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Programator układów VinculumP R O J E K T Y

Przedstawiany w tym artykule pro-
gramator jest przeznaczony do progra-
mowania układów Vinculum (VNC1L) 
firmy FTDI. Są to, jak pamiętamy 
z wcześniejszych opisów, uniwersalne 
Hosty USB. W prosty sposób umożli-
wiają one zastosowanie pamięci USB 
(dyski z interfejsem USB) we wła-
snych aplikacjach. Producent udo-
stępnia kilka wersji firmware’u dla 
układów VNC1L, za pośrednictwem 
których można zrealizować wiele cie-
kawych urządzeń. Dostępne są dwie 
uniwersalne wersje programów VDAP 
i VDIP, umożliwiające dostęp do dys-
ku USB za pomocą interfejsów UART, 
FIFO, SPI i USB. Można także wyko-
rzystać oprogramowanie, które umożli-
wia realizację kopiarki 
plików. Przedstawiony 
w artykule programa-
tor umożliwi zapro-
gramowanie przedsta-
wionego w EP mo-
dułu Host USB, do 
którego zalecane jest 
wgranie oprogramo-
wania VDAP. Moduł 
Hosta USB został wy-
posażony w kompa-
tybilne z opisywany 
programatorem złącze 
programowania. Jest 
to prosty konwer-
ter USB–RS232 zre-
alizowany w oparciu 
o układ FT232R. 

Opis działania układu
Układy VNC1L, dla których jest 

dedykowany programator, zostały fa-
brycznie wyposażone w bootloader 
umożliwiający zaprogramowanie ich 
wewnętrznej pamięci programu. Do 
zaprogramowania układu VNC1L wy-
korzystywany jest interfejs UART. Ko-
munikacja odbywa się za pośrednic-
twem rozkazów opisanych dokładnie 
w dokumentacji bootloadera układów 
VNC1L. Oprogramowanie można za-
ładować do układu VNC1L z najwięk-
szą prędkością wykorzystując kon-
werter FT232R. Sposób dołączenia 
układu FT232R do VNC1L pokazano 
na rys. 1. Tę metodę programowa-
nia wykorzystuje opisywany w dalszej 
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Układy Vinculum to nowość 
firmy FTDI. Po ogólnej 

prezentacji przyszła kolej na 
informacje praktyczne. Jedną 

z pierwszych umiejętności jaką 
trzeba będzie posiąść, aby 
móc użytkować omawiane 

układy, będzie umiejętność ich 
programowania. Przedstawiamy 

więc prosty programator 
dedykowany dla układów 

Vinculum.
Rekomendacje:

programator układów Vinculum 
jest niezbędnym narzędziem dla 

każdego ich użytkownika.

• Płytka o wymiarach 38x36 mm
• Zasilanie z portu USB
• Funkcje: programowanie i testowanie 

układów VNC1L
• Sygnalizacja transmisji przez diody LED
• Możliwość pracy programatora w roli 

konwertera USB-RS232
• Prosta budowa i niewielki koszt

PODSTAWOWE PARAMETRY

Rys. 1. Sposób dołączenia układu FT232R do VNC1L
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części artykułu programator. Prócz li-
nii RXD i TXD interfejsu UART, wy-
korzystywane są linie CTS i RTS. Do 
uruchomienia bootloadera służą linie 
PROG i RESET – bootloader zostaje 
uruchomiony, gdy układ zostaje wyze-
rowany podczas niskiego stanu na li-
nii PROG. Ze sterowania przez układ 
FT232R liniami RESET i PROG można 
zrezygnować. Należy wtedy bootloader 
wywoływać ręcznie, poprzez zwar-
cie linii PROG do masy, a następnie 
włączając zasilanie układu VNC1L. 
Można również przygotować własną 
aplikację ładowania oprogramowania 
do VNC1L, np. poprzez komputerowy 
port COM. Należy wtedy do układu 
VNC1L dołączyć konwerter poziomów 
sygnału np. MAX232. Mamy też jesz-
cze jedną możliwość programowania 
układu VNCI1L – z wykorzystaniem 

mikrokontrolera, któ-
rego  przykładowy 
sposób dołączenia po-
kazano na rys. 2. Na 
rys. 3 pokazano sche-
mat ideowy programa-
tora. Jest to typowa 
aplikacja pracy układu 
FT232R. Rezystory R1 
i R2 podciągają linie 
RXD i CTS interfejsu 
UART do dodatniego 
napięcia. Dioda D1 
sygnalizuje nadawanie 
danych, a dioda D2 
odbiór danych. Jum-
per JP1 umożliwia za-
silanie modułu Hosta 
USB napięciem +5 V 

z gniada USB komputera podczas pro-
gramowania. Dodatkowo linie PRG 
i RES są sterowanie liniami CBUS2 
i CBUS3 układu FT232R, którymi ste-
ruje program z wykorzystaniem zain-
stalowanego sterownika. 

