zboczy opadaj¹cych.

- miejsca na osi czasu gdzie jest realizowany pomiar (zliczanie).
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InA ( pin 4 ) WEJŒCIE STERUJ¥CE c.d.

We wszystkich trybach pracy wejœcia InA, w³¹czenie i wy³¹czenie pomiaru nastêpuje po wykryciu
zmiany napiêcia na tym wejœciu . OpóŸnienie miêdzy zmian¹ napiêcia a w³¹czeniem / wy³¹czeniem
zliczania wynosi ok. 0,01sek.
Ustawienia z liter¹ S (single) w opisie np. HS oznaczaj¹ pojedynczy pomiar. Miernik po zainicjowaniu
pomiaru liczy do pierwszego stanu wejœcia InA które wy³¹czy pomiar , po czym wejœcie to staje siê
nieaktywne. Ponowna aktywacja wejœcia nast¹pi po naciœniêciu przycisku, (np. ESC/SS) co jest
równoznaczne z wymuszeniem ponownego startu lub zatrzymania pomiaru.
Równie¿ naciœniêcie klawisza ENTER/RST resetuje licznik i uaktywnia wejœcie InA.
Dla trybów pracy z liter¹ S (single) realizowany jest równie¿ programowy filtr wejœciowy na InA,
eliminuj¹cy drgania styków ³¹czników mechanicznych.
Tryb pracy wejœcia InA mo¿na ustawiaæ indywidualnie dla ka¿dej grupy pomiarów. Np. gdy licznik
pracuje jako Timer wejœcie INA mo¿e byæ w trybie "OFF" a gdy licznik pracuje jako Stoper mo¿e byæ
sterowany wejœciem InA w trybie "HS".
Wejœcie to podci¹gniête jest do +5V, czyli posiada poziom H. Ustawieniem fabrycznym dla wszystkich
grup jest tryb OFF.
Dla licznika "w górê / w dó³" (CU/d) wejœcie to ma na sta³e przypisan¹ funkcjê zmiany kierunku zliczania.
Dla poziomu wysokiego (+ 5V lub nie pod³¹czone ) dzia³a jak licznik "w górê" (CU).
Dla poziomu niskiego ( 0V lub zwarcie do masy) dzia³a jak licznik "w dó³" (Cd).

PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY WEJŒCIA InA.
1. Klawiszem "UP" wybraæ odpowiedni tryb pracy licznika w którym ma byæ zaprogramowane
wejœcie InA, np. STOPER.
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ zakres dok³adnoœæ np. Stopera ( -2, -1, 0, 60).
3. Nacisn¹æ i przytrzymaæ d³u¿ej klawisz "UP"
4. Na wyœwietlaczu pojawi siê np. InA OFF (OFF oznacza ¿e InA jest wy³¹czone)
5. Klawiszem "UP" ustawiæ odpowiedni tryb pracy wejœcia ( OFF, L, H, LS, HS, FS, rS)
6. Klawiszem "ENTER" zatwierdziæ wybór lub wycofaæ zmiany klawiszem "ESC"
Dla ka¿dego licznika i podzakresu dok³adnoœci pomiaru Timera i Stopera , mo¿emy ustawiæ inny
tryb pracy wejœcia InA (ustawienia s¹ zapamiêtane).

ESC
SS

UP
+5V
InA
OUT
GND
IN

LED
GATE

5 4 3 2 1

ENTER
RST
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DOWN
DOWN

WYJŒCIE przedwzmacniacza (SWP ), WYJŒCIE (OUT 0)

GND

UC6

(pin 2) Masa dla sygna³u wejœciowego. (masa jest wspólna dla zasilania i sygna³u wejœciowego)

SWP (pin 3) wyjœcie prze³¹czaj¹ce przedwzmacniacz
+5V
Wyjœcie s³u¿y do prze³¹czania torów przedwzmacniaczy i
regulacji progu prze³¹czania przedwzmacniacza DC.
Na wyjœciu jest ustawiany poziom niski ( 0V) gdy dla danego
podzakresu ustawimy typ wejœcia “AC”
Je¿eli ustawimy wejœcie “DC” wówczas na wyjœciu tym
pojawia siê sygna³ zmienny, prostok¹tny, 5Vpp.

3

SWP

680R

+5V
0V

Schemat wyjœcia SWP

InA ( pin 4 ) wejœcie steruj¹ce
+5V

(pin 5) Wyjœcie napiêcia zasilania +5V do zasilania p³ytek pomocniczych (np. przedwzmacniacza).

Z£¥CZE J2 (zasilaj¹ce)
GND (pin 7, 8) Masa dla zasilania. (masa jest wspólna dla zasilania i sygna³u wejœciowego)
+Uz

(pin 9) + Napiêcie zasilaj¹ce DC od +8V do +20V. Pobór pr¹du ok. 30mA dla 12V

Z£¥CZE J3 i J3A (wyjœcie OUT 0 )
OUT 0 (pin A) wyjœcie = +5V dla licznika >0, 0V dla licznika =< 0
+5V
Dwa, równolegle po³¹czone wyjœcia, które mog¹ byæ
OUT 0
A
wykorzystane do w³¹czania / wy³¹czania jakiegoœ
J3
urz¹dzenia w zale¿noœci od stanu licznika.
B
1k2
Na wyjœciu jest ustawiany poziom niski ( 0V) gdy licznik
+5V
dojdzie do "0" lub ma wartoœæ ujemn¹. Dla licznika
A
wiêkszego od "0" na wyjœciu jest +5V.
J3A
0V
B
Wyjœcie dzia³a równie¿ dla pomiaru czêstotliwoœci.
Mo¿na odwróciæ polaryzacjê wyjœcia ustawiaj¹c
Schemat wyjœcia OUT 0
parametr Pin0 na "H". Wówczas dla licznika >0
wyjœcie bêdzie 0V a dla licznika =<0 wyjœcie bêdzie +5V. (D³u¿ej przycisn¹æ dwa górne klawisze)
GND

(pin B) Masa (wspólna dla zasilania i sygna³u wejœciowego)
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POMIARY CZÊSTOTLIWOŒCI

UC6

Miernik UC6 ma cztery podzakresy do pomiarów czêstotliwoœci oznaczone liter¹ " F... " np. " F 0 ".
W tabeli poni¿ej podano zakresy pomiaru, rozdzielczoœæ maksymaln¹ i mo¿liwe do ustawienia czasy
bramkowania.
SYMBOL

Wynik wyœwietlany jest w:

F -3

mHz

0,025Hz - 1kHz

0,00001Hz / 1Hz

50 sek.

