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Ötlet és miértek.
Név választás:
A név választása roppant egyszerű, az alap megnevezés a nevek összevonásával
jött létre.
DPTP = don_peter ez a közismert internetes nick nevem és Tóth Péter ez a
rendes nevem, ezen kezdő betűinek összevonásával jött létre a márka név.
SEGA MEGA FLASH DRIVE CART = SEGA MEGA DRIVE a gép alap neve, FLASH a
memória amelyet használok, CART a kazetta Angól megnevezése.
Ezek kombinációjából jött létre a teljes név: DPTP SMFD
Az ötlet:
Az ötlet már korábban a 90’ években megszületett bennem, de kivitelezésére
akkoriban még nem volt meg a tudásom sem a lehetőségem, mivel én magma is
még nagyon fiatal voltam.
Mostanra látva a külfőldi megvalósításokat, egyre többet gondoltam annak
működésére és létrehozására.
Nem régiben (2015 év evége) elkezdett foglalkoztatni a SEGA MD demók
fejlesztése, és mivel szeretek programozni hamar bele is kezdtem. Az újévet
megkezdve kb. 1 hétre el is készült az első még elég kezdetleges demó
programom.

A gond viszont az volt, hogy amit megírtam demo-t azt eredeti hardverben nem
vagy csak igen körülményesen lehetett tesztelni.
Elsőnek a régen is használt úgynevezett UV Epromokkal oldottam meg, de hamar
rájöttem, hogy az a technológia már túlságosan elavúlt és iszonyat körülményes.
Teszem azt egy program beírása a következő képen működik a hagyományos UV
Eprommal:
1. törölni kell az UV epromot, ehhez UV törlő kell és kb 10-15perc
2. igazán körülményes az Eprom beszerzése
3. program beégetéséhez nagyon drága Eprom író szükséges
4. minden módosításnál előről kell ismételni a törlés és beírási folymataot
ezzel lehetettlenné téve a gyors és eredményes munkát

Látható, hogy ez az út nem vagy csak sok áldozattal járható.
Ennek kapcsán született meg bennem a végleges döntés, hogy készítsek egy saját,
gyorsan újraírható és egyszerűen használható univerzális SEGA MD kazettát.
Felmerűlő kérdések:
Sokakban felmerűlhet a kérdés, hogy miért is készítettem el ezt a projektet,
hiszen kapható külföldi piacon egy ügynevezett EverDrvie névre keresztelt
hasnoló SD kártyás megoldás.
Ez így igaz, de annak beszerezése körülményes és drága.
Egy eredeti EverDrive kb 30-40eFt, vannak másolatok ennek feléért, de még
mindig nem győzőt meg.
Ráadásúl nem tiszta, hogy mekkora kapacitással adják ezeket a kártyákat a
megjelőlt árakon.
A 30-40eFt-os eredeti EverDrive úgy tudom csak 16Mbit-es változat, vagy is az is
korlátozott, ennél drágább megoldásként kinálják a 32Mbit-es változatot.
Mindegy is, mert ekkora költséggel nem akartam számolni és hajtot a
kiváncsiság, hogy önállóan meg e tudom valósítani ezt a kis projektem.
A megvalósítás előzményei:
A legfontosabb terszmészetesen az volt, hogy körülnézzek a piacon, hogy milyen
megvalósítások születtek már, hátha tudok valmai kiindúló pontot találni.
Találtam UV Eprommal szerelt prototípusokat amelyek 1*4Mbit-et tudtak, de
volt turbo változat is olyan, amely 2*4Mbit vagy is 8Mbit-et tudot kezelni.
De mindnél az UV Eprom volt a megoldás, vagy is csak egyszerre 1 program
égethető bele és az is körülméynesen.
“Egyszerre 1” jelző: kiveszem a foglalatból az Eprom-ot, kitörlöm annak
tartalmát UV törlővel, majd beírom az Eprom égetővel, vissza teszem és
kiveszem a másikat és azzal is ugyan ezt végig csinálom.
(A törlés részét lehet egyszerre is végezni)
Ime egy ilyen megvalósítás amelyet az interneten találtam:

A lényeg, hogy ez a megoldás még ha működik is a használatához igen csak sok
idő és energia szükséges.
Ezen ismeretek megszerzése után a játék programot tároló Eprom megismerése
volt az elős lépés, annak működése megértése.
Ehhez rá kellett jöjjek, illetve ki kellett találnom milyen és mekkora Eprom-ra
van szükségem.
Ez viszonylag egyszerű volt mert a ROM fájlok mérete megmutatta mekkora
memóriába fog beleférni.
A lábkiosztás megfelelő felmérése már kicsit nehezebb volt.
Elsőnek szükség van a SEGA gép kártya PIN kiosztásának ismeretére.
Ez szerencsére megtalálható az interneten:

Amikor ezt megtaláltam már ki tudtam mérni zárlat módban, hogy melyik Eprom
láb melyik PIN-hez csatlakozik.

