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11 Elektrické specifikace
Mezní parametry
Pracovní teplota okolí
Skladovací teplota
Napájecí napìtí na VDD proti VSS
Napìtí na vstupu 0&/5 proti VSS
Napìtí na ostatních vývodech proti zemi
Celkový pøíkon

40 a +125 °C
65 a +150 °C
0,3 a +6,5 V
0,3 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
Výstupní proud ochrannými omezovacími diodami
Maximální proud vtékající do libovolného vývodu
Maximální proud vytékající z libovolného vývodu
Maximální celkový proud vtékající souèasnì do brány PortA a PortC
Maximální celkový proud vytékající souèasnì z brány PortA a PortC

300 mA
250 mA
±20 mA
±20 mA
25 mA
25 mA
200 mA
200 mA

Poznámka 1: Celková výkonová ztráta je stanovena podle vzorce:
PDIS = VDD × {IDD  Σl0H} + Σ{(VDD  VOH) × lOH} + Σ(VOl × IOL)
Upozornìní: Hodnoty vyí, ne v pøehledu 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.
Poznámka: Pokles napìtí na vývodu 0&/5 pod úroveò VSS zpùsobí proud vývodem vyí
ne 80 mA. Proto je doporuèeno pøipojovat tento vývod na napìtí VSS pøes odpor
min. 50 a 100 Ω.
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Poznámka: Stínovaná oblast odpovídá povoleným kombinacím napájecího napìtí a taktovací
frekvence.

Obrázek 11.1

Závislost napájecího napìtí na frekvenci pro PIC16F630/676
(A/D pøevodník vypnut, 40 a +125 °C)

Poznámka: Stínovaná oblast odpovídá povoleným kombinacím napájecího napìtí a taktovací
frekvence.

Obrázek 11.2

A

Závislost napájecího napìtí na frekvenci pro PIC16F676
(A/D pøevodník zapnut, 40 a +125 °C)
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Poznámka: Stínovaná oblast odpovídá povoleným
kombinacím napájecího napìtí a taktovací
frekvence.

Obrázek 11.3

11.1

Závislost napájecího napìtí na frekvenci pro PIC16F676
(A/D pøevodník zapnut, 0 a +125 °C)

DC PARAMETRY PIC16F630/676-I (provedení
INDUSTRIAL) A PIC16F630/676-E (provedení
EXTENDED)

t

Ve sloupci Typický jsou hodnoty pro 5 V a 25 °C. Tyto parametry jsou typické, nejsou vak testovány.
* Tyto parametry jsou typické, nikoli testované.
Poznámka 1: Toto je mez poklesu napájecího napìtí v reimu Sleep, pøi které jetì nedojde
ke ztrátì dat z pamìti RAM.
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11.2

t

DC PARAMETRY PIC16F630/676-I
(provedení INDUSTRIAL)

Ve sloupci Typický jsou hodnoty pro 5 V a 25 °C. Tyto parametry jsou typické, nejsou vak testovány.

Poznámka 1: Testovací podmínky pro mìøení proudu I DD v aktivním reimu jsou:
Taktování pomocí vnìjího signálu na OSC1, vechny vývodu jsou ve tøetím stavu
a pøipojené na VDD, vstup MCLR je pøipojen na VDD. Èasovaè Watchdog je zakázán.
Poznámka 2: 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
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11.3

t

DC PARAMETRY PIC16F630/676-I
(provedení INDUSTRIAL)

Ve sloupci Typický jsou hodnoty pro 5 V a 25 °C. Tyto parametry jsou typické, nejsou vak
testovány.

Poznámka 1: Proud odebíraný periferním obvodem je souèet proudu IDD nebo IPD s uvedenou
hodnotou spotøeby periferie, pokud je tato povolena. Odeètením udávané hodnoty
od hodnoty základní spotøeby (IDD nebo IPD) získáme rozdílový proud, tedy vlastní
spotøebu konkrétního periferního obvodu. S touto hodnotou je nutné poèítat
pøi výpoètu celkové spotøeby mikrokontroléru s více povolenými periferiemi.
Poznámka 2: Spotøeba v reimu Sleep nezávisí na konfiguraci taktovacího oscilátoru. Odbìr
proudu v reimu Sleep se mìøí se vemi vývody uvedenými do tøetího stavu
pøipojenými k napájecímu napìtí VDD.
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11.4

t

DC PARAMETRY PIC16F630/676-E
(provedení EXTENDED)

Ve sloupci Typický jsou hodnoty pro 5 V a 25 °C. Tyto parametry jsou typické, nejsou vak
testovány.

Poznámka 1: Testovací podmínky pro mìøení proudu I DD v aktivním reimu jsou:
Taktování pomocí vnìjího signálu na OSC1, vechny vývodu jsou ve tøetím stavu
a pøipojené na VDD, vstup 0&/5 je pøipojen na VDD. Èasovaèe Watchdog je
zakázán.
Poznámka 2: 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.
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11.5

t

DC PARAMETRY PIC16F630/676-E
(provedení EXTENDED)

Ve sloupci Typický jsou hodnoty pro 5 V a 25 °C. Tyto parametry jsou typické, nejsou vak
testovány.

Poznámka 1: Proud odebíraný periferním obvodem je souèet proudu IDD nebo IPD s uvedenou
hodnotou spotøeby periferie, pokud je tato povolena. Odeètením udávané hodnoty
od hodnoty základní spotøeby (IDD nebo IPD) získáme rozdílový proud, tedy vlastní
spotøebu konkrétního periferního obvodu. S touto hodnotou je nutné poèítat
pøi výpoètu celkové spotøeby mikrokontroléru s více povolenými periferiemi.
Poznámka 2: Spotøeba v reimu Sleep nezávisí na konfiguraci taktovacího oscilátoru. Odbìr
proudu v reimu Sleep se mìøí se vemi vývody uvedenými do tøetího stavu
pøipojenými k napájecímu napìtí VDD.
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