F

0

Hz

1Hz - 1MHz

0,01Hz / 10Hz

10 sek.

F

3

kHz

1Hz - 100MHz

0,01Hz / 100Hz

3 sek.

F

6

MHz

10Hz - 120MHz

10Hz / 1kHz

1 sek.

Dok³adnoœæ pomiaru
(zale¿y od czêstotliwoœci)

ZAKRES POMIARU

Mo¿liwy zakres
czasów bramkowania

Dla ka¿dego podzakresu pomiaru mo¿e byæ ustawiony inny czas bramkowania np. dla zakresu " F -3 "
(pomiar ma³ych czêstotliwoœci) mo¿emy ustawiæ czas bramkowania = 4 sek. a dla zakresu " F 0 "
czas bramkowania = 1 sek. Dla ka¿dego podzakresu mo¿na równie¿ ustawiæ inny offset i skalowanie.
Ustawienie skalowania jest konieczne przy korzystaniu z dzielnika czêstotliwoœci (preskalera) natomiast
ustawienie offsetu jest konieczne przy korzystaniu z miernika jako skali w odbiornikach radiowych.
Ustawienie miernika na pomiar czêstotliwoœci:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz " UP " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê literka " F... " np. " F 0 ".
2. Klawiszem " DOWN " wybraæ podzakres pomiaru odpowiedni do mierzonej czêstotliwoœci.

Przy pomiarach czêstotliwoœci dobrze jest sygna³ mierzony doprowadziæ do miernika przez kondensator.
Pozwala to uzyskaæ lepsz¹ czu³oœæ oraz separacjê Ÿród³a sygna³u od miernika,
LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

CIN
100nF
(1uF)

IN

GND

5 4 3 2 1
RST

Pomiar czêstotliwoœci
Sin 2Vpp, CIN=1uF
TTL 2,5Vpp, DC
TTL 5Vpp, DC

2Hz - 120MHz
0,025Hz - 100MHz
0,025Hz - 120MHz

Zakres mierzonych czêstotliwoœci
dla przyk³adowych sygna³ów.

Vpp
2.0
1.5
1.0

Wykres czu³oœci miernika UC6 dla
sygna³u sinusoidalnego po³¹czonego
przez kondensator 1uF z wejœciem IN.

0.5
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PRZWEDWZMACNIACZE

UC6

Funkcjonalnoœæ miernika zwiêksza dodatkowy przedwzmacniacz umieszczony na stykach z³¹cza
sygna³owego. Jest to wyposa¿enie dodatkowe. W zale¿noœci od zastosowania mo¿emy wybraæ
nastêpuj¹ce przedwzmacniacze:
MCW3 - dwukana³owy, 1 kana³ to przedwzmacniacz AC o czu³oœci 40mV i zakresie 0,5Hz - 110MHz,
2 kana³ to preskaler do 1GHz. Prze³¹czanie kana³ów automatycznie przez miernik lub rêcznie.
MCW4 - dwukana³owy, 1 kana³ przedwzmacniacz AC o czu³oœci 40mV, 2 kana³ to przedwzmacniacz DC
z mo¿liwoœci¹ ustawiania progu wyzwalania w zakresie -8V do +15V
MCW5 - dedykowany do miernika CB z mo¿liwoœci¹ pomiaru mocy sygna³u nadawanego.
F50 - filtr dolnoprzepustowy odcinaj¹cy zak³ócenia wy¿szych czêstotliwoœci.
Ustawienie kana³u pomiaru z preskalerem (tylko przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem MCW3)
Prze wspó³pracy z przedwzmacniaczem MCW3 (przedwzmacniacz + preskaler) wybranie kana³u AC
powoduje w³¹czenie przedwzmacniacza a wybranie kana³u DC - w³¹czenie kana³u z preskalerem.
Dla tego przedwzmacniacza ustawianie progu wyzwalania DC nie zmienia warunków pomiaru.
Poniewa¿ preskaler jest dzielnikiem czêstotliwoœci (:128), nale¿y skorygowaæ wyœwietlany wynik przez
odpowiednie ustawienie skalowania. Poni¿ej opis ustawienia dla podzakresu "F 3" .
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Ustawiæ pomiar czêstotliwoœci na podzakres "F 3"
Nacisn¹æ i przytrzymaæ (ok. 2 sek.) klawisz " ESC " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê literka " In "
Puœciæ klawisz, a nastêpnie klawiszem "UP" wybraæ "In dC"
Zatwierdziæ wybór klawiszem "ENTER" i nacisn¹æ go jeszcze raz zatwierdzaj¹c dowolny próg wyzw.
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz " DOWN " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " SCAL. " i puœciæ klawisz.
Na wyœwietlaczu pojawi siê np. "01.0000" przy czym ostatnia cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Poniewa¿ preskaler MCW3 dzieli czêstotliwoœæ przez 128 musimy ustawiæ skalowanie na 0128.0000
Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê a klawiszem "ENTER" zatwierdzamy
wybór i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
6. Po ustawieniu 00.1280 naciskamy kilkakrotnie "ENTER" a¿ wyjdziemy z trybu edycji skalowania.
Ustawienie kana³u pomiaru AC lub DC ( tylko przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem MCW4
Je¿eli do pomiarów wykorzystujemy dodatkowy przedwzmacniacz MCW4 (2 kana³y pomiaru, AC + DC),
to mo¿emy wybraæ który kana³ przedwzmacniacza bêdzie aktywny, a dla kana³u DC ustawiæ dodatkowo
próg wyzwalania w zakresie -8V do +15V. Dla ka¿dego podzakresu pomiaru czêstotliwoœci, mo¿emy
wybraæ inny kana³ i ustawiæ inny próg wyzwalania DC (ustawienia s¹ zapamiêtane).
Nacisn¹æ i przytrzymaæ (ok. 2 sek.) klawisz " ESC " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê literka " In "
Puœciæ klawisz, a nastêpnie klawiszem "UP" wybraæ "In AC" lub "In dC"
Zatwierdziæ wybór klawiszem "ENTER" (lub wycofaæ zmiany klawiszem "ESC" )
Je¿eli wybierzemy "In dC" wówczas pojawi siê mo¿liwoœæ wyboru progu wyzwalania np.
wyœwietli siê "P 2.5U " gdzie 2.5U oznacza próg wyzwalania ustawiony na 2,5V.
5. Klawiszami "UP" "DOWN" mo¿emy zmieniæ próg wyzwalania w zakresie -8,0V do +15,0V.
Przed wyœwietlon¹ wartoœci¹ progu mo¿e pojawiæ siê literka H, P lub L. Literki te u³atwiaj¹ ustawienie
progu wyzwalania przy pod³¹czonym sygnale mierzony.
H - oznacza ¿e próg wyzwalania jest powy¿ej najwiêkszej wartoœci sygna³u mierzonego.
P - oznacza "pomiar" to znaczy ¿e nastêpuje prze³¹czanie komparatora wejœciowego.
L - próg wyzwalania jest poni¿ej najmniejszej wartoœci sygna³u mierzonego.
1.
2.
3.
4.
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CZAS BRAMKOWANIA POMIARU (b)

UC6

Czas bramkowania jest to czas przez jaki miernik zlicza impulsy pomiarowe. Czym d³u¿szy jest czas
bramkowania, tym dok³adniejszy jest pomiar. Dla zmierzenia ma³ych czêstotliwoœci czas bramkowania
musi byæ d³u¿szy ni¿ okres mierzonej czêstotliwoœci.
Czas bramkowania dotyczy pomiaru czêstotliwoœci oraz okresu. Dla ka¿dego podzakresu pomiaru
mo¿e byæ ustawiony inny czas bramkowania np. dla zakresu " F -3 " (pomiar ma³ych czêstotliwoœci)
mo¿emy ustawiæ czas = 4 sek. a dla zakresu " F 0 " czas bramkowania = 1 sek.
Czas bramkowania mo¿emy zaprogramowaæ w czasie pracy miernika przez d³u¿sze przytrzymanie
2 prawych klawiszy " UP " i " DOWN "
ESC
LED
GATE

Maksymalny czas bramkowania:
Minimalny czas bramkowania:

SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

50 sek.
0.2 sek.

RST

Zmiana czasu bramkowania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klawiszem " UP " wybraæ zakres pomiaru w którym zmienimy czas bramkowania np. " F 3 "
Nacisn¹æ i przytrzymaæ jednoczeœnie klawisz " UP " i klawisz " DOWN "
Poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " b " po czym puœciæ klawisze.
Na wyœwietlaczu pojawi siê dotychczasowy czas bramkowania np. " b 00.5 " (0.5 sek.)
przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona. Za³ó¿my, ¿e zmieniamy czas na 1 sek.
Klawiszem " UP " zwiêkszamy podœwietlon¹ cyfrê, klawiszem "DOWN" zmniejszamy.
W naszym przyk³adzie ustawiamy " 0 "
Klawiszem " ENTER " - zatwierdzamy ustawion¹ cyfrê i przechodzimy do edycji nastêpnej.
Klawiszem "UP" ustawiamy "1" na drugiej cyfrze.
Nacisn¹æ klawisz " ENTER " zatwierdzaj¹c wybór.
Jeszcze raz nacisn¹æ klawisz " ENTER " co zatwierdzi 3 cyfrê (0) i zakoñczy ustawianie
czasu bramkowania.

Dioda sygnalizacyjna LED GATE (LG)

UC6

Dioda sygnalizacyjna LG mo¿e byæ pomocna przy pomiarach z d³ugim czasem bramkowania.
Wówczas mo¿e zdarzyæ siê sytuacja kiedy wyœwietlacz jest wygaszony i mamy wra¿enie ¿e miernik
"zawiesi³ siê". Dioda sygnalizuje bramkowanie licznika czyli zapala siê gdy miernik rozpocznie pomiar
i czeka na jego zakoñczenie. Gaœnie na chwilê gdy minie czas bramkowania. Je¿eli wynik na liczniku
jest wtedy "0" oznacza to ¿e czas bramkowania jest zbyt krótki lub do wejœcia miernika nie jest
pod³¹czony w³aœciwy sygna³.
W³¹czyæ lub wy³¹czyæ diodê mo¿emy przez d³u¿sze naciœniêcie przycisków " ENTER " i "DOWN".
ENTER
RST
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DOWN
+ DOWN

LG no lub YES (Led Gate) w³¹czenie / wy³¹czenie diody sygnalizuj¹cej
bramkowanie licznika. ( no = ustawienie fabryczne).

ZASILANIE MIERNIKA

UC6

Miernik ma przetwornicê napiêcia i mo¿e byæ zasilany z dowolnego Ÿród³a napiêcia DC od 8V do 30V.
Pobór pr¹du jest uzale¿niony od napiêcia zasilaj¹cego, ustawionej jasnoœci wyœwietlaczy oraz od
wyœwietlanych cyfr oraz koloru wyœwietlacza.
napiêcie
zasilania
8V
12V
15V
24V

1
34 mA
24 mA
21 mA

jasnoœæ
2
53 mA
37 mA
31 mA

3
90 mA
60 mA
49 mA

Obok podano maksymalny pobór pr¹du UC6 dla ró¿nych
jasnoœci i napiêæ gdy miernik wyœwietla 888 888,
dla wyœwietlaczy czerwonych.

MENU STARTOWE - zmiana jasnoœci.

UC6

W menu startowym mamy mo¿liwoœæ ustawienia jasnoœci wyœwietlacza miernika oraz przywrócenia
ustawieñ fabrycznych (wszystkie ustawienia u¿ytkownika s¹ kasowane). Dodatkowo mo¿emy
ustawiæ blokadê dzia³ania klawiszy. UWAGA ! zdjêcie blokad wykonuje siê przez za³o¿enie
odpowiedniego mostka na styki z³¹cza programuj¹cego.
Zmiana jasnoœci:
Ustawienia fabryczne:
W³¹czenie blokad:

1. Wy³¹czyæ zasilanie miernika
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ jednoczeœnie klawisz " UP " i klawisz " DOWN "
3. W³¹czyæ zasilanie.
4. Poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " UC6 " po czym puœciæ klawisze.
5. Na wyœwietlaczu pojawi siê dotychczasowa jasnoœæ np. " LEd 2 "
6. Klawiszem " UP " ustawiæ odpowiedni¹ jasnoœæ (1 = min, 3 = max.)
7. Klawiszem " ENTER " - zatwierdzamy ustawion¹ jasnoœæ.
8. Na wyœwietlaczu pojawi siê: "dEF no" (mo¿liwoœæ przywrócenia ustawieñ fabrycznych)
9. Nacisn¹æ klawisz " ENTER " zatwierdzaj¹c wybór.
10. Na wyœwietlaczu pojawi siê: "bL no" (mo¿liwoœæ ustawienia blokad)
11. Jeszcze raz nacisn¹æ klawisz " ENTER " co zakoñczy ustawianie i miernik wyjdzie z
Menu startowego.

LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST
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UC6

AUTO reset (Ar)

Auto reset jest funkcj¹ pozwalaj¹c¹ na automatyczne wznawianie pracy Timera, licznika "w dó³" lub
licznika dwukierunkowego. Dzia³a w ten sposób, ¿e po dojœciu licznika do "0" zaczyna byæ odmierzany
czas na jaki jest ustawiony Auto reset i po tym czasie ponownie jest ustawiana pocz¹tkowa wartoœæ
licznika i wznawiane odliczanie. Mo¿e s³u¿yæ np. do w³¹czania jakiegoœ urz¹dzenia co okreœlony czas
lub po okreœlonej iloœci zliczonych impulsów.
Jako przyk³ad opiszemy w³¹czanie podlewania kwiatka raz dziennie przez 30 sekund.
Oczywiœcie licznik UC6 generuje tylko impuls napiêciowy uruchamiaj¹cy urz¹dzenie podlewaj¹ce.
Ustawimy Timer na 23h 59min i 30sek. (przez 30 sek, kiedy jest w³¹czone urz¹dzenie podlewaj¹ce,
Timer nie dzia³a). Suma czasów Timera i czasu Auto resetu (który jest równy czasowi podlewania) = 24h.
Wejœcie w tryb pracy TIMERA:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê TI. ** (** = -2, -1, 0, 60)
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ zakres TI. 0
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar (lub zdalnie, napiêciem na wejœciu InA)
Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej TIMERA:
4. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz "ENTER/RST " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa timera, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Wartoœæ pocz¹tkow¹ ustawiamy z dok³adnoœci¹ do 1/100sek. ³¹cznie 9 cyfr.
023h 59min 30sek, 00/100 sek.
5. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry.
6. Klawiszem "ENTER/RST " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
D³u¿sze naciœniêcie klawisza zatwierdza zmiany bez edycji pozosta³ych cyfr.
Ustawienie czasu Auto resetu:
7. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ 2 klawisze "UP" i "DOWN" na wyœwietlaczu pojawi Ar 00.0
przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona. Jest to czas Auto resetu podany w sek.
Musimy ustawiæ Ar 30.0
8. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry.
9. Klawiszem "ENTER/RST " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
Uwagi.
1. Maksymalny czas Auto resetu to 99,9 sek.
2. Wy³¹czenie Auto resetu = ustawienie Ar 00.0

LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST
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LICZNIK w GÓRÊ (CU = Counter Up)

UC6

Licznik CU zlicza (sumuje) impulsy doprowadzone do wejœcia IN, od momentu w³¹czenia licznika.
Ma mo¿liwoœæ w³¹czenia i wy³¹czenia klawiszem "ESC/SS" , lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Maksymalna czêstotliwoœæ pracy to 500Hz.
Wejœcie w tryb pracy licznika CU:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê CU, Cd lub CUd
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ licznik CU
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar (lub zdalnie, napiêciem na wejœciu INA)

LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST

Naturalny zakres pracy licznika (od 1 do 999 999) mo¿na zwiêkszyæ np. dziesiêciokrotnie wykorzystuj¹c
skalowanie, czyli mno¿¹c przez 0,1. Oczywiœcie rozdzielczoœæ pomiaru bêdzie mniejsza.
UWAGI:
1. Dla licznika "CU" dzia³a skalowanie i Auto reset.
2. Naciœniêcie klawisza ESC/SS rozpoczyna liczenie impulsów, nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
(oprócz trybu L i H wejœcia INA, w których klawisz ten nie dzia³a).
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza ESC/SS kontynuuje
uprzedni pomiar a wiêc dodaje impulsy od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie licznika wejœciem INA we wszystkich trybach pracy.
5. W trybie " H " , przy nie pod³¹czonym wejœciu INA (wewnêtrznie podci¹gniête jest do +5V)
i doprowadzonym sygnale do wejœcia IN, licznik nie daje siê zatrzymaæ (sam startuje po resecie).
a tym samym nie mo¿emy zmieniæ grupy pomiarów. Licznik mo¿na zatrzymaæ przez podanie
niskiego poziomu na wejœcie INA + reset, lub od³¹czaj¹c sygna³ z wejœcia IN, lub przez zmieniê
trybu pracy wejœcia INA (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz UP).
6. Po naciœniêcie klawisza ENTER/RST licznik jest zerowany (wskazuje "0") i oczekuje na start.
Wyjœcie OUT 0 ma poziom 0V (dla Pin 0 = L).
7. W celu zabezpieczenia licznika przed przypadkowym skasowaniem, w trakcie odliczania i
zatrzymania pomiaru nie dzia³a krótkie naciœniêcie klawisza UP i DOWN . Dzia³a dopiero po resecie
co umo¿liwia przejœcie do innej grupy pomiarów.
Zdalne w³¹czanie / wy³¹czanie licznika wejœciem InA.
Licznik mo¿emy w³¹czaæ i wy³¹czaæ zdalnie przez zmianê napiêcia na wejœciu InA.
Wejœcie to ma 6 trybów pracy + tryb "OFF" czyli wy³¹czenie wejœcia..
Dla niektórych trybów pracy klawisz ESC/SS dzia³a równolegle z wejœciem InA, dla innych
jest zablokowany. W opisie wejœcia INA znajdziemy dok³adne Informacje o jego dzia³aniu.
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UC6

LICZNIK w DÓ£ (Cd = Counter down)

Licznik "w dó³" odejmuje impulsy doprowadzone do wejœcia IN, od ustawionej wartoœci pocz¹tkowej.
Wartoœæ pocz¹tkow¹ nale¿y zaprogramowaæ. Po dojœciu licznika do "0" zmieni siê poziom na wyjœciu
OUT 0. Mo¿na to wykorzystaæ do w³¹czenia lub wy³¹czenia jakiegoœ urz¹dzenia.
Licznik mo¿emy w³¹czyæ i wy³¹czyæ klawiszem "ESC/SS" , lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Maksymalna czêstotliwoœæ pracy to 500Hz.
Wejœcie w tryb pracy licznika Cd:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê CU, Cd lub CUd
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ licznik Cd
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar (lub zdalnie, napiêciem na wejœciu INA)

Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej licznika Cd:
1. Wejœæ w tryb pracy licznika Cd
2. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz "ENTER/RST " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa licznika, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
3. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry.
4. Klawiszem "ENTER/RST " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
D³u¿sze naciœniêcie klawisza zatwierdza zmiany bez edycji pozosta³ych cyfr.
Naturalny zakres pracy licznika (od 999 999 do -99999)
mo¿na zwiêkszyæ np. dziesiêciokrotnie wykorzystuj¹c
skalowanie, czyli mno¿¹c przez 0,1.
Oczywiœcie rozdzielczoœæ pomiaru bêdzie mniejsza.

LED
GATE

ESC
SS

UP

UWAGI:
1. Dla licznika "Cd" dzia³a skalowanie i auto reset,
ENTER
2. Naciœniêcie klawisza ESC/SS rozpoczyna liczenie impulsów,
DOWN
DOWN
RST
nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
(oprócz trybu L i H wejœcia INA, w których klawisz ten nie dzia³a).
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza ESC/SS kontynuuje
uprzedni pomiar a wiêc odejmuje impulsy od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie licznika wejœciem INA we wszystkich trybach pracy.
5. W trybie " H " , przy nie pod³¹czonym wejœciu INA (wewnêtrznie podci¹gniête jest do +5V)
i doprowadzonym sygnale do wejœcia IN, licznik nie daje siê zatrzymaæ (sam startuje po resecie).
a tym samym nie mo¿emy zmieniæ grupy pomiarów. Licznik mo¿na zatrzymaæ przez podanie
niskiego poziomu na wejœcie INA + reset, lub od³¹czaj¹c sygna³ z wejœcia IN, lub przez zmieniê
trybu pracy wejœcia INA (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz UP).
6. Po naciœniêcie klawisza ENTER/RST licznik jest ustawiany na wartoœæ pocz¹tkow¹ i oczekuje na start.
Wyjœcie OUT 0 ma poziom +5V (dla Pin 0 = L).
7. W celu zabezpieczenie licznika przed przypadkowym skasowanie licznika, w trakcie odliczania i
zatrzymania pomiaru nie dzia³a krótkie naciœniêcie klawisza UP i DOWN . Dzia³a dopiero po resecie
co umo¿liwia przejœcie do innej grupy pomiarów.
Zdalne w³¹czanie / wy³¹czanie licznika wejœciem INA.
Licznik mo¿emy w³¹czaæ i wy³¹czaæ zdalnie przez zmianê napiêcia na wejœciu INA.
Wejœcie to ma 6 trybów pracy + tryb "OFF" czyli wy³¹czenie wejœcia..
Dla niektórych trybów pracy klawisz ESC/SS dzia³a równolegle z wejœciem INA, dla innych
jest zablokowany. W opisie wejœcia INA znajdziemy dok³adne Informacje o jego dzia³aniu.
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LICZNIK DWUKIERUNKOWY (CUd = Counter Up / down)

UC6

Licznik dwukierunkowy jest po³¹czeniem licznika w górê i w dó³, a wiêc mo¿e dodawaæ lub odejmowaæ
impulsy. Kierunek zliczania jest sterowany napiêciem na wejœciu INA :
Mo¿emy zaprogramowaæ wartoœæ pocz¹tkow¹ licznika. Po dojœciu licznika do "0" zmieni siê poziom na
wyjœciu OUT 0. Mo¿na to wykorzystaæ do w³¹czenia lub wy³¹czenia jakiegoœ urz¹dzenia.
Licznik mo¿emy w³¹czyæ i wy³¹czyæ tylko klawiszem "ESC/SS" .
Wejœcie w tryb pracy licznika CUd:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê CU, Cd lub CUd
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ licznik CUd
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar .

Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej licznika CUd:
1. Wejœæ w tryb pracy licznika CUd
2. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz "ENTER/RST " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa licznika, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
3. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry.
4. Klawiszem "ENTER/RST " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
D³u¿sze naciœniêcie klawisza zatwierdza zmiany bez edycji pozosta³ych cyfr.
LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST

Uwagi.
1. Dla licznika "CUd" dzia³a skalowanie i Auto reset
2. Naciœniêcie klawisza ESC/SS rozpoczyna liczenie impulsów, nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje.
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza ESC/SS kontynuuje
uprzedni pomiar a wiêc dodaje lub odejmuje impulsy od poprzedniego wskazania, w zale¿noœci od
napiêcia na wejœciu INA.
4. Po naciœniêcie klawisza ENTER/RST licznik jest ustawiany na wartoœæ pocz¹tkow¹ i oczekuje na start.
Wyjœcie OUT 0 ma poziom +5V (dla Pin 0 = L).

+5V

Cd

0V
4

+5V
+5V

10k

Licznik "w górê" (CU) - na wejœcie INA podaæ napiêcie
+5V lub pozostawiæ nie pod³¹czone.
Licznik "w dó³" (Cd) - na wejœcie INA podaæ napiêcie 0V
lub zewrzeæ do masy.

CU

INA

30k

Schemat wejœcia INA
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STOPER (ST)

Stoper odmierza czas jaki up³yn¹³ od momentu w³¹czenia stopera. Ma mo¿liwoœæ w³¹czenia i
wy³¹czenia klawiszem "ESC/SS" , lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Wejœcie w tryb pracy STOPERA:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê ST. ** (** = -2, -1, 0, 60)
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ zakres dok³adnoœæ Stopera.
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar (lub zdalnie, napiêciem na wejœciu INA)

LED
GATE

SYMBOL
ST. -2
ST. -1
ST.

0

ST. 60

ZAKRES CZASU PRACY
59

min

sek

, 59

h

min

1/100sek

, 99
sek

1/10sek

9 , 59 , 59 , 9
h

min

sek

h

ENTER

DOWN
DOWN

1/10 sek.
1 sek.
1 min.

(41,6 dni)

UP

1/100 sek.

, 59

9999 , 59

SS

WYŒWIETLANA
DOK£ADNOŒÆ

min

99 , 59

ESC

RST

UWAGI:
1. Dla "STOPERA" nie dzia³a skalowanie i offset.
2. Naciœniêcie klawisza ESC/SS rozpoczyna odmierzanie czasu, nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
(oprócz trybu L i H wejœcia INA, w których klawisz ten nie dzia³a).
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza ESC/SS kontynuuje
uprzedni pomiar a wiêc dodaje czas od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie Stopera wejœciem INA we wszystkich trybach pracy.
5. W trybie " H " , przy nie pod³¹czonym wejœciu INA (wewnêtrznie podci¹gniête jest do +5V)
Stoper nie daje siê zatrzymaæ (sam startuje po resecie) a tym samym nie mo¿emy zmieniæ grupy
pomiarów. Licznik mo¿na zatrzymaæ przez podanie niskiego poziomu na wejœcie INA + reset,
lub d³u¿sze przytrzymanie klawisza UP, i zmianê tryb pracy wejœcia INA.
6. Po naciœniêcie klawisza ENTER/RST Stoper jest zerowany (wskazuje "0") i oczekuje na start.
Wyjœcie OUT 0 ma poziom 0V (dla Pin 0 = L).
7. W celu zabezpieczenia Stopera przed przypadkowym skasowaniem, w trakcie odliczania i
zatrzymania pomiaru nie dzia³a krótkie naciœniêcie klawisza UP i DOWN . Dzia³a dopiero po resecie
co umo¿liwia przejœcie do innej grupy pomiarów.
Zdalne w³¹czanie / wy³¹czanie Stopera wejœciem INA.
Stoper mo¿emy w³¹czaæ i wy³¹czaæ zdalnie przez zmianê napiêcia na wejœciu INA.
Wejœcie to ma 6 trybów pracy + tryb "OFF" czyli wy³¹czenie wejœcia..
Dla niektórych trybów pracy klawisz ESC/SS dzia³a równolegle z wejœciem INA, dla innych
jest zablokowany. W opisie wejœcia INA znajdziemy dok³adne Informacje o jego dzia³aniu.
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TIMER (Ti)
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TIMER odejmuje czas od ustawionej wartoœci pocz¹tkowej. Wartoœæ pocz¹tkow¹ nale¿y zaprogramowaæ.
Po dojœciu licznika do "0" zmieni siê poziom na wyjœciu OUT 0. Mo¿na to wykorzystaæ do w³¹czenia lub
wy³¹czenia jakiegoœ urz¹dzenia. Ma mo¿liwoœæ w³¹czenia i wy³¹czenia klawiszem "ESC/SS" ,
lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Wejœcie w tryb pracy TIMERA:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê TI. ** (** = -2, -1, 0, 60)
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ zakres dok³adnoœæ TIMERA.
3. Klawisz "ESC/SS" rozpoczyna i zatrzymuje pomiar (lub zdalnie, napiêciem na wejœciu INA)
Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej TIMERA:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê TI. ** (** = -2, -1, 0, 60)
2. Klawiszem "DOWN" wybraæ zakres dok³adnoœæ TIMERA (dla ka¿dego zakresu mo¿e byæ
ustawiona inna wartoœæ pocz¹tkowa)
3. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz "ENTER/RST " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa timera, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Wartoœæ pocz¹tkow¹ ustawiamy z dok³adnoœci¹ do 1/100sek. ³¹cznie 9 cyfr.
999h 99min 99sek, 99/100 sek.
4. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry.
5. Klawiszem "ENTER/RST " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
D³u¿sze naciœniêcie tego klawisza zatwierdza zmiany bez edycji pozosta³ych cyfr.
SYMBOL
TI. -2
TI. -1
TI.

0

TI. 60

MAX. CZAS PRACY
59

min

sek

, 59

h

min

1/100sek

, 99
sek

1/10sek

9 , 59 , 59 , 9
h

min

sek

1 sek.
1 min.

(41,6 dni)

ESC
SS

UP

1/10 sek.

, 59

9999 , 59

LED
GATE

1/100 sek.

min

99 , 59
h

WYŒWIETLANA
DOK£ADNOŒÆ

ENTER
DOWN
UWAGI:
DOWN
RST
1. Dla "TIMERA" nie dzia³a skalowanie i offset, dzia³a Auto reset
2. Naciœniêcie klawisza ESC/SS rozpoczyna odmierzanie czasu, nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
(oprócz trybu L i H wejœcia INA, w których klawisz ten nie dzia³a).
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza ESC/SS kontynuuje
uprzedni pomiar a wiêc odejmuje czas od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie Timera wejœciem INA we wszystkich trybach pracy.
5. W trybie " H " , przy nie pod³¹czonym wejœciu INA (wewnêtrznie podci¹gniête jest do +5V)
Timer nie daje siê zatrzymaæ (sam startuje po resecie) a tym samym nie mo¿emy zmieniæ grupy
pomiarów. Licznik mo¿na zatrzymaæ przez podanie niskiego poziomu na wejœcie INA + reset,
lub d³u¿sze przytrzymanie klawisza UP, i zmianê tryb pracy wejœcia INA.
6. Po naciœniêcie klawisza ENTER/RST Timer jest ustawiany na wartoœæ pocz¹tkow¹ i oczekuje na start.
Wyjœcie OUT 0 ma poziom +5V (dla Pin 0 = L).
7. W celu zabezpieczenia Timera przed przypadkowym skasowaniem, w trakcie odliczania i
zatrzymania pomiaru nie dzia³a krótkie naciœniêcie klawisza UP i DOWN . Dzia³a dopiero po resecie
co umo¿liwia przejœcie do innej grupy pomiarów.
8. Timer mo¿emy w³¹czaæ i wy³¹czaæ zdalnie przez zmianê napiêcia na wejœciu INA.
Wejœcie to ma 6 trybów pracy + tryb "OFF" czyli wy³¹czenie wejœcia..
Dla niektórych trybów pracy klawisz ESC/SS dzia³a równolegle z wejœciem INA, dla innych
jest zablokowany. W opisie wejœcia INA znajdziemy dok³adne Informacje o jego dzia³aniu.
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POMIARY SZEROKOŒCI IMPULSÓW I WYPE£NIENIA (PH-3, PL-3 , du%)