Az Eprom kiforasztásával pedig egyértelműbben lehetett megálapítani az Eprom
lábainak csatlakozását és ez egyelő volt azzal is, hogy sikeresen be tudtam
azonosítani a hazsnált Epromot, amely lehetővé tette annak helyetesítését.
Anyagfelmérés:
Következő lépcsőfok már a könnyen és viszonylag olcsó anyagok, komponensek
kikutatása és beszerzése volt.
2 nagyon fontos komponense volt a projektnek:
1. mikrovezérlő
2. memória

Ezek a komponensen az egész projket lényegét képezik, ezek a
legmeghatározóbb elemei, hiszen egy hibás döntés az egész kivitelezést
felboríthatja.
Komponens szempontok:
Mikrokontroller:
1. Gyorsaság (40MHz)
2. Integrál perfiáriák (USART, SLEEP)
3. I/O portok (36)
4. Minimális áramfogyasztás
5. 5v-on való járatás
Memória:
1. Kompatibilis lábkiosztás
2. 16bit Adat port
3. Min 8Mbit kapacitás (1Mbyte)
4. 5v-on való járatás
5. Újraírhatóság
6. Automatikus olvasási mód
Ezen felül még meg kellett oldani a memória címzését (19bit) és a
mikrokontroller és a memória közti leválasztást, hiszen amikor a
mikrokontroller nem használja a memóriát, de a memória használatban van
(éppen fut rajta a program egy másik egységen), a közvetlen csatlakozás
leterhelte volna a memória adat illetve cím portjait.
A leválasztásra külön nem térek ki, mivel annak megvalósítása ismerten kötelező
egy ilyen kétirányű memória használat kapcsán.
A tervezés:
A tervezés sok rétű dolog és a legtöbb az elméleti része, hiszen a gondolatok
alapján vezetjük végig a kivitelezést.
Az eslő gondolatokat, hogy miképen kell kinézni a kapcsolásnak, milyen
kapcsolódások vannak és azok miből honnét és miért kellenek, hogy ott
legyenek, kell tisztába hoznunk.
Én rajzoltam: (az első skiccem)
Az első skiccemen az látszik, hogy
milyen útón fog menni az adat és
a címzés. Nagyon fontos lépés volt ez,
hisz ennek alapján lehet elindúlni a
megfelelő tervezés és kivitelezéssel.
E rajzom sem tökéletes hiszen
hiányoznak róla a leválasztó IC-k
amelyek biztosítsák a megfelelő
odavissza komunikációt úgy, hogy ne
történjen összeütközés és ez álltal ne
terhelődjön be a memória illetve ne
terheljék be egymást a cím és
adatvezetékek.

A prototípus nyáktrv elkészítése igen csak bonyolult és nehéz feladat, mert olyan
sok vezetőt kell használnunk hogy az egyoldalú megrajzolása már nem
lehetséges.
Térben kell a tervezést megoldani vagy is az eredmény egy 2 oldalas nyákterv
lesz, amely megoldja a memória és a mikrokontroller illetve az egyébb
komponensek kapcsolatát.
Nézzünk is meg róla egy képet:

A tervezésnél a következő pontokat kellett figyelembe venni:
1. milyen módon történjen az adat feltöltés
2. milyen módon történjen a hiba ellenőrzése és annak jelzése
3. hogyan történjen az áram ellátás
4. kompatibilis méret arány megtartása az eredeti burkolathoz
5. milyen programmal történjen az adat illesztés és küldés
Az egyeszerűségre és az adott lehetőségekhez igazodva az adatátvielt vagy is az
adat feltőltést PC-éről, USB-n keresztűl egy a mikrokontrollerben is,
perifériaként jelen lévő UART vagy is COM porti, soros adatátvitelű rendszerrel
oldottam meg.
Az USB-n beérkező adatokat egy erre alkalmas RS232 soros porti átalakító
egységgel fórdítom át a mikrokontrollernek is érthető adatra. (RX/TX)
Az adatok kezelésére még szükség volt egy programra ami kényelmessé teszi az
adatok feltöltését, erre egy Windows 7 (64bit) programot készítettem.

A fejlesztés:
A fejlesztés viszonylag egyszerre ment a kivitelezéssel, mert a 2 oldali nyák
legyártása több mint 2 hetet vet igénybe.
Eközben, hogy a projekt haladjon is, az egyes fejlesztési fázisokat külön egy erre
elkészített “tanuló” hardveren voltam kénytelen fázisonként tesztelni.
Legelső a PC-s program és a hardveres UART program adat küldés/fogadás
megírása.
Szeggyük ezeket pontokba:
1. PC adat küldés, fogadás
2. Hardver adat küldés fogadás
3. Memória hardveres és szoftveres kezelése
Az UART komunikáció volt az első program amit mind két eszközre megírtam és
kb 2 hetet vet igénybe teszteléssel együt.

Nagyon fontos, volt, hogy kihasználjuk a mikrokontroller és az UART adta lehető
legnagyobb sebességet.
A kivitelezés:
Mint minden prototípus elkészítésénél tisztába kell legyünk azzal, hogy ez csak
egy lépés a jó és letisztúlt végeredményhez vezető úton.

Az első tesztek úgyan biztatóak voltak, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy
rengeteg módosítás szükséges a végeredmény eléréséhez.

Az első éles teszt: (Az első éles teszteket úgy tudtam elvégezni, hogy egy erre
alkalmas Eeprom íróval beírtam egy játékot a memóriába, ezzel elértem azt, hogy
tesztelni tudjam a nyákterv illetve az azon megtervezett vezetők pontos
bekötését. Ezen felül a memória teszt is megtörtént, tehát 100%-ig kijelethető,
hogy kompatibilis memóriát sikerült választanom a projekthez.)

Mint minden prototípus ez is hibás volt és rengeteg átgondolást és átalakítást
volt szