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1. ÚVOD
HPR3V3 je volitelné příslušenství k programátoru PRESTO pro programování
3,3 V součástek mimo aplikaci (například pamětí DataFlash). PRESTO může
napájet programovanou součástku napětím 5 V z interního zdroje, některé
součástky však vyžadují napájecí napětí a úrovně logických signálů 3,3V.
V takovém případě musí být s programátorem PRESTO použit konvertor úrovní
HPR3V3 nebo externí 3,3 V napájení.

2. POUŽITÍ
Použití HPR3V3 je velmi jednoduché. Konvertor zapojte přímo na piny
programátoru PRESTO (V žádném případě ho nezapojujte na konektor u
programované součástky!). Pin 2 je použitý jako klíč, konvertor tedy není
možné zapojit špatně. Nyní ICSP kablíkem propojte programovanou součástku
a piny HPR3V3. Zapojení pinů programované součástky je stejné, jako by bylo
zapojení vzhledem k programátoru PRESTO. Typické schéma propojení
programátoru PRESTO s HPR3V3 a programovanou součástkou je uvedeno
níže.

Poznámky:
●

●

Piny HPR3V3 jsou jednosměrné, konvertor může být tedy použit pro
procesory AVR, SPI Flash paměti nebo procesory MSP430 bez SBW
rozhraní, ale nemůže být použit pro procesory PIC nebo MSP430.s SBW
rozhraním.
Nikdy nepřipojujte externí napětí k výstupním 3,3 V napájecím
pinům!
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3. SCHÉMA HPR3V3

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VCC výstupní napájecí napětí

min.

typ.

max.

3.2

3.3

3.37

V

90

mA

ICC výstupní napájecí proud
VOH výstupní napětí log.1

2.9

VOL výstupní napětí log.0 (25 °C)
IOUT výstupní proud signálů

V
0.36

V

4

mA
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