H

Licznik mo¿e mierzyæ czas trwania impulsu o poziomie wysokim (H)
lub niskim (L), oraz procentowo przedstawia wype³nienie (duty),
czyli symetriê przebiegu.
Mo¿emy mierzyæ impulsy o szerokoœci do 20 sek (wymaga to
oczywiœcie ustawienia odpowiednio d³ugiego czasu bramkowania).
Najkrótszy mierzony impuls to 0,1us (5 MHz) ale praktycznie, ze
wzglêdu na rozdzielczoœæ, miarodajne s¹ pomiary do ok. 100kHz (5us).
Pomiar wype³nienia (duty) okreœla procentowo stosunek
czasu trwania impulsu H do sumy czasów (H+L).

duty [%] =

L
H
x 100%
H+L

Pomiar czasu trwania wysokiego poziomu (PH-3):
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz " UP " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê: PH-3, PL-3 lub du%
2. Klawiszem " DOWN " wybraæ PH-3.
3. Wynik wyœwietlany jest w us z rozdzielczoœci¹ 0,1 us.

POMIAR PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ (rPm)

UC6

Na zakresie rPM mo¿emy mierzyæ prêdkoœæ obrotow¹ w zakresie od 1.5 obr/min do 999 999 obr/min.
Dla standardowego czasu bramkowania - 1 sek. miernik mierzy prêdkoœæ obrotow¹ od 60 or/min.
Dla mniejszych obrotów, nale¿y wyd³u¿yæ czas bramkowania.
Dodatkowo musimy uwzglêdniæ charakterystykê czujnika obrotów czyli ile generuje impulsów na
1 obrót i odpowiednio ustawiæ skalowanie (fabrycznie skalowanie ustawione jest na "1".
impuls / obrót

skalowanie

1

001.000

2

000.500

4

000.250

8

000.125

Sygna³ wejœciowy musi byæ w³aœciwie uformowany czyli
mieæ amplitudê 2V do 5V i nie mo¿e mieæ zak³óceñ o które
³atwo przy pomiarach niskich czêstotliwoœci. Do zmniejszenia
zak³óceñ mo¿na wykorzystaæ wewnêtrzny filtr dCF.
LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

RST

Pomiar prêdkoœci obrotowej:
1. Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz "UP" a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê rPmI.
2. Dla obrotów poni¿ej 60 obr/min zwiêkszyæ czas bramkowania.
3. Dla impulsatorów innych ni¿ 1 impuls na obrót ustawiæ odpowiednie skalowanie.
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SKALOWANIE (SCAL) :
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Skalowanie polega na pomno¿eniu wyniku pomiaru miernika przez liczbê 8 - cyfrow¹ z przedzia³u:
[ 0000.0001] - [9999.9999]. Skalowanie = [0001.0000] nie zmienia wyœwietlanego wyniku pomiaru.
wyœwietlany wynik = skalowanie * pomiar licznika
Dla liczników "w dó³" z wpisan¹ wartoœci¹ startow¹ wzór przyjmuje postaæ:
wyœwietlany wynik = wartoœæ startowa - ( skalowanie * pomiar licznika )

Przyk³ad: SKALOWANIE LICZNIKA "W GÓRÊ" (CU) WYNIK DZIELONY PRZEZ 10.
Nale¿y przeskalowaæ licznik w górê (CU) tak ¿eby dodawa³ 1 do wyniku co 10 impulsów wejœciowych.
Musimy ustawiæ skalowanie dla tego licznika na [ 0000.1000]

Ustawienie skalowania na 0,1 (dla licznika CU)
1.
2.
3.
4.

Przyciskiem " UP " wybraæ grupê liczników (CU, Cd lub CUd)
Przyciskiem przyciskiem " DOWN " wybraæ licznik "w górê" " CU "
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz " DOWN " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " SCAL. " i puœciæ klawisz.
Na wyœwietlaczu pojawi siê np. "01.0000" przy czym ostatnia cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Musimy ustawiæ wartoœæ 0000.1000 Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy podœwietlon¹
cyfrê a klawiszem "ENTER" zatwierdzamy wybór i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
5. Po ustawieniu 00.1000 naciskamy d³u¿ej "ENTER" a¿ wyjdziemy z trybu edycji skalowania.

Dla ka¿dego licznika, mo¿emy ustawiæ inne skalowanie.
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INFORMACJE ZAAWANSOWANE
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OFFSET (OFFS):

Offset jest to wartoœæ liczbowa z przedzia³u [ 0000.0001] - [9999.9999] któr¹ dodajemy lub
odejmujemy od wyniku pomiaru. Offset = [0000.0000] nie zmienia wyœwietlanego wyniku pomiaru.
wyœwietlany wynik = pomiar licznika +/- offset
Je¿eli dodatkowo u¿yte jest skalowanie wówczas wzór przyjmuje postaæ:
wyœwietlany wynik = ( skalowanie * pomiar licznika ) +/- offset
Offset mo¿emy dodaæ do wyniku (funkcja Add) lub odj¹æ (funkcja Sub)
Przyk³ad: SKALA CZÊSTOTLIWOŒCI DLA ODBIORNIKA RADIOWEGO FM (f. het. = 10,7MHz)
Zakres czêstotliwoœci radiowych FM to 88MHz do 108MHz. Czêstotliwoœæ poœrednia FM to 10,7MHz
a wiêc generator heterodyny pracuje na czêstotliwoœciach od 98,7MHz do 118,7MHz. W celu
zwiêkszenia czu³oœci miernika wykorzystamy przedwzmacniacz z preskalerem MCW3. Poniewa¿
preskaler dzieli czêstotliwoœæ przez 128 musimy uwzglêdniæ to wpisuj¹c odpowiednie skalowanie
pomiaru oraz od wyniku odj¹æ czêstotliwoœæ heterodyny (10,7MHz). Wykorzystamy pomiar
czêstotliwoœci na zakresie "F 6" (wynik wyœwietlany w MHz)

Ustawienie skalowania na 128 (dla zakresu "F 3")
1.
2.
3.
4.

