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Atmel, chc¹c nad¹øyÊ za dyna-
micznym rozwojem rodziny mikro-
kontrolerÛw AVR, opracowa³ dos-
kona³y zestaw narzÍdziowy umoø-
liwiaj¹cy uruchamianie prostych
systemÛw z dowolnymi mikrokon-
trolerami tej rodziny. Tak wiÍc,
oprÛcz standardowych uk³adÛw
AT90S w†STK500, moøna stosowaÊ
takøe mikrokontrolery ATtiny oraz
ATmega.

SprzÍtowa ekstraklasa
Sk³ad zestawu pozwala na stoso-

wanie go jako uniwersalnego narzÍ-
dzia projektowego, ktÛre umoøliwia
testowanie stosunkowo prostych pro-
jektÛw. Do tego celu na p³ytce dru-
kowanej zestawu przeznaczono:
- dwa interfejsy RS232, z†ktÛrych je-
den moøna zawsze wykorzystaÊ na
potrzeby w³asnej aplikacji,

- 8†przyciskÛw i†diod LED sterowa-
nych z†wyjúÊ wzmacniaczy pr¹do-
wych, ktÛre moøna wykorzystaÊ
w†testowanych aplikacjach,

- zestaw z³¹cz, na ktÛre wyprowa-
dzono wszystkie sygna³y systemo-
we oraz wejúcie i†wyjúcie genera-
tora wzorcowego,

- 2Mb pamiÍÊ Flash z†szeregowym
interfejsem SPI, ktÛr¹ moøna wy-
korzystaÊ do przechowywania da-
nych aplikacji,

- 8 podstawek (8-, 20-, 28- i†40-wy-
prowadzeniowych), ktÛre moøna
wykorzystaÊ jako z³¹cza dla mik-
rokontrolera stosowanego w†aplika-
cji, a†takøe do programowania
mikrokontrolerÛw.
Dostosowanie konfiguracji zestawu

do potrzeb testowanej aplikacji
umoøliwia szereg z³¹cz szpilkowych
oraz kilka kabli po³¹czeniowych do-
starczanych w†zestawie, za pomoc¹
ktÛrych moøna do³¹czyÊ peryferie do
mikrokontrolera. Konstruktorzy zesta-
wu, aby zaoszczÍdziÊ k³opotÛw jego
uøytkownikom, wydzielili za pomo-
c¹ wyraünego opisu na p³ytce pole
podstawek oraz z³¹cz do programo-
wania ISP (ang. In System Program-
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przebojowo podbi³y rynek.
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ustabilizowanym od lat
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ze strony producenta.

Zalety uk³adÛw AVR szybko

docenili projektanci, ci¹gle

wspierani przez Atmela

nowymi narzÍdziami. Jedno

z†nich - starter kit STK500

- przedstawiamy w†artykule.

W skład zestawu STK500 wchodzą:
✗ płytka zestawu uruchomieniowego,
✗ mikrokontroler AT90S8515,
✗ drukowana dokumentacja zestawu,
✗ katalog firmy Atmel na płycie CD−ROM,
✗ zestaw kabli połączeniowych niezbędnych do

konfiguracji zestawu,
✗ kabel RS232,
✗ niskonapięciowy kabel zasilający.
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ming). Kolorowymi prostok¹tami
przyporz¹dkowano podstawki do od-
powiednich z³¹cz, natomiast wspÛl-
ne dla wszystkich podstawek frag-
menty zestawu opisano tekstem od-
nosz¹cym siÍ do spe³nianych przez
nie funkcji.
Na p³ytce drukowanej zestawu

producent umieúci³ takøe zasilacz
stabilizowany z†mostkiem prostowni-
czym na wejúciu oraz stabilizatory
podwyøszonego do 12V napiÍcia,
ktÛre jest niezbÍdne dla jednego
z†obs³ugiwanych przez zestaw try-
bÛw programowania pamiÍci progra-
mu mikrokontrolerÛw. Ze wzglÍdu
na stosunkowo niewielk¹ pojemnoúÊ
kondensatora filtruj¹cego na wyjúciu
mostka (wejúciu stabilizatora) (zaled-
wie 100µF), nie jest zalecane zasila-
nie zestawu bezpoúrednio z†wyjúcia
transformatora sieciowego, poniewaø
tÍtnienia napiÍcia zasilaj¹cego mog¹
uniemoøliwiÊ poprawn¹ pracÍ mik-
rokontrolera. Niestety, odpowiedni
zasi lacz sieciowy nie wchodzi
w†sk³ad zestawu.
Producent przygotowa³ dla zestawu

doskona³¹ dokumentacjÍ (drukowa-
n¹!), w†ktÛrej krok po kroku opisa-
no wszystkie moøliwe warianty kon-
figuracji zestawu. Opisy uzupe³nio-
no zdjÍciami, na ktÛrych w†powiÍk-
szeniu pokazano pod³¹czenia wybra-
nych modu³Ûw peryferyjnych. W†do-
kumentacji dok³adnie omÛwiono tak-
øe dwa moøliwe sposoby programo-
wania mikrokontrolerÛw: ISP i†rÛw-
noleg³e (wysokonapiÍciowe).

årodowisko programowe
Uzupe³nieniem drukowanej doku-

mentacji zestawu jest katalog podze-
spo³Ûw firmy Atmel dostarczany na
p³ycie CD-ROM. Znajduje siÍ na
niej m.in. pakiet narzÍdziowy IDE
(ang. Integrated Development Envi-
ronment) z AVR-Studio w†wersji
3.21 (rys. 1). Za pomoc¹ tego pro-
gramu moøna programowaÊ i†odczy-
tywaÊ zawartoúÊ pamiÍci wybranych

mikrokontrolerÛw poprzez z³¹cze
szeregowe (STK500 pracuje jak stan-
dardowy programator), moøna takøe
edytowaÊ i†modyfikowaÊ rejestr syg-
natury, a†takøe zdalnie modyfikowaÊ
parametry pracy: napiÍcie zasilania
i†czÍstotliwoúÊ taktowania. W†AVR-
Studio zintegrowano takøe kompila-
tor asemblera oraz prosty system
usuwania b³ÍdÛw z programu. AVR-
Studio jest bezp³atnie udostÍpniane
przez firmÍ Atmel i†doúÊ regularnie
pojawiaj¹ siÍ w†Internecie jego no-
we wersje.

Podsumowanie
Po raz pierwszy na ³amach EP

opisujemy zestaw narzÍdziowy pro-
dukowany przez firmÍ Atmel i†mu-
szÍ przyznaÊ, øe testy potwierdzi³y
pierwsze wraøenia. Doskonale przy-
gotowana czÍúÊ ìelektronicznaî ze-
stawu i†jej walory dydaktyczne mo-
g¹ byÊ wzorem dla innych produ-
centÛw. Takøe przejrzysta i†logicznie
u³oøona dokumentacja (niestety tyl-
ko w†jÍzyku angielskim) zachÍca do
zag³Íbienia siÍ w†tajniki AVR-Ûw.

Rys. 1.

Jedynym - za to moim zdaniem
dokuczliwym - niedoci¹gniÍciem jest
brak w†zestawie zasilacza sieciowe-
go, przecieø niezbyt kosztownego.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma JM-
Elektronik, tel. (0-32) 339-69-00,
www.jm.pl.

Dodatkowe informacje o†zestawie
moøna znaleüÊ na p³ycie CD-EP04/
2001B w†katalogu \STK500 oraz
w†Internecie:
- informacje o†procesorach AVR:
http://www.atmel.com/atmel/prod-
ucts/prod23.htm,

- wybÛr not katalogowych mikrokon-
trolerÛw: http://www.atmel.com/at-
mel/products/prod200.htm,

- informacje o†zestawach narzÍdzio-
wych: http://www.atmel.com/atmel/
products/prod202.htm.

- program AVR Studio 3: ftp://
www.atmel.com/pub/atmel/astu-
dio3.exe.
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