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Standaryzacja w†elektronice objÍ³a takøe
wartoúci czÍstotliwoúci wykorzystywane
w†oscylatorach kwarcowych. Nie oznacza to
jednak, øe wszystkie problemy zosta³y roz-
wi¹zane, a†wymagania uøytkownikÛw za-
spokojone.
Epson, bÍd¹c rynkowym potentatem

w†produkcji generatorÛw kwarcowych, po-
stanowi³ dostarczyÊ na rynek uniwersalny,
programowany element, ktÛry bÍdzie w†sta-
nie spe³niÊ wymagania wszystkich (sic!) uøyt-
kownikÛw. Taka by³a geneza powstania uk³a-
du SG-8002. Jego schemat blokowy przed-
stawiono na rys. 1.
W†odrÛønieniu od uk³adÛw firmy Dallas

DS1065/75, uk³ad Epsona generuje przebiegi
o czÍstotliwoúciach wyjúciowych bÍd¹cych
nie tylko wynikiem podzia³u czÍstotliwoúci
wzorcowej, lecz takøe jej powielenia w†pÍtli
PLL. DziÍki takiemu rozwi¹zaniu czÍstotli-
woúÊ wzorcowa ma stosunkowo niewielk¹
wartoúÊ (25,1 MHz), a†zakres czÍstotliwoúci
wyjúciowych mieúci siÍ w†przedziale
1..125MHz. Generator moøna zaprogramo-

waÊ na jedn¹ z†31 milionÛw wartoúci czÍs-
totliwoúci, z†rozdzielczoúci¹ ok. 4Hz. Nie-
wiarygodne!
W†zaleønoúci od wymagaÒ aplikacji moø-

liwe jest takøe zaprogramowanie funkcji
dodatkowego wejúcia, ktÛre moøna wyko-
rzystaÊ do sterowania trÛjstanowego bufora
wyjúciowego (z synchronizacj¹ przebiegu
lub bez) lub do prze³¹czania generatora
w†tryb obniøonego poboru mocy.
Aby u³atwiÊ dotychczasowym uøytkow-

nikom stosowanie nowych uk³adÛw, Epson
wprowadzi³ do produkcji ca³¹ ich gamÍ,
w†rÛønych odmianach obudÛw, dziÍki cze-
mu SG-8002 moøe zast¹piÊ dowolny gene-
rator z†serii SG-51 (DIL14), SG-531 (DIL8),
SG-615 (SMD), SG-636 (SMD) lub SG-710
(SMD).
Niestety nie ma rÛøy bez kolcÛw. SposÛb

programowania uk³adÛw SG-8002 stanowi
skrzÍtnie skrywan¹ tajemnicÍ producenta.
Nie ma wiÍc moøliwoúci samodzielnego
ìstrojeniaî generatorÛw. Producent, co praw-
da, oferuje programator dedykowany gene-
ratorom SG-8002 wraz z†szeregiem adapte-
rÛw dla rÛønych obudÛw, lecz jest on sto-
sunkowo drogi. Jego prac¹ steruje oprogra-
mowanie dla Windows 95, ktÛrego obs³uga
nie sprawia wiÍkszego k³opotu operatorowi.
Jak wobec tego poradziÊ sobie z†trudnoú-

ciami z†zaprogramowaniem generatorÛw?
Polski dystrybutor firmy Epson - wroc³awski
Eurodis - zapewnia wszystkim odbiorcom
pomoc w†programowaniu uk³adÛw SG-8002.
DziÍki temu projektanci decyduj¹cy siÍ na
SG-8002 nie s¹ zmuszeni do kupowania
programatora, co powoduje, øe koszt gene-
ratora zaprogramowanego na ìautorsk¹î
czÍstotliwoúÊ nie jest wyøszy od generatora
standardowego.
Andrzej Jakubiak

Programator uk³adÛw SG-8002 udostÍp-
ni³a redakcji firma Eurodis-Microdis (tel.
(0-71) 67-57-41).

Koniec kryształowych kłopotów
Programowany generator kwarcowy firmy

Opisywaliúmy juø programowany
generator przebiegu prostok¹tnego,

opracowany przez firmÍ Dallas
(uk³ady DS1065/75). Kilka

miesiÍcy temu podobny uk³ad
przedstawi³a firma Epson -

úwiatowy potentat m.in.
w†produkcji rÛønorodnych
generatorÛw kwarcowych.
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