Przyciskiem " UP " wybraæ grupê pomiarów czêstotliwoœci - z literka " F "
Przyciskiem przyciskiem " DOWN " wybraæ zakres pomiaru " F 6 "
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz " DOWN " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " SCAL. " i puœciæ klawisz.
Na wyœwietlaczu pojawi siê np. "01.0000" przy czym ostatnia cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Musimy ustawiæ wartoœæ 128.000. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê a
klawiszem "ENTER" zatwierdzamy wybór i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
5. Po ustawieniu 128.000 naciskamy d³u¿ej "ENTER" a¿ wyjdziemy z trybu edycji skalowania.

Odjêcie offsetu (10,7MHz)
6. Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz " ENTER " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " OFFS. " i puœciæ klawisz.
7. Na wyœwietlaczu pojawi siê "Add" (dodawanie) nacisn¹æ "UP" pojawi siê "Sub" (odejmowanie).
Zatwierdziæ klawiszem " ENTER "
8. Na wyœwietlaczu pojawi siê np. "00.0000" przy czym ostatnia cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Musimy ustawiæ wartoœæ 0010.7000. Klawiszami "UP" "DOWN" zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê
a klawiszem "ENTER" zatwierdzamy wybór i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
9. Po ustawieniu naciskamy d³u¿ej "ENTER" a¿ wyjdziemy z trybu edycji offsetu.

LED
GATE

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

Po ustawieniu skalowania i offsetu dla zakresu "F 6",
czêstotliwoœæ odbieran¹ mierzymy oczywiœcie
na zakresie "F 6". Dla ka¿dego zakresu pomiaru,
mo¿emy ustawiæ inne skalowanie i offset.
RST
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INFORMACJE ZAAWANSOWANE

DANE TECHNICZNE

Napiêcie zasilania (Uz):
Pr¹d pobierany:
Zakres temperatury pracy:
Max. napiêcie wejœciowe sygna³u:
Min. napiêcie wejœciowe:
Typ wejœcia :
Rezystancja wejœciowa:
Min. czêstotliwoœæ wejœciowa
Max. czêstotliwoœæ wejœciowa
Max. czêstotliwoœæ liczników
Dok³adnoœæ wzorca czasu:
Wyœwietlacz:
Wymiary zewnêtrzne z pleks¹ :
Waga:

UC6

8V - 30V DC
typowo 30mA (max.90mA, zale¿y od napiêcia zasilania i cyfr wyœwietlanych)
00C +400C
+5V (bez przedwzmacniacza)
1,6Vpp
DC , sprzê¿enie sta³opr¹dowe
40 kohm
0,025Hz
120MHz (bez przedwzmacniacza)
500Hz (150Hz z wewnêtrznym filtrem wejœciowy dCF)
+/- 1ppm (+5C / +40C)
6 cyfry, LED 14mm, czerwony lub zielony
119.5 szer. x 22 wys. x (26mm + 3mm klawisze)
ok. 30g bez filtra maskuj¹cego, 46g z pleks¹.

119.5
30.5
22.4

82.0

UP

17.3

16.0
22

F1
Esc

5.8

10.2

F2

11
M2.5

ENTER

DOWN

J EL

26.0

1.5

7.9

LED

3
3

PLEKSA

12.5

LED

www.
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FUNKCJE PRZYCISKÓW

UC6

KRÓTKIE naciœniêcie pojedynczego przycisku:
SS

Start / Stop liczników, Timera, Stopera
anulowanie zmian przy edycji.

UP

wybór grupy pomiarów.
zwiêkszanie wartoœci edytowanej.

ESC

ESC
SS

UP

ENTER

DOWN
DOWN

DOWN zmiana podzakresu w obrêbie grupy
DOWN
zmniejszanie wartoœci edytowanej.
ENTER
RST

Reset liczników i Timera
zatwierdzanie ustawieñ przy edycji.

RST

D£UGIE naciœniêcie (>3sek) pojedynczego przycisku:
ESC
SS

Wybór rodzaju wejœcia AC, DC lub dCF (filtr 150Hz)
(AC tylko przy wspó³pracy z przedwzmacniaczem)

UP

Wybór trybu pracy wejœcia In A

DOWN SKALOWANIE
DOWN
OFFSET
Ustawienie pocz¹tkowej wartoœci licznika Cd i CUd

ENTER
RST

D£UGIE naciœniêcie (>3sek) DWÓCH przycisków:
ESC
SS

+

UP

UP

+
DOWN
DOWN

ENTER
RST

ESC
SS

+
ENTER
RST

DOWN
+ DOWN

Pin 0 L lub H. DLa L OUT 0 = 0V dla licznika =<0 (ustawienie fabryczne)
DLa H OUT 0 = +5V dla licznika =<0.
b **.* Czas bramkowania dla pomiarów czêstotliwoœci i okresu (F, PE).
Czas mo¿emy ustawiæ od 0,2 sek. do 50 sek.
Wywo³anie Menu startowego (przy w³¹czeniu zasilania).
LG no lub YES (Led Gate) w³¹czenie / wy³¹czenie diody sygnalizuj¹cej
bramkowanie licznika. ( no = ustawienie fabryczne).
dEF no lub YES przywrócenie ustawieñ fabrycznych dla aktualnego podzakresu.
Po ustawieniu YES i zatwierdzeniu ,skasowane zostan¹
ustawienia u¿ytkownika tylko dla aktualnego podzakresu.

Niektóre funkcje mog¹ byæ niedostêpne, zale¿y to od rodzaju pomiaru, np. dla liczników niedostêpny
jest Offset, zamiast niego jest ustawianie wartoœci pocz¹tkowej licznika. Dla Timera i Stopera
niedostêpny jest Offset i skalowanie.
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