Montaż i uruchomienie 
Schemat montażowy modułu poka-

zano na rys. 4. Zastosowano w więk-
szości elementy SMD, których wlu-
towanie powinno być jednak dość 
łatwe. Wystarczy do tego celu lutow-
nica z cienki grotem i cyna o średnicy 
0,25 mm. Gdyby zwarły się wypro-
wadzenia układu FT232R, można po-
służyć się plecionką odsysającą. Złą-
cze J2 należy przylutować od dolnej 
strony płytki, tak aby było możliwe 
umieszczenie programatora w urzą-
dzeniu posiadającym układ VNC1L. 

Po poprawnym 
z m o n t o w a n i u 
p r o g r a m a t o r a 
i podłączeniu do 

WYKAZ ELEMENTÓW 
Rezystory
R1, R2: 10 kV SMD
R3, R4: 470 V SMD 
Kondensatory
C1: 10 nF SMD
C2, C3: 100 nF SMD
C4: 10 mF/16 V SMD
Półprzewodniki
U1: FT232R
D1: LED SMD zielona
D2: LED SMD czerwona
Inne
L1: koralik ferrytowy
JP1: Goldpin 1x2 ze zworką
J1: złącze USB B
J2: Goldpin 1x9

Rys. 2. Sposób dołączenia mikrokontrolera do VNC1L

Rys. 3. Schemat elektryczny programatora

Rys. 4. Schemat montażowy progra-
matora

Rys. 5. Okno programu MProg z poprawnie skonfigu-
rowanymi parametrami

komputera, należy zainstalować ste-
rowniki D2XX, które są dostępne 
na stronie internetowej firmy FTDI. 
Aby programator mógł pracować, na-
leży skonfigurować mu funkcje linii 
CBUSx. Można to zrobić za pomo-
cą programu MProg dostępnego rów-
nież na stronie FTDI. Program MProg 
umożliwia zapisanie pamięci EEPROM 
układu FT232R. Na rys. 5 pokazano 
okno programu MProg z poprawnie 
skonfigurowanymi parametrami. Pro-
gramator został nazwany jako Prog 
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Rys. 6. Przedstawienie programatora 
w oknie Menedżera zadań 

Rys. 7. Okno programu VPROG Rys. 8. Okno, w którym uruchamia 
się programowanie układów

Rys. 9. Komunikat po prawidłowym 
zakończenie programowania

Vinculum. Po zaprogramowaniu pa-
mięci EEPROM, programator jest go-
towy do pracy. Plik z zwartością pa-
mięci EEPROM, który można wczytać 
do programu Mprog został udostęp-
niony przez autora. Programator bę-
dzie widoczny w systemie jako urzą-
dzenie Prog Vinculum (rys. 6). Przy 

założonej zworce JP1, programowane 
układy Vinculum można zasilać z pro-
gramatora, przy czym jest wymagane, 
aby układ Vinculum był zasilany sta-
bilizowanym napięciem +3,3 V. Czyli 
napięciem z programatora musi być 
zasilany stabilizator układu VNC1L. 

Programowanie układów 
Vinculum

Do programowania układów Vin-
culum służy aplikacja VPROG, której 
okno pokazano na rys. 7. W progra-
mie należy wybrać podłączony do 
USB programator oraz naciskając 
przycisk „ROM File” wskazać plik 
z firmware’m. Programowanie rozpo-
czyna się po naciśnięciu przycisku 
„Program” (rys. 8). Po etapie progra-
mowania, przeprowadzana jest wery-
fikacja. Jeśli układ zostanie popraw-

nie zaprogramowany, wyświetlane 
jest okno z komunikatem o poprawno-
ści zaprogramowania układu (rys. 9). 
Programator może być zastosowany 
również do testowania układów Vin-
culum. Należy wtedy zainstalować 
sterowniki wirtualnego portu COM 
i wykorzystać komputerowy terminal. 
Marcin Wiązania, EP
marcin.wiazania@ep.com.pl


