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USB AVR ISP III mk II
Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z AVRISP mkII
Opis
Programator USB AVR ISP III mk II jest programatorem
mikrokontrolerów AVR. Posiada interfejs USB, s³u¿¹cy do komunikacji oraz
zasilania programatora jak i uk³adu docelowego. W s p ó ³ p r a c u j e z e
œrodowiskiem AVRStudio firmy Atmel, tworz¹c wygodne mobilne œrodowisko
programistyczne. W porównaniu do innych programatorów cechuje siê
najszybsz¹ mo¿liw¹ transmisj¹ danych (taktowanie magistali SPI na
czêstotliwoœci do 4 Mhz).
USB AVR ISP III mk II posiada interfejs ISP w standardzie Kanda
(10pin), co uniemo¿liwia ewentualne pomy³ki w pod³¹czaniu do uk³adu
docelowego.
Dziêki zastosowaniu bufora napiêciowego, mo¿liwe jest programowanie
mikrokontrolerów zasilanych napiêciami 1,8 V - 5,5V.

Obs³ugiwane mikrokontrolery
Programator USB AVR ISP III mk II umo¿liwia programowanie wszystkich mikrokontrolerów rodziny AVR obs³ugiwanych przez
programator AVR ISP mk II firmy Atmel.

Wspó³praca z programami
Programator USB AVR ISP III mk II jest natywnym interfejsem programowania œrodowiska AVRStudio. Wspó³pracuje tak¿e
z WinAVR (w integracji z AVRStudio).

Podstawowe w³aœciwoœci
- kompatybilny z programatorem AVR ISP mk II firmyAtmel
- umo¿liwia programowanie w systemie wszystkich mikrokontrolerów AVR obs³ugiwanych przez programator AVR ISP mk II
- pod³¹czany do portu USB komputera PC umo¿liwia programowanie mikrokontrolerów równie¿ z notebooków
- wspó³praca z Atmel AVRStudio
- interfejs HID (nie wymaga zewnêtrznych sterowników)
- wspó³praca z uk³adami zasilanymi napiêciami 1,8V - 5,5V
- standardowy interfejs KANDA 10 pin
- zabezpieczenie nadpr¹dowe chroni¹ce port USB (bezpiecznik polimerowy)
- diody LED sygnalizuj¹ce stan pracy programatora
- mo¿liwoœæ zasilania uk³adu docelowego z portu USB (5V)
- z³¹cze ISP umo¿liwiaj¹ce zmianê firmware'u programatora
- wyprowadzone linie Rx i Tx, co po zmianie firmware'u umo¿liwia ³atwe u¿ywanie programatora równie¿ jako portu szeregowego
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Opis z³¹czy programatora i diod LED
Jumper J1
ON - zasilanie uk³adu
docelowego 5V

Do konfiguracji programatora s³u¿y zworka J1:

ON
Z³¹cze
programowania
ISP (standard
KANDA)
LED zielona D6 - próba
komunikacji z USB, odczyt pamiêci
flash
LED ¿ó³ta D4 - komunikacja
programatora z USB (zapalona),
programowanie pamiêci flash
(zgaszona)

uk³ad docelowy jest zasilany
z programatora

J1
OFF

uk³ad docelowy nie jest zasilany
z programatora

Z³¹cze J6 - port COM
(linie RxD i TxD)
Z³¹cze J7 w standardzie ISP
s³u¿¹ce do zmiany firmware'u

Rozmieszczenie sygna³ów z³¹cza w standardzie KANDA
2
1
MOSI

VCC

NC

GND

RST

GND

SCK

GND

MISO

GND

MOSI, MISO, SCK - sygna³y magistrali SPI
RST - reset uk³adu docelowego
VCC - napiêcie zasilania uk³adu docelowego
GND - masa uk³adu docelowego

Rysunek przedstawia z³¹cze interfejsu ISP w standardzie
KANDA, które powinno byæ zamontowane na p³ytce
z programowanym uk³adem docelowym. Z³¹cze zamontowane
w programatorze USB AVR ISP III mk II umo¿liwia pod³¹czenie
programatora za pomoc¹ standardowej taœmy IDC
W przypadku zastosowania niestandardowego u³o¿enia pinów,
nale¿y u¿yæ odpowiedniej przejœciówki.

