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için Geniş Sıcaklık Aralığının 
Tanımlanması

Tanıtım Raporu

Yönetim Özeti

Endüstriyel Bellek Uygulamaları 

Geniş sıcaklık aralığı DRM modülleri −40°C ile 85°C 
aralığında çalışır. Bu modüller taşıt içi, fabrika, ağ 
sistemleri, dış mekan kioskları, izleme pazarları ve 
savunma pazarları gibi uygulamalarda görüldüğü 
üzere sert çevresel koşullarla baş etmek üzere tasar-
lanmıştır.

Geniş sıcaklık aralığı spesifikasyonlarında DRAM 
entegre devreleri (IC) JEDEC standartları temel alın-
mıştır ve 21C JEDEC Standardı da standart DRAM 
modüllerinin spesifikasyonlarının ana hatlarını çizer. 
Bunlar, geniş sıcaklık aralığı DRAM’ının temel spesifi-
kasyonunun ana hatlarını çizer ve test prosedürleri ve 
kalite kontrolüyle birlikte endüstriyel sınıf geniş sıcak-
lık aralığı, belleğin nasıl tasarlanacağına ilişkin 
hazırlıkları ortaya koyar.
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Arka plan

Giriş

Bellek, boyutuna ve uygulamaya bakılmaksızın tüm bilgisayarlar için elzem bir bileşendir. 
Dolayısıyla, tüm sınır cihazları çevreden kaynaklanan her türlü termal ve fiziksel zorlukla baş 
etmeye mutlaka hazır olmalıdır.

Gecikmeyi azaltmak ve daha verimli sistemler oluşturmak için sınıra gittikçe daha fazla hes-
aplama gücü taşıdığımızdan bu daha da kritik önem kazanmıştır.

Bunun anlamı şudur: daha önceden merkezi ve kararlı konumda bulunan cihazlar artık gerçek 
verilerin toplandığı yerlerdedir. Bu konumlar fabrika zemininden yoğun bir kavşağa, gemiden 
uçağa kadar her yer olabilir. Bu uygulamaları birbirine bağlayan ana zorluklardan birisi geniş 
sıcaklık aralığında değişimler olmasıdır.

Sıcaklık değişimleri doğal çevrimlerin parçası olabilir. Bununla beraber, iklim değişikliği daha 
kararsız hava durumuna ve öngörülemeyen değişikliklere yol açabileceğinden mevcut ve 
gelecekteki sistemleri etkileyebilecek başka bir faktördür.

Bu raporda DRAM geniş sıcaklık aralığı spesifikasyonlarının arka plan ile uygulama ve test 
prosedürleri açıklanacaktır.

'Endüstriyel sınıfı geniş sıcaklık aralığı' genellikle −40°C ile 85°C sıcak-
lık aralığıyla tanımlanır. Innodisk’te bu rakamlarda endüstrinin 
ihtiyaçlarına uyum sağlamak için daha da genişletilen JEDEC spesifi-
kasyonları temel alınır.

JEDEC

JEDEC, mikroelektronik endüstrilerinin açık standartlarını geliştiren bir 
kurumdur. Bu standartlar üreticilerle tedarikçiler arasında sıkı bir 
işbirliğiyle oluşturulur ve dünya genelinde uygulanır. Standart sıcaklık 
DRAM’ında uygulanır standart 21C’dir. Geniş sıcaklık aralıklarında farklı 
DRAM türleri spesifikasyonlarının ana hatlarını çizen ayrı standartlar 
vardır. Bu standartlar hem üretim ihtiyaçlarını hem de geniş sıcaklık 
aralığı DRAM modüllerinin testlerini ayrıntılı şekilde açıklar.
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Dış Mekan Uygulamaları Uçak Taşımacılık

Çözümler JEDEC Standartları

Zorluklar IoT ve sınır bilişim trendlerinin ikisi de daha sert ortamlara daha fazla 
cihaz ve hesaplama gücünün yerleştirilmesine katkı sağlar. Bunlar hem 
aşırı sıcak ve soğuk ortamları hem de iklim değişikliğinin olumsuz 
sonuçlarına duyarlı yerleri içerir.

Örneğin, dışarıda bulunan bir cihaz gece-gündüz değişimlerinde ve 
mevsim değişimlerde daha uzun süreli olmak üzere sürekli ısınma ve 
soğuma çevrimlerinden geçer. Bu konumlara ulaşım da zor olabilir ve bu 
durum bakım zamanını uzatıp maliyetini artırır.

