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1. Czym jest pamięć RAM? 

Pamięć RAM (ang. Random Access  Memory - pamięć o dostępie  

swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa  

sugeruje, że jest to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do  

dowolnej komórki pamięci ze względów historycznych oznacza ona  

tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy 

jest wielokrotny i łatwy zapis. 

W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane program i 

dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze 

 pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie 

mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy  

wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów  

wymagające trwałego przechowania muszą być zapisane na innym  

nośniku danych. 

 



2. Podział pamięci RAM 

Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. static  

random-access memory, w skrócie SRAM) oraz pamięci  

dynamiczne (ang. dynamic random-access memory, w skrócie 

DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci  

dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania

bez którego szybko tracą swoją zawartość. Obok swoich zalet 

są one jednak dużo droższe; używane są w układach, gdzie  

wymagana jest duża szybkość (np. pamięć podręczna  

procesora) lub ilość pamięci jest niewielka, więc nie opłaca się 

konstruować układu odświeżania (np. proste mikrokontrolery). 

W komputerach wymagających dużej ilości pamięci jako  

pamięć operacyjną używa się pamięci DRAM. 



2.1. Podział pamięci RAM ze względu na budowę 

SRAM - (Static RAM), pamięć statyczna. Cechuje ją bardzo krótki 

czas dostępu do poszczególnej komórki i nieulotność. Niestety,  

pamięci SRAM są drogie, dlatego też wykorzystuje się je głównie 

jako pamięci cache. 

DRAM - (Dynamic RAM) pamięć dynamiczna. Pamięć ta jest  

wolniejsza niż pamięć SRAM a w dodatku jest ona ulotna. Aby  

pamięć ta nie utraciła danych trzeba ją odświeżać z  

częstotliwością co najmniej kilkaset Hz. Odświeżanie polega na  

zwykłym odczycie zawartości komórki. 

SDRAM - (Synchronous Dynamic RAM) pamięć dynamiczna,  

synchroniczna. Pamięć ta jest podobna do pamięci DRAM, z tym 

że dostęp do komórek pamięci jest zsynchronizowany z  

zewnętrznym zegarem taktującym procesor. 



2.1. Podział pamięci RAM ze względu na dostęp 

FPM RAM - (Fast Page Mode RAM), pamięć ta  

zorganizowana jest w strony, przy czym najszybciej  

realizowany jest dostęp do kolejnych komórek w  

obrębie strony. 

EDO RAM - (Extended Data Output RAM), jest to  

pamięć w przypadku której w czasie odczytu danej  

komórki, może zostać pobrany adres następnej. 

BEDO RAM - (Burst EDO RAM), w przypadku tej  

pamięci zamiast jednego adresu pobierane są  

cztery, przy czym na magistralę wystawiany jest  

tylko pierwszy co znacznie zwiększa szybkość  

dostępu 



3. Pamięć DRAM 

DRAM jest odmianą półprzewodnikowej pamięci RAM zbudowaną na  

bazie tranzystorów i kondensatorów. Pojedyncza komórka pamięci  

składa się z kondensatora i tranzystora sterującego procesem  

kondensacji. Jeśli kondensator jest naładowany, to przechowuje bitową 

jedynkę, natomiast jeśli jest rozładowany, mamy bitowe zero. Pamięć 

ma budowę matrycową, a w celu odwołania się do konkretnej komórki 

należy podać adres wiersza i kolumny. Pamięć DRAM, podobnie jak  

procesory, jest wytwarzana w procesie fotolitografii, podczas którego 

wewnątrz półprzewodnika są tworzone tranzystory, kondensatory i  

ścieżki. Niewielka złożoność pojedynczej komórki (tylko jeden kondens

ator i tranzystor) pozwala budować pamięci o dużej gęstości, niewielkic

h rozmiarach i dobrym stosunku ceny do pojemności. (512 MB DRAM  

to 512 milionów kondensatorów i tranzystorów) 



Główną wadą pamięci DRAM jest potrzeba odświeżania jej  

zawartości spowodowana zjawiskiem upływności  

kondensatorów, czyli „uciekania” ładunków. W efekcie  

kondensatory co jakiś czas trzeba doładować (stąd nazwa  

„pamięć dynamiczna”). Podczas procesu odświeżania nie  

można dokonywać zapisu ani odczytu danych, co powoduje  

ogólne spowolnienie pracy pamięci.  



