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Catalyst: nowa oferta 
na polskim rynku

Pamięci EEPROM i Flash to 
standardowe elementy dla 

współczesnych elektroników. 
Niemal w każdym urządzeniu 

występuje konieczność trwałego 
przechowywania informacji lub 

ich wygodnego przenoszenia. 
Współczesne pamięci nieulotne 

to zaawansowane połączenie 
technologii cyfrowych 

i analogowych, wymagające od 
producentów szerokiej wiedzy 

i doświadczenia w obydwu 
dziedzinach. Te atuty stwarzają 

producentom półprzewodników – 
jak na przykład firmie Catalyst 

– możliwość rozszerzenia 
portfolio oferowanych 

produktów, dzięki czemu 
może ona oferować wysokiej 

jakości stabilizatory napięcia, 
konwertery DC/DC, sterowniki 

LED, potencjometry cyfrowe, 
ekspandery I/O oraz monitory 

napięcia zasilania.

zatory LDO o tolerancji napięcia wyj-
ściowego wynoszącej 1%. 

Monitory napięcia są wykonywane 
w wersjach „z” i „bez” wewnętrznej 
pamięci EEPROM. Wersja z pamięcią 
jest przeznaczona do aplikacji mi-
krokontrolerowych. Dzięki integracji 
monitora z pamięcią, można zaoszczę-
dzić miejsce na płytce drukowanej, 
a pamięć wykorzystać, jako np. ze-
wnętrzną pamięć danych mikrokontro-
lera. Stosowane są pamięci szeregowe, 
z którymi komunikacja odbywa się 
poprzez interfejs I2C lub Microwire. 
Maksymalna pojemność pamięci wyno-
si 64 kB. Scalone monitory napięcia 
bez wbudowanej pamięci są dostęp-
ne w wersjach o różnych napięciach 

progowych i polaryzacjach 
sygnału wyjściowego. Niektó-
re z tych układów wyposażo-
ne są w możliwość ręcznego 
generowania sygnału RESET, 
a także w timer watchdog. 

Potencjometry cyfrowe to 
produkty coraz częściej wyko-
rzystywane w wielu nowoczes-
nych aplikacjach, dlatego Ca-
talyst ma ich w swoim port-
folio szeroką gamę. Dostępne 
są potencjometry pojedyncze, 
podwójne i poczwórne, „z” 
i „bez” wewnętrznej pamięci 

sów szeregowych (zbliżonych do SPI 
lub specyficznego – sekwencyjnego 
– interfejsu jednoprzewodowego). 

Analogowa gama
Silną grupą produktów w ofercie 

Catalyst są liniowe stabilizatory na-
pięcia (także LDO), monitory napięcia, 
a także potencjometry cyfrowe. Szcze-
gólnie dużym powodzeniem cieszą się 
stabilizatory LDO, co znajduje odbicie 
w ich szerokiej ofercie. Dla przykładu: 
układ CAT6217 to stabilizator LDO 
o maksymalnym prądzie wyjściowym 
150 mA, CAT6218 jest przystosowany 
do obciążeń do 300 mA, a CAT6219 
nwet do 500 mA. Dla bardziej wyma-
gających aplikacji są dostępne stabili-

Zasilacze LED
Firma Catalyst Semiconductor roz-

wija ofertę nowoczesnych, scalonych 
zasilaczy LED. Jeden z wyrobów fir-
my – układ CAT4201 – wyróżniono 
nagrodą „Product Of The Year 2007” 
za najlepszy scalony zasilacz LED. 
Oprócz układu CAT4201, który jest 
zasilaczem diod mocy 1 W zoptyma-
lizowanym do zasilania LED świecą-
cych na biało, firma Catalyst 
oferuje także wielowyjściowe 
sterowniki (do 16 wyjść) zin-
tegrowane z zasilaczami prą-
dowymi diod LED o średnicy 
5 mm i SMD. W niektórych 
układach zastosowano prze-
twornice ładunkowe (nie wy-
magające stosowania indukcyj-
ności), wyposażone w system 
sterowania typu Quad–Mode, 
który pozwala na zwiększenie 
sprawności energetycznej kon-
wersji. Pracą układów można 
sterować za pomocą interfej-
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NV RAM. Zastosowanie tej pamięci 
pozwala na zapamiętanie ostatnie-
go ustawienia potencjometru przed 
wyłączeniem zasilania lub ustalenie 
wartości początkowej po załączeniu 
zasilania. W zależności od konfiguracji 
mamy do dyspozycji wersje od 32 do 
256 dyskretnych pozycji.

Od tego się zaczęło – pamię-
ci nieulotne

Catalyst Semiconductor to przede 
wszystkim znany od wielu lat pro-
ducent pamięci. W swoim portfolio 
ma pamięci EEPROM, Flash i pamięci 
nieulotne NVRAM. Pamięci EEPROM 
są oferowane w dwóch wykonaniach: 
z interfejsem równoległym i szerego-
wym. Wersje „szeregowe” są wypo-
sażane w jeden z trzech interfejsów: 
SPI, Microwire lub I2C. Ten ostatni 

jest bardzo popularny i bardzo dobrze 
udokumentowany, więc implementacja 
takich pamięci w projektach nie sta-
nowi żadnego problemu nawet dla 
początkujących. Pojemności pamięci 
wynoszą od 1 kb do 256 kb, a napię-
cia zasilania 1,8...6 V. 

Nieulotne pamięci EEPROM z in-
terfejsem równoległym są wykonywa-
ne w wersjach dla dwóch napięć za-
silania: 3,3 V i 5 V, a ich pojemności 
mieszczą się z przedziale od 16 kb 
do 512 kb. Do przechowywania więk-
szej ilości informacji są stosowane 
pamięci Flash, które Catalyst oferuje 
w wersjach o pojemności do 2 Mb. 
Catalyst oferuje także pamięci NV-
RAM – połączenie zalet pamięci EE-
PROM i SRAM, charakteryzujące się 
dużą szybkością zapisu i odczytu. 

Oferta firmy Catalyst jest kierowa-

na przede wszystkim dla firm szukają-
cych prostych, tanich i sprawdzonych 
rozwiązań, które można bez kłopotów 
implementować w dotychczasowych 
projektach oraz nowych aplikacjach. 
Duży wybór wariantów oferowanych 
układów, poparty szeroka gamą ukła-
dów analogowych czyni firmę jednym 
z liderów wśród producentów elemen-
tów popularnych. Dobre wsparcie 
techniczne i otwartość na nietypowe 
rozwiązania układowe są mocnymi 
stronami tego producenta. Należy się 
spodziewać w najbliższej przyszłości 
dalszego poszerzenia oferty, ze wzglę-
du na ciągle rosnące zapotrzebowanie 
rynku na produkty tego typu.
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