
Nowy oscylator MEMS 32 hHz SiTime dla elektroniki 

„noszonej” i Internetu Wszechrzeczy   

 

Firma SiTime wprowadziła do oferty nowy skompensowany termicznie 32 kHz.  

Dzięki niewielkim wymiarom i bardzo małemu poborowi energii SiT1552 MEMS TCXO znacząco 

przyczynia się do miniaturyzacji urządzeń elektronicznych zaliczanych do grupy elektroniki 
„noszonej” i Internetu Wszechrzeczy. 

Według Marwan Boustany – starszego analityka MEMS & Sensors w IHS: „Rynek elektroniki 

„noszonej” i Internetu Wszechrzeczy rośnie bardzo szybko. Wraz z tym zjawiskiem pojawia się 

potrzeba dostarczania elementów oferujących nowe możliwości i lepszą jakość. SiTime jako 

lider rozwiązań MEMS wprowadzając nowy oscylator 32 kHz  TCXO umacnia swoją pozycję na 
rynku układów zegarowych.”  

“Wykorzystując naszą rewolucyjną technologię TempFlat MEMSTM ponownie pokonujemy 

ograniczenia technologii wykorzystującej kwarc. SiT1552 ma wymiary mniejsze o nawet 80% 

oraz pobiera 50% energii w porównaniu do kwarcowych odpowiedników.” Tak wypowiada się 
Piyush Sevalia z działu marketing SiTime.  

SiT1552 to obecnie najmniejszy dostępny oscylator TCXO oferowany w obudowie CSP (chip 

scale package) 1,5 x 0,8 mm. Przykładowe zastosowanie to: 

 sygnał odniesienia dla zegarów RTC 

 sygnał zegarowy dla systemów w stanie uśpienia - Bluetooth, Bluetooth Low Energy, 

WiFi 

  

Porównanie SiT1552 MEMS TCXO do kwarcowych TCXO: 

 wielkość zredukowana do 1/5, oferowany w obudowie CSP 1,5 x 0,8mm  

 50% mniejszy pobór energii, typowy pobór prądu poniżej1 uA 

 45% cieńszy, wysokość obudowy 0,55 mm 

 10 razy szybciej następuje start oscylacji ( startup time - 300 msec ) 

 30 razy większa odporność na wstrząsy 

 15 razy większa niezawodność 

http://www.sitime.com/products/32-khz-oscillators/sit1552


 Dodatkowe cechy SiT1552: 

 wysoka stabilność częstotliwości ±5 PPM pozwala na 2-3 krotne wydłużenie czasu pracy 

baterii w porównaniu do rezonatora kwarcowego 180 ppm  

 programowalne wyjście NanoDriveTM 

 praca w zakresie napięć 1,5 do 3,63V, doskonale sprawdzi się przy zasilaniu z baterii 

guzikowej lub kondensatora  „super-cap” 

 

Więcej informacji www.sitime.com/products/32-khz-oscillators/sit1552 

 

 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę! 
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