4. Pamięć SRAM 

SRAM  jest pamięcią zbudowaną na bazie przerzutników i  

tranzystorów. Jedna komórka pamięci to jeden przerzutnik RS i 

dwa tranzystory sterujące. W przeciwieństwie do DRAM  

pamięć SRAM nie wymaga odświeżania (jest „statyczna”),  

dzięki czemu pozwala na znacznie szybszy dostęp do danych. 

Większa złożoność przekłada się na wyższe koszty produkcji i 

nie pozwala na budowanie pamięci o dużych pojemnościach, a 

to wyklucza zastosowanie SRAM-u jako pamięci operacyjnej 

komputera.  

Pamięć SRAM wykorzystuje się najczęściej jako pamięć  

podręczną cache — gdy istotniejsza jest wydajność niż  

pojemność.  



5. Opis innych typów pamięci RAM 

FPM DRAM  

Pierwszym potomkiem pamięci DRAM była pamięć FPM w  

której zastosowano technikę stronicowania (ang. paging)  

umożliwiającą szybsze odwoływanie się do danych zapisanych 

w jednym wierszu. Seryjny tryb dostępu pozwalał na odczyt  

danych w układzie 5-3-3-3. Oznacza to, że na dostęp do  

pierwszej komórki potrzebujemy pięć cykli zegarowych, a na  

dostęp do pozostałych trzech komórek — tylko trzy cykle.  

Pamięć FPM była popularna w czasach procesorów 486 i  

pierwszych Pentium 



EDO DRAM 

EDO DRAM jest rozszerzeniem pamięci  

FPM. Pamięć ta podczas przetwarzania  

danych bieżącej komórki może pobierać  

instrukcję adresującą kolejną komórkę.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu skrócono  

odczyt w trybie seryjnym do 5-2-2-2,  

teoretycznie zwiększając wydajność o  

ponad 20%, choć faktyczny wzrost wynosił 

tylko 5%.  



BEDO DRAM 

BEDO DRAM wyewoluował z pamięci EDO

. Jeszcze bardziej skrócono  w niej odczyt 

w trybie seryjnym — do 5-1-1-1 — przez  

dodanie do kontrolera pamięci specjalnego 

licznika adresów. Ponadto wprowadzono  

funkcję przeplatania (ang. interleaving)  

dwóch banków pamięci. Po przyznaniu  

dostępu do jednego banku kontroler może 

przystąpić do określenia adresu w drugim  

banku 



SDRAM 

Kiedy pojawiły się procesory pracujące z prędkościami powyżej 66 MH

z, stało się jasne, że nadszedł kres tradycyjnych pamięci  

asynchronicznych (FMP, EDO), ponieważ ich możliwości odbiegały od 

możliwości  

magistrali procesora. Opracowano nowy typ pamięci DRAM określany 

skrótem SDRAM (ang. Synchronous DRAM — synchroniczna pamięć 

DRAM). Istotą tego rozwiązania było zsynchronizowanie pamięci z  

magistralą systemową, co wpłynęło na zmniejszenie strat czasowych  

podczas przesyłu rozkazów i danych do/z procesora. Podobnie jak  

układy BEDO DRAM, pamięć SDRAM umożliwia pracę w trybie seryjny

m 5-1-1-1. 

Opracowano trzy wersje pamięci SDRAM: 

 PC-66 — pracującą z częstotliwością 66 MHz (10 ns) 

 PC-100 — pracującą z częstotliwością 100 MHz (8 ns) 

 PC-133 — pracującą z częstotliwością 133 MHz (7 ns).  



DDR, DDR2, DDR3 SDRAM  

DDR SDRAM (ang. Double Data Rate SDRAM — podwójne  

tempo przesyłu danych pamięci SDRAM) jest potomkiem  

pamięci SDRAM. Zastosowano tu technikę przesyłu danych na 

narastającym i opadającym zboczu sygnału zegarowego  

(rysunek 2.32). Taki sposób transmisji pozwolił na podwojenie  

ilości przesyłanych informacji bez potrzeby zwiększania  

częstotliwości zegara magistrali. Dodatkowo wyposażono  

pamięć w 2-bitowy bufor (ang. prefetch bufor) gromadzący  

dane przed wysłaniem. Kości są zasilane napięciem 2,5 V, co  

powoduje zmniejszenie poboru energii w stosunku do  

tradycyjnych SDRAM 3,3 V. Pamięci DDR SDRAM nie są  

kompatybilne wstecznie z pamięcią SDRAM, nazywaną  

również SDR SDRAM (ang. Single Data Rate SDRAM). 