Bu alanlarda çalışan cihazlarda uzun zaman dilimlerinde minimum ilgi 
gerektirerek bu durumlarla baş edebilen bellek modülleri kullanılması 
zorunludur.

JEDEC Standardı sırasıyla tüm DRAM modülü ve DRAM entegre edilm-
iş devreleri (IC) için sıcaklık aralığını belirtir. Innodisk, aynı zamanda 
maksimum TC’nin DRAM bileşeni için belirlenmiş değeri aşmaması ger-
ektiğini de belirten bu kılavuz ilkeyi izler.

DRAM modülleri sıcaklık aralığı TA olarak belirtilir ve bununla ortam 
sıcaklığı kast edilir. JEDEC bu aralığı şu şekilde belirlemiştir:

0°C ≤ TA ≤ 55°C

İşlemler sırasındaki IC sıcaklığına atıf yapan durum sıcaklığı (TC), 
doğal olarak daha yüksek olacaktır çünkü ortam sıcaklığıyla en azından 
aynı seviyededir ve işlemler sırasında ortaya çıkan ısı da üzerine ekle-
nir. Yani TC = TA + üretilen ısı diyebiliriz. JEDEC, bu aralığı aşağıdaki 
şekilde ayarlar:

0°C ≤ TC ≤ 85°C

Geniş sıcaklık aralığı modüllerine yönelik Innodisk standardı JEDEC 
standardına bina edilmiştir ve negatif aralığa da genişletilir:

-40°C ≤ TA ≤ 85°C
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Testler ve Kalite Kontrolü

Sonuç ve 
Değerlendirme

Şekil 1: Geniş sıcaklık aralığı test işlemi

Bu aralık, modüllerin, hem ortam hem de IC sıcaklıkları için JEDEC 
standardını önemli seviyede aşan ortamlarda (TC her zaman TA ile aynı 
ya da ondan daha yüksek olduğundan) çalışmasına izin verir.

Geniş sıcaklık aralığı yeteneğini, sağlamlığı ve ürün kalitesini doğrula-
mak için bu modüller aşağıda görüleceği üzere standartlaştırılmış bir 
test sürecinden geçerler.

Innodisk Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. 4 Bu işlemden geçtikten sonra 
bu modüllerin geniş sıcaklık aralığı ortamlarında kullanımı doğrulanır.

Geniş sıcaklık aralığı spesifikasyonları cihazınızın izleme, taşıt içi, fabrika, 
ağ sistemleri ve misyon açısından kritik pazarlarda görülen ekstrem koşul-
larda işler durumda kalmasını sağlamada kritik önemi haizdir. Geniş 
sıcaklık aralığı belleğine olan ihtiyaç, hesaplama gücü güçlü IoT ciha-
zlarının uzun kullanım ve verimli bakım için elzem olduğu sahaya doğru 
ilerledikçe artmaktadır.

Geniş sıcaklık aralığı belleği sert ortamlara hazırlayan daha geniş araç 
setinde rol oynar. Sülfürlenme önleme, kaplama, yan dolgu ve ısı yayıcı ile 
bir araya getirilerek operatörün uygulamasına özel bir çözüm üretmesine 
imkan sağlar.

SMT

KK Kontrolü İşlevsel Test SPD YazmaGenişl. Sıc. 
Testi

Titreşim Hazne Testi
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Innodisk Wide Temp DDR4, DDR3 ve DDR2 DRAM Ailesi

* 32GB : 2019’un 2. yarısında piyasaya çıkacak
** DDR4 WT RDIMM VLP : 4GB, yalnızca 2133MT/s ve 2400MT/s içindir

Modül DDR4 DDR3 DDR2

Kapasite Veri Hızı  Kapasite Veri Hızı  Kapasite Veri Hızı  

WT 
UDIMM

Standart  4/8/16 2133/2400 
/2666  2/4/8 1066/1333 / 

1600/1866

ECC 4/8/16 2133/2400 
/2666 2/4/8 1066/1333 / 

1600/1866

VLP 8/16 2400

WT 
SODIMM

Standart  4/8/16/32* 2133/2400
/2666 2/4/8/16 1066/1333 / 

1600/1866 1/2 533/667 
/800

ECC 4/8/16/32* 2133/2400 
/2666 2/4/8/16 1066/1333 / 

1600/1866

WT 
RDIMM

ECC 4/8/16/32 2133/2400
/2666

VLP 4**/8/16 2133/2400 
/2666

Spek
Form faktörü
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