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P O D Z E S P O Ł Y

DziÍki uprzejmoúci polskiego
przedstawicielstwa firmy Dallas
mieliúmy moøliwoúÊ zapoznaÊ siÍ
z†zestawem demonstracyjnym dla
uk³adÛw PowerCap (widoczny na
zdjÍciu). W†sk³ad tego zestawu
wchodzi p³ytka z†zamontowanymi
dwoma uk³adami NVSRAM (ang.
Non Volatile Static Random Ac-
cess Memory)- jeden z†nich jest
zamkniÍty w†standardowej, ìgru-
bejî obudowie DIP, drugi w†nowej,

34-pinowej wersji PowerCap .
W†sk³ad zestawu wchodzi takøe bo-
gata dokumentacja, dyskietka ze
slajdow¹ (dla programu Power
Point) prezentacj¹ nowych uk³a-
dÛw, specjalny wkrÍtak umoøliwia-
j¹cy demontaø pojemnikÛw z†bate-
riami i†cztery zapasowe nak³adki
z†bateriami.
Wymienne baterie to jedna z†naj-

waøniejszych nowoúci w†rodzinie
PowerCap. Zawieraj¹ one 3-wolto-
we ogniwa litowe o†pojemnoúci
130mAh, ktÛre wystarczaj¹ na 10
lat ci¹g³ej pracy. DziÍki temu,
øe s¹ one demontowalne,
uk³ady PowerCap moøna
montowaÊ bezpoúrednio
w†technologii SMD.
W†standardowych
wykonaniach nie
by³o to moøliwe -
wysoka temperatu-

r a powodowa ³ a
zniszczenie ogniwa li-
towego i†oscylatora
kwarcowego (w uk³a-
dach pamiÍciowych
zintegrowanych z†ze-
garem czasu rzeczy-
wistego).
Inn¹, bardzo istotn¹,

zalet¹ uk³adÛw Power-
Cap jest bardzo ma³y pobÛr

PowerCap − nowe pamięci
nieulotne firmy

AmerykaÒska firma Dallas
jest jednym z†najbardziej
znanych w†naszym kraju

producentÛw uk³adÛw
nadzoruj¹cych pamiÍci

z†podtrzymaniem bateryjnym
oraz pamiÍci SRAM

zintegrowanych z†ogniwem
umoøliwiaj¹cym podtrzymanie
jej zawartoúci po wy³¹czeniu

zasilania.
Rodzina tych uk³adÛw jest

nieustannie rozwijana.
Najnowszym osi¹gniÍciem firmy

Dallas s¹ nowe pamiÍci
i†uk³ady zegarowe, ktÛre

nazwano PowerCap.
O†zaletach tych uk³adÛw

piszemy w†artykule.

Zalety układów PowerCap:
✓ możliwość montażu SMD,
✓ możliwość wymiany baterii zasilającej,
✓ mniejsza zajmowana powierzchnia,
✓ znacznie mniejsza wysokość obudowy,
✓ duża szybkość pracy pamięci SRAM,
✓ bardzo mały pobór prądu w trybie standby,
✓ długi czas podtrzymania zawartości pamięci,
✓ możliwość wykorzystania tych układów jako supervi−

sorów całego systemu mikroprocesorowego (gene−
racja sygnału Reset) − DS13XX,

✓ dzięki integracji pamięci ze specjalizowanymi układa−
mi nadzorującymi osiągnięto bezpieczeństwo zapisa−
nych informacji,

✓ zewnętrzna kompatybilność ze standardowymi pa−
mięciami SRAM.
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pr¹du w†stanie standby - wynosi
on zaledwie 50µA, co jest wartoú-
ci¹ rzadko spotykan¹ (zw³aszcza
w†seriach standardowych) wúrÛd
odpowiednikÛw innych producen-
tÛw.
Dallas oferuje trzy grupy uk³a-

dÛw PowerCap:
- DS12XX, w†sk³ad ktÛrej wchodz¹
pamiÍci NVSRAM o†pojemnoúci
32..512kB, z†minimalnym czasem
dostÍpu ok. 70ns i†tolerancj¹ war-
toúci napiÍcia zasilaj¹cego 5†lub
10%. DostÍpne s¹ standardowe
i†przemys³owe wersje temperatu-
rowe,

- DS13XX o†w³aúciwoúciach iden-
tycznych z†uk ³adami ser i i
DS12XX, rozszerzonymi o†uk³ad
kontroli (supervisor) napiÍcia ba-
terii zasilaj¹cej i†napiÍcia zasila-

Tabela 1.
Rozmiar pamięci Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie

[B] (seria DS12XX) (seria DS13XX) (seria DS16XX)

8kx8 brak brak DS1643
32kx8 DS1230 DS1330 DS1644

128kx8 DS1245 DS1345 DS1646
512kx8 DS1250 DS1350 DS1647

nia systemu, w†ktÛrym
pracuje pamiÍÊ (takøe ge-
neracja sygna³u zeruj¹ce-
go),
- DS16XX, w†sk³ad ktÛrej
wchodz¹ pamiÍci o†pojem-
noúci 8..512kB o†minimal-

nym czasie odstÍpu 120ns, zin-
tegrowane z†zegarem RTC i†ka-
lendarzem.
Wszystkie uk³ady PowerCap ma-

j¹ swoje odpowiedniki w†standar-
dowych wykonaniach. RÛøni¹ siÍ
one w†oznaczeniach tylko sufiksem
(np. w†wersji DIP: DS1230AB-200,
w†wersji PowerCap: DS1230ABP-
200). Zestawienie dostÍpnych wer-
sji uk³adÛw PowerCap znajduje
siÍ w†tab. 1.
W†zaleønoúci od wersji uk³adu,

pojemnik nak³adany na p³ytkÍ
bazow¹ zawiera sam¹ bateriÍ lub
bateriÍ wraz z†oscylatorem kwar-
cowym (s¹ oznaczone odpowied-
nio: DS9034PC i†DS9034PCX).
Niezaleønie od wersji wszystkie
uk³ady PowerCap s¹ montowane
w†obudowach z†wyprowadzenia-

mi zgodnymi ze standardowymi
wyprowadzeniami pamiÍci SRAM
o†identycznej pojemnoúci.
Podsumowuj¹c, trudno jest uznaÊ

uk³ady PowerCap za jakoúciowo
nowe, zw³aszcza z†punktu widze-
nia konstruktora. Stanowi¹ one jed-
nak doúÊ znacz¹cy krok w†kierun-
ku u³atwienia montaøu automatycz-
nego i†powiÍkszenia niezawodnoú-
ci pracy, co by³o piÍt¹ achillesow¹
dotychczas produkowanych pamiÍ-
ci NVSRAM.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestaw demonstracyjny udostÍp-
ni³a redakcji firma WG-Electronics.