 



Powstało kilka odmian pamięci DDR SDRAM:  

 -PC-1600 (DDR200) — o częstotliwości zegara 100 MHz (200 MHz)  i 

przepustowości 1,6 GB/s 

 -PC-2100 (DDR266) — o częstotliwości zegara 133 MHz (266 MHz)  i 

przepustowości 2,1 GB/s 

 -PC-2700 (DDR333) — o częstotliwości zegara 166 MHz (333 MHz) i  

przepustowości 2,7 GB/s 

 -PC-3200 (DDR400) — o częstotliwości zegara 200 MHz (400 MHz)  i 

przepustowości 3,2 GB/s. 

 



DDR2 SDRAM 

DDR2 SDRAM jest nowszą i szybszą odmianą pamięci DDR SDRAM — oprócz t

echniki podwójnego tempa przesyłu (DDR) zastosowano  

specjalny 4-bitowy bufor, który umożliwia wysłanie większej ilości 

danych w ciągu jednego cyklu, oraz podwojono mnożnik zegarowy  

magistrali. Dzięki temu DDR2 przy częstotliwości 100 MHz może  

uzyskać przepustowość 3,2 GB/s (dla porównania: SDRAM przy 100  

MHz umożliwiał transfer rzędu 800 MB/s, a DDR — 1,6 GB/s). Pamięć DDR2 nie 

jest kompatybilna z DDR i SDRAM; wymaga zasilania 1,8 V. 

Dostępne są następujące wersje pamięci DDR2: 

 PC2-3200 (DDR2-400) — o częstotliwości zegara 100 MHz (200  

MHz)  i przepustowości 3,2 GB/s 

 PC2-4200 (DRR2-533) — o częstotliwości zegara 133 MHz (266  

MHz)  i przepustowości 4,3 GB/s 

 PC2-5300/5400 (DDR2-667) — o częstotliwości zegara 166 MHz  

(333 MHz) i przepustowości 5,3 GB/s 

 PC2-6400 (DDR2-800) — o częstotliwości zegara 200 MHz (400  

MHz)  i przepustowości 6,4 GB/s 

 



 PC2-8500 (DDR2-1066) — o  

częstotliwości zegara 266 MHz (533 MHz)  

i przepustowości 8,5 GB/s.  



DDR3 SDRAM  

DDR3 SDRAM jest rozwinięciem standardów DDR i  

DDR2, ale bez kompatybilności wstecznej. Zasilanie  

zredukowano do 1,5 V, co wpłynęło na zmniejszenie  

poboru energii w stosunku do rozwiązań poprzednich  

DDR3 ma bufor 8-bitowy. Mnożnik częstotliwości  

magistrali zwiększony został do 4, co umożliwiło transfer 

z prędkością 6,4 GB/s przy częstotliwości zegara 100  

MHz. 

 



Dostępne są m.in. następujące wersje pamięci DDR3: 

 PC3-6400 (DDR3-800) — o częstotliwości zegara 100 MHz  

(400 MHz)  i przepustowości 6,4 GB/s 

 PC3-8500 (DDR3-1066) — o częstotliwości zegara 133 MHz 

(533 MHz)  i przepustowości 8,5 GB/s 

 PC3-10600 (DDR3-1333) — o częstotliwości zegara 166  

MHz (667 MHz)  i przepustowości 10,6 GB/s 

 PC3-12700/12800 (DDR3-1600) — o częstotliwości zegara 

200 MHz (800 MHz) i przepustowości 12,7 GB/s 

 PC3-16000 (DDR3-2000) — o częstotliwości zegara 250  

MHz (1000 MHz)  i przepustowości 16 GB/s 

 PC3-17000 (DDR3-2133) — o częstotliwości zegara 266  

MHz (1066 MHz)  i przepustowości 17 GB/s 

 PC3-19200 (DDR3-2400) — o częstotliwości zegara 300 MH

z (1200 MHz)  i przepustowości 19,2 GB/s. 



