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• Vyšší kapacita: až 4x celková kapacita
• Vyšší rychlost: až 2x vyšší celková rychlost
• Regulace napájení: více možností díky PMIC na modulu
• Efektivní napájení: napětí sníženo na 1,1 V pro nižší spotřebu energie
• Flexibilní integrace: sběrnice pro správu systému aktualizovaná na I3C Basic
• Spolehlivější: lepší stabilita systému díky ECC on-die 

Průmyslová paměť DDR5 připravená na 5G
Průmyslová odolnost, spolehlivost a rychlost pro aplikace 
příští generace 5G



Paměti DDR5 společnosti Innodisk jsou rychlejší a spolehlivější než paměti DDR4 a poskytují rychlostní a 
množstevní požadavky na kapacitu, propustnost a nízkou latenci aplikací 5G, jako jsou HPC, sítě, hluboké učení, 
umělá inteligence, Edge computing, inteligentní lékařství a superpočítače. Paměti DDR4 se rychle blíží k horní 
hranici svých výkonnostních možností, což vyžaduje nový přístup, který dokáže překonat přirozená konstrukční 
omezení. Řešením je DDR5, která se vyznačuje vysokou šířkou pásma, větší hustotou paměti a nižší celkovou 
spotřebou energie, jež je charakteristická pro moderní aplikace 5G v různých odvětvích průmyslu.

Max IC Density

Memory Capacity(SODIMM/UDIMM/RDIMM)

Data Rate (MT/s)

Voltage (Vdd)

Power Management

DDR4

16Gbit

2GB~32GB

2133~3200

1.2v

on motherboard

I2C

-55~100°C

0~85°C

1 channel per DIMM
Non-ECC: 64bit, ECC: 72bit

2 channel per DIMM, Non-ECC: 64bit (2x32bit)
ECC: 80bit (2x40bit)

DDR5

64Gbit

16GB~128GB

4800~6400

1.1v

PMIC (on DIMM)

I3C
-55~100°C

0~85°C

SPD Interface

Storage Temp

Operating Temp

Channel

Funkce

Optimalizace kapacity tím, že se na 
stejném místě uloží více dat, zvyšuje 
celkovou efektivitu přenosu dat. 
Maximální kapacita IC se zvyšuje z 
16 Gb u DDR4 na 64 Gb, což před-
stavuje maximální potenciální kapac-
itu 128 GB, což představuje 
čtyřnásobné zlepšení oproti DDR4.

4x kapacita

Využití dvou nezávislých 32bi-
tových datových kanálů na jeden 
modul DIMM (40bitový s ECC) a 
prodloužením délky série z 8 na 
16 bajtů (BL8), DDR5 zdvo-
jnásobuje rychlost 3200MT/s 
svého předchůdce na 6400MT/s. 

2x rychlost

Nižší napětí, snížené z 1,2 V na 
1,1 V, snižuje celkovou spotřebu 
energie. Umístění obvodu PMIC 
na paměťovém modulu částečně 
vylučuje obavy z odolnosti proti 
šumu způsobenému nižším 
napětím.

 Nižší napětí

Správa napájení, původně 
umístěná na základní desce, je
nyní na modulu, což umožňuje 
ochranu před prahovými hodnot-
ami, funkci ochrany před  chyba-
mi, programovatelnou sekvenci 
zapnutí a správu napájení.

Modul PMIC

Správa systému DDR5 využívá 
specifikaci JEDEC Module Side-
band Bus Specification (JESD403), 
která se opírá o MIPI I3C Basic. 
Specifikace I3C je energeticky 
úsporným nástupcem I2C 
používané v modulech DDR4.

I3C Basic

Větší kapacita a rychlejší datová 
propustnost znásobují nutnost 
zajistit, aby nedošlo ke ztrátě dat. 
ECC na desce poskytuje další 
vrstvu ochrany tím, že přidává 
8bitové kontroly ECC na úrovni 
integrovaného obvodu pro 
každých 128 bitů dat.

ECC na desce

4x

2x

1.1v

Proti sulfuraci
Moduly AllInnodisk DDR4 a DDR5 budou aktualizovány bez zvýšených nákladů, aby obsahovali robustní antisulfurační prvky.

Free

©2021 Sep. Innodisk Corporation

Sídlo společnos Innodisk Corporation
5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-2-7703-3000   FAX : +886-2-7703-3555
E-mail : sales@innodisk.com


