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11 Elektrické specifikace
Mezní parametry*
Okolní teplota pøi zapojeném napájení
Skladovací teplota
Napájecí napìtí na VDD proti VSS
Napìtí na vstupu 0&/5 proti VSS
Napìtí na ostatních vývodech proti VSS
Celkový pøíkon (1)

40 °C a +125 °C
65 °C a +150 °C
0 a +6,5 V
0 a +13,5 V
0,3 V a (VDD + 0,3 V)
800 mW

Maximální proud z vývodu VSS
Maximální proud do vývodu VDD
Vstupní proud ochrannými omezovacími diodami, IIK (VI < 0 nebo VI > VDD)
Výstupní proud ochrannými omezovacími diodami, IOK (VO < 0 nebo VO > VDD)
Maximální proud vtékající do libovolného vývodu
Maximální proud vytékající z libovolného vývodu
Maximální celkový proud vytékající z vstupnì výstupní brány
Maximální celkový proud vtékající do vstupnì výstupní brány

80 mA
80 mA
±20 mA
±20 mA
25 mA
25 mA
75 mA
75 mA

Poznámka 1: Celková výkonová ztráta je stanovena podle vzorce:
PDIS = VDD × {IDD  ΣLOH} + Σ{(VDD  VOH) × lOH} + Σ(VOL × IOL)

Upozornìní*: Hodnoty vyí, ne v pøehledu výe uvedené jako maximální hodnota mohou
vyvolat trvalé pokození souèástky. Jedná se o hodnoty maximální za uvedených
podmínek, nikoli o hodnoty pracovní. Pøi delím pùsobení uvedených extrémních
úrovní jednotlivých vlivù mùe dojít ke sníení spolehlivosti souèástky.
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Obrázek 11.1 Rozsah napájecího napìtí a taktovací frekvence
(PIC10F2xx, 40 a +125 °C)
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11.1

DC PARAMETRY PIC10F2XX
(PROVEDENÍ  Industrial)

* Tyto parametry jsou typické, avak netestují se.
Poznámka 1: Údaje ve sloupci Typický jsou získány mìøením pøi teplotì 25 °C. Údaje jsou
pouze orientaèní, nejsou testovány.
Poznámka 2: Toto je mez napájecího napìtí, na kterou mùe VDD poklesnout, ani by dolo
ke ztrátì dat v pamìti RAM.
Poznámka 3: Spotøeba proudu závisí pøedevím na velikosti napájecího napìtí a taktovací
frekvenci. Dále spotøeba závisí na zatíení sbìrnic, typu oscilátoru, typu
vykonávaných instrukcí a teplotì pouzdra souèástky.
a) Testovací podmínky pro mìøení proudu Idd v aktivním reimu jsou: vechny
vývody jsou ve tøetím stavu a pøipojené na zem, vstup T0CKI je pøipojen na VDD,
vstup 0&/5 je pøipojen na VDD. Stav èasovaèe Watchdog (povolen  zakázán)
je nutné specifikovat.
b) Pro mìøení v reimu Sleep jsou podmínky stejné s tím, e je aktivní reim Sleep.
Poznámka 4: Proudová spotøeba v reimu Sleep se mìøí zásadnì, pokud je souèástka
v reimu Sleep a vechny vývody jsou uvedeny do tøetího stavu a pøipojeny
k VDD nebo VSS.
Poznámka 5: Proudová spotøeba periferií je dána pøedevím IDD nebo IPD a dále proudovou
spotøebou aktivovaných periferií.
Poznámka 6: Mìøeno pøi aktivovaném komparátoru
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11.2

DC PARAMETRY PIC10F2XX
(PROVEDENÍ  Extended)

* Tyto parametry jsou typické, avak netestují se.
Poznámka 1: Údaje ve sloupci Typický jsou získány mìøením pøi teplotì 25 °C. Údaje jsou
pouze orientaèní, nejsou testovány.
Poznámka 2: Toto je mez napájecího napìtí, na kterou mùe VDD poklesnout, ani by dolo
ke ztrátì dat v pamìti RAM.
Poznámka 3: Spotøeba proudu závisí pøedevím na velikosti napájecího napìtí a taktovací
frekvenci. Dále spotøeba závisí na zatíení sbìrnic, typu oscilátoru, typu
vykonávaných instrukcí a teplotì pouzdra souèástky.
a) Testovací podmínky pro mìøení proudu IDD v aktivním reimu jsou:
vechny vývody jsou ve tøetím stavu a pøipojené na zem, vstup T0CKI je pøipojen
na VDD, vstup 0&/5 je pøipojen na VDD. Stav èasovaèe Watchdog (povolen 
zakázán) je nutné specifikovat.
b) Pro mìøení v reimu Sleep jsou podmínky stejné s tím, e je aktivní reim
Sleep.
Poznámka 4: Proudová spotøeba v reimu Sleep se mìøí zásadnì, pokud je souèástka
v reimu Sleep a vechny vývody jsou uvedeny do tøetího stavu a pøipojeny
k VDD nebo VSS.
Poznámka 5: Proudová spotøeba periferií je dána pøedevím IDD nebo IPD a dále proudovou
spotøebou aktivovaných periferií.
Poznámka 6: Mìøeno pøi aktivovaném komparátoru
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11.3

DC PARAMETRY PIC10F2XX (Industrial, Extended)

+ Údaje ve sloupci Typický jsou pro napájecí napìtí 5 V pøi teplotì 25 °C, pokud není uvedeno
jinak. Údaje jsou pouze pro potøeby návrhu, netestují se.
* Údaje jsou pouze pro potøeby návrhu, avak netestují se.
Poznámka 1: Svodový proud vývodu 0&/5 silnì závisí na pøiloeném napìtí. Uvedený údaj
platí pro normální pracovní podmínky. Pøi jiných vstupních napìtích mùe být
namìøena vyí hodnota svodového proudu.
Poznámka 2: Záporný proud je definován jako proud vytékající z vývodu.
Poznámka 3: Vyjma vývod GP3. Jeho parametry viz D061 a D061A.
Poznámka 4: Platí pro vývod 0&/5 /GP3 konfigurovaný jako vstup pro signál reset s vnitøním
pull-up rezistorem.
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Tabulka 11.1 Specifikace komparátoru

* Tyto parametry jsou typické, avak netestují se.
Poznámka 1: Doba pøebìhu je mìøena pøi zmìnì napìtí na vstupu komparátoru
z hodnoty VSS na VDD za souèasného pøipojení druhého vstupu komparátoru
na napìtí U = (VDD  1,5)/2.

Tabulka 11.2 Rozsah rezistorù pull-up  PIC10F2xx

* Tyto parametry jsou typické, avak netestují se.
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