6. Parametry pamięci operacyjnej 

 CL (CAS Latency) — określa liczbę cykli zegarowych  
pomiędzy wysłaniem przez kontroler pamięci  
zapotrzebowania na dane a ich dostarczeniem. 

 RCD (RAS to CAS Delay) — określa liczbę cykli zegarowych 
pomiędzy podaniem adresu wiersza a wysłaniem adresu  
kolumny. 

 RP (RAS Precharge) — określa liczbę cykli zegarowych  
pomiędzy kolejnym adresowaniem wierszy pamięci. 

 RAT (Row Active Time) — określa liczbę cykli zegarowych  
pomiędzy aktywacją i dezaktywacją wierszy.  

 CR (Command Rate) — określa liczbę cykli zegarowych  
pomiędzy adresowaniem dwóch komórek pamięci.  

Generalnie – im mniejsze są powyższe wartości – tym  
większa jest wydajność pamięci RAM 

 



7. Moduły pamięci RAM 

Pamięć RAM fizycznie przyjmuje postać układu scalonego.  

Pierwsze pamięci DRAM były montowane bezpośrednio na  

płycie głównej bez możliwości rozbudowy. Później kości  

pamięci zaczęto umieszczać w specjalnych podstawkach, co  

pozwalało na rozbudowę, lecz z czasem pod wpływem  

temperatury pojawiały się problemy ze stykami elektrycznymi. 

Rozwiązaniem tych problemów okazała się koncepcja  

modułów, czyli drukowanych płytek z przylutowanymi na  

stałe chipami pamięci DRAM, które są montowane w  

specjalnych gniazdach na płycie głównej.  

 

Opracowano trzy odmiany modułów: SIMM, DIMM, RIMM. 



SIMM 

Moduły SIMM (ang. Single Inline  

Memory Module) powstały dla pamięci  

asynchronicznych typu DRAM, FPM i 

EDO DRAM (rysunek 2.33). Opracowano 

dwie ich odmiany: 

 SIMM 30 - końcówkowy  

(mniejszy) — obsługujący 8-bitową 

magistralę pamięci 

 SIMM 72 - końcówkowy —  

przeznaczony do pamięci 32-bitowych.  

Moduły SIMM umieszcza się na płycie  

głównej w specjalnie wyprofilowanych  

złączach uniemożliwiających błędny 

montaż. 



Moduły DIMM (SO-DIMM) 

Nowa odmiana pamięci synchronicznych SDRAM wymusiła  

na producentach opracowanie nowych, bardziej  

odpowiednich modułów oznaczonych symbolem DIMM (ang. 

Dual Inline Memory Module). DIMM od wcześniejszego  

modułu SIMM różni się pod każdym względem: ma inne  

wymiary, inny sposób montażu, inną liczbę pinów. Każdy  

nowy rodzaj pamięci SDRAM z powodu braku  

kompatybilności wstecznej jest wydawany na innym typie  

modułu DIMM, co uniemożliwia uszkodzenie pamięci.  



Kolejne moduły DIMM (rysunek 2.35) mają specjalne  

wcięcia na płytce i przetłoczenia w gnieździe, co  

uniemożliwia montaż w slocie przeznaczonym dla innej 

wersji. Po zamontowaniu pamięci w gnieździe nie ma  

potrzeby konfigurowania jej w programie BIOS Setup  

płyty głównej, ponieważ moduły DIMM są wyposażone w 

małą pamięć ROM, w której przechowują informacje o  

swoich parametrach. 

 



RIMM 

Moduły RIMM (ang. Rambus Inline Memory Module) zostały  

opracowane przez firmę Rambus dla produkowanych przez nią 

kości pamięci RDRAM (rysunek 2.36). Wielkością  

przypominają moduły DIMM, jednak nie są z nimi kompatybilne 

sprzętowo, a płyta główna musi mieć odpowiednie gniazda  

pamięci. 



8. Porównanie pamięci 





DIP 

DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj  

obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i  

średniej skali integracji. Wyprowadzenia elementu umieszczone są w równej linii 

na dwóch dłuższych bokach prostokątnej obudowy. Obudowy typu DIP  

produkowane są z wersjach DIP4 (cztery wyprowadzenia), DIP8 (osiem  

wyprowadzeń), DIP14 (czternaście wyprowadzeń), DIP16, DIP20 i większych.  

Pozostałe wymiary są ustandaryzowane i różne w zależności od liczby  

wyprowadzeń. 

