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Az 5. ábrán végül elérkeztünk ta-
lán a legfontosabb részhez, az
egyéni függvény készítésének lehe-
tőségéhez. Ezen a lapon komplett
alkatrészfájlt definiálhatunk saját
függvényeivel. Létrehozhatunk
például egy 27c128.adf fájlt,
amelyben külön függvényként el-
készítjük az olvasás és az égetés fo-
lyamatát. Így már csak az elkészí-
tett függvény nevét kell az utasítás-
sorozatban szerepeltetni, ami ezál-
tal jelentősen leegyszerűsödik. A
függvényszerkesztő bal oldalán a
13 kivezetés egyéni neveit adhat-
juk meg, a táblában pedig az adat-
lapból kiolvasható jelalakokat
„szerkeszthetjük meg”.

Gyakorlati példák

A következőkben két példán ke-
resztül mutatjuk be a FlexProg al-
kalmazását. Az egyik egy LED-sor
vezérlése, a másik pedig egy
27C128 EPROM olvasási művele-
te. Mindkét esetben minimális
mennyiségű külső alkatrész fel-
használásával érünk célba. A 6. áb-
rán nyolc LED-et kapcsolunk 1
kohmos előtétellenálláson keresz-

tül a FlexProg modul „b” portjára.
A LED-ek praktikusan piros, zöld
vagy sárga színűek legyenek, mert
ezek nyitófeszültsége 1,5-2 V körü-
li. Az előtétek használatával az
egyes portlábakon 3-4 mA erőssé-
gű áram fog folyni, bekapcsolt ál-
lapotban. A LED-eket működtető
programot kétféle változatban ké-
szítettük el. A 7. ábra bal oldalán
lévő programban nem használunk
adattáblát. Az első sorban a „b”
port adatáramlásának irányát állít-
juk be, a teljes portot kimenetnek
konfiguráljuk (trisb=0). Ezután el-
indítunk egy ciklust n-re úgy, hogy
n értéke 0-tól 7-ig változzon egye-
sével növekedve. A ciklus lefutása
után a program megáll. A ciklus-
magban mindösszesen két utasítás
található: az elsőben a „b” portra
kiküldjük az éppen aktuális ciklus-
változó értékét, azaz 0...7. Ez érte-
lemszerűen az USB vonalon ke-
resztül el is jut a FlexProg modul-
hoz, ott pedig kigyújtja a megfele-
lő LED(ek)-et. Mivel egy ilyen egy-
szerű utasítást a modul kb. 4 ms
alatt elvégez, a programban szük-
ség van némi késleltetésre is, ha a
folyamatot látni is szeretnénk. Er-

re szolgál a delayms 100 utasítás,
amely 100 ms késleltetést visz a
program futásába minden egyes
ciklusmag futáskor. Így összesen 4
+ (4 + 100)*8 = 836 ms alatt fog le-
futni a teljes program. Ha a lista-
fájl mentése gombra kattintunk,
akár el is menthetjük a programot
pcf kiterjesztéssel. Mivel a fényjá-
ték a programban volt kódolva,
ezért módosítása nehézkes, ha pél-
dául másféle felvillanási sorrendet
szeretnénk beállítani. A 7. ábra
jobb oldalán található kódban csu-
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pán egy apró változtatást hajtot-
tunk végre. A „b” portra kiküldött
adatot immár nem a programból
vesszük, hanem kívülről, méghoz-
zá a programozás fülön található
baloldali adattáblából. Az „An” el-
ső karaktere jelöli a baloldali adat-
táblát, a második pedig a ciklusvál-
tozóval egyezik meg. Ez esetben az
adattáblát fel kell tölteni adatok-
kal, az ábra alján megadott érté-
kekkel a LED-ek szépen sorban
fognak felvillanni kb. 100 ms kü-
lönbséggel. Az adattábla tartalmát
is elmenthetjük bin vagy hex for-
mátumba. Így legközelebb, ha
kedvünk tartja megnézni a fényjá-
tékot, mindkét fájlt csak meg kell
nyitni a megfelelő helyen és a
START gombra kattintva már in-

dul is a program. A LED-ek villo-
gatása természetesen csak játék, de
ezen keresztül érdemes a szoftver
és az utasítássorozatok alapműkö-
dését megismerni, mert egyrészt
egyszerűen szemmel látható a
programfutás végeredménye.

A második példa egy párhuza-
mos elérésű EPROM kiolvasása.
Már az alkatrész adatlapját tanul-
mányozva felismerhetjük, hogy bi-
zony túl sok lába van az EPROM-
nak. Egészen pontosan, ha az E
(chip enable) lábat nem vezérel-
jük, akkor is 25 kivezetésre kell fe-
szültséget kapcsolni. A problémát
egy 4040 alkalmazásával küszöböl-
jük ki, ennek vezérlése csupán két
lábat „emészt fel” cserébe viszont
ellátja a teljes EPROM-címzést. A

kapcsolás a 8. ábrán látható. A
FlexProg modul +5 V-os USB táp-
feszültsége működteti a 4040-es
számlálót is és a 27C128-at is. Az
áramkör a számlálón kívül semmi-
lyen egyéb alkatrészt nem igényel.
Az EPROM-nak a Vpp lábára kap-
csoljuk a modul háromállapotú ki-
menetét, az adatbuszt pedig a „b”
portra. A 4040-es léptetését és az
EPROM vezérlését a modul „c”
portja látja el. A 9. ábra bal olda-
lán látható az adatlap olvasásra vo-
natkozó jelalakja. Látszik, hogy
először a címzést kell beállítani,
majd a E és az G lábakat kell GND-
re húzni. Ezután rövid idővel meg-
jelenik a kimeneten a beállított cí-
men található adatbájt. Nagyon
fontos, hogy a Vpp lábon olvasás
közben +5 V, írás közben pedig
+12 V legyen. Lássuk a programot!
Az első sor bemenetnek konfigu-
rálja a „b” portot. Ez nagyon fon-
tos, mert kimeneti állapotban ha-
zard keletkezne az EPROM kime-
netével. A második sor a vezérlő-
portot kimenetnek állítja be. A
harmadik sorban a háromállapotú
kimenetre +5 V-ot kapcsolunk. A
4-5-6-7 sorok logikai magas szintre
állítják a vezérlőportot. A 8-9 sor
reseteli a 4040-est. A művelethez a
tok egy GND-re húzást igényel, így
minden kimenete GND-n lesz. Az
ezután következő utasítás engedé-
lyezi az EPROM kimenetét, így az
adattartalom láthatóvá válik. Egy
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