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1. ÚVOD
HPR1V2 je volitelné příslušenství k programátoru PRESTO pro programování
součástek s napájecím napětím a logickými úrovněmi mezi 1,2 a 3,3 V jako
např. Xilinx CoolRunner-II. PRESTO může programovat součástky se
signálovými úrovněmi mezi 3 a 5 V ± 10 %, ale někdy je potřeba programovat
součástky s nižšími úrovněmi signálů. V tom případě musí být použit konvertor
HPR1V2. Konvertor se napájí externím napětím z aplikace, nemůže být
napájen z interního zdroje programátoru.

2. POUŽITÍ
Připojte HPR1V2 přímo k pinům programátoru PRESTO. (V žádném případě
nepřipojujte destičku konvertoru na konektor v aplikaci!). Pin 2 je
použitý jako klíč, takže není možné připojit konvertor chybně. Nyní s použitím
ICSP kablíku propojte HPR1V2 a programovanou součástku. Zapojení pinů
programované součástky je stejné, jako by bylo zapojení součástky vzhledem
k programátoru PRESTO. Typické propojení programátoru PRESTO a HPR1V2
s programovanou součástkou je na obrázku níže.

Poznámky:
●

●
●

Piny HPR1V2 jsou jednosměrné, konvertor může být použit např. se
součástkami programovatelnými přes rozhraní JTAG, není však vhodný
pro použití se součástkami využívajícími obousměrnou komunikaci jako
např. procesory PIC.
HPR1V2 musí být napájen externě z aplikace.
Nikdy nezapínejte interní napájecí napětí z programátoru, pokud
je připojen konvertor HPR1V2!
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3. SCHÉMA HPR1V2

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VCC napájecí napětí
VIH vstupní napětí log.1

min.

max.

1.2

3.3

0.65xVCC

VIL vstupní napětí log.0
IOUT výstupní proud signálů

V
0.35xVCC

V

4

mA
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