Pamięć typu DIP - stosowana w komputerach PC XT,  AT-286 



SIPP 

SIPP (Single Inline Pin Package) jest drugą generacją pamięci 

DRAM, która powstała w wyniku zapotrzebowania na rynku na 

łatwy w montażu na płycie głównej rodzaj pamięci RAM. Układ 

SIPP używał 30 pinów wzdłuż obrzeża i wyeliminował potrzebę 

aby każdy chip DRAM był montowany idywidualnie. SIPP  

zrewolucjonizował sposób w jaki komputery osobiste (PC)  

używały pamięci RAM ponieważ znacznie szybciej można go  

było zmienić na inny model. Używany w komputerach typu 286, 

AT, 386 



SIMM (30-pinowe) 

SIMM (Single Inline Memory Module) jest to następna po SIPP 

generacja pamięci DRAM. Istotną innowacją w układzie SIMM 

było to, że nie posiadał od wystających elementów tzw. pinów  

tak jak w poprzedniej wersji DRAM, którą był SIPP, ponieważ  

były one umieszczone na powierzchni płytki montażowej. Inną 

ważną zmianą było też takie fizyczne ukształtowanie płytki  

pamięci SIMM, aby nie było można zainstalować jej  

niewłaściwie. Technicznie pomogło to wyeliminować możliwość 

potencjalnych uszkodzeń w trakcie montażu układu pamięci na 

płycie głównej 

Pamięć typu SIMM 30 pin - stosowana w komputerach PC 

AT-386 i 486 



SIMM (72-pinowe) 

Moduł SIMM EDORAM 72 piny - szerokość szyny danych 32  

bity - w systemach Pentium (64 bity) należy je zawsze  

montować parami.  

Pamięć typu SIMM 72 pin - stosowana w  

komputerach PC AT-486 i Pentium 60-233MHz 



SDRAM 

Pamięć dynamiczna (zwana czasem również DIMM), która pojawiła  

się w roku 1996, wyposażona w interfejs synchroniczny, dzięki któremu 

wewnętrzne sygnały taktujące generowane są na podstawie zegara  

szyny pamięci, co pozwala na przyspieszenia transmisji danych.  

SDRAM osiągały przepustowość rzędu 500 M B/s, przy 100 MHz –  

około 800 M B/s, a przy 133 MHz - około 1 ,06 GB/s. Komunikacja  

między chipsetem i pamięcią odbywa się za pośrednictwem magistrali 

która działa zgodnie z częstotliwością systemową. 

Pamięć typu SIMM 72 pin - stosowana w komputerach PC Pentium 

II, Celeron i Pentium III na socket 370 



RIMM 

RIMM (ang. Rambus Inline Memory Module) – jeden z rodzajów kości  

pamięci komputerowej, na którym umieszczone są układy scalone z  

pamięcią Rambus DRAM (RDRAM).16-bitowe muszą być montowane na  

płytach głównych w parach, a RIMM 32- bitowe mogą być instalowane  

pojedynczo, w każdy niewykorzystany banku pamięci musi być  

zainstalowana specjalna zaślepka. RIMM wyposażone są w radiator który  

odprowadza nadmiar ciepła. 

Pamięć typu RIMM - stosowana w pierwszych komputerach PC Pentiu

m IV na socket 423, po niecalym roku produkcji wycofane z powodu op

łat licencyjnych oraz mniejszej niż zamierzano wydajności. 



DIMM - DDR 

DIMM (ang. Dual In-Line Memory Module) – szereg standardów moduł

ów pamięci RAM, w których styki złącza krawędziowego modułu znajdu

ją się po obu stronach płytki drukowanej. Wcześniej stosowane moduły 

miały styki tylko z jednej strony i były oznaczane jako SIMM 

Miniaturowe moduły DIMM oznaczane są przez SO-DIMM 

Wraz ze zmianą stosowanych układów pamięci zmieniała się liczba sty

ków modułu oraz miejsca wcięć (kluczy) zapobiegając włożeniu nieodp

owiedniego modułu do gniazda. 

 



DIMM – DDR2 



DIMM – DDR3 i DDR4 

DDR3 

DDR4 



Jak odróżnić pamięci DDR? 



KONIEC 

Dziękuje za uwagę! :D 

Wykonanie: Nowak Sebastian – Klasa 1i 
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