Pod³¹czenie z uk³adem docelowym
Rysunek przedstawia przyk³adowy schemat pod³¹czenia programatora do mikrokontrolera ATmega8.
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Instalacja sterowników
1)

Pod³¹czyæ programator do portu USB za pomoc¹ kabla miniUSB B(Canon)-USB A

2)

Przy pierwszym pod³¹czeniu programatora do komputera, system Windows poinformuje u¿ytkownika o wykryciu nowego
urz¹dzenia i przyst¹pi do jego instalacji

3)

W oknie kreatora nale¿y zaznaczyæ opcjê Nie, nie tym razem i wybraæ Dalej

4)

W nastêpnym oknie kreatora zaznaczyæ Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i wybraæ Dalej
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Instalacja sterowników c.d.
5)

Jeœli proces instalacji sterowników przebieg³ prawid³owo, Kreator znajdowania sprzêtu poinformuje nas o pomyœlnym
zakoñczeniu instalacji sterowników

6)

Po poprawnej instalacji programatora, w oknie Mened¿era urz¹dzeñ powinna pojawiæ siê pozycja AVRISP mkII.

Pod³¹czenie USB AVR ISP III mk II do innego portu USB ni¿ poprzednio wywo³a okno instalacji sterownika (jak przy ka¿dym
innym urz¹dzeniu USB).
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U¿ytkowanie
Programator USB AVR ISP III mk II obs³ugiwany jest za pomoc¹ œrodowiska programistycznego Atmel AVRStudio lub
AVRDUDE.
Wspó³pracuje tak¿e ze œrodowiskiem WinAVR (w integracji z AVRStudio).

AVRStudio
1)

Z g³ównego menu wybieramy ToolsZ

2)

W zak³adce Select AVR Programmer wybieramy AVRISP mkII

3)

Po poprawnym po³¹czeniu AVR Studio z programatorem powinno pojawiæ siê poni¿sze okno

Program AVRZ

Connect
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AVRStudio-c.d.
4)

W zak³adce Board nale¿y wybraæ czêstotliwoœæ programowania ISP dostosowan¹ do czêstotliwoœci zegara taktuj¹cego
programowany mikrokontroler, powinny to byæ wartoœci z zakresu125 kHz - 4 Mhz, nastêpnie zapisaæ wartoœæ do
programatora przyciskiem Write

5)

W zak³adce Program nale¿y wybraæ typ mikrokontrolera, po³o¿enie pliku *.hex i nacisn¹æ przycisk Program w celu
zaprogramowania mikrokontrolera. W innych zak³adkach nale¿y ewentualnie odpowiednio ustawiæ Fusebity.
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GND

MOSI

VCC

Aktualizacja firmware'u

MOSI, MISO, SCK - sygna³y magistrali SPI

2
1

RST - reset uk³adu docelowego

RST

GND - masa uk³adu docelowego
SCK

MISO

VCC - napiêcie zasilania uk³adu docelowego

Dane techniczne
Wymiary

: 41 x 57 x 10 mm

Waga

: ok. 80 g

Po³¹czenie do PC

: USB

Kabel programuj¹cy

: 30 cm

Z³¹cze programuj¹ce

: IDC-10 0.1” standard KANDA

Czêstotliwoœæ zegara ISP

: 4 MHz

Napiêcie uk³adu docelowego : Vtarget 1,5-5,5V
Zasilanie uk³adu docelowego : Vtarget 4,5-5,5 V
Pobór pr¹du z portu USB

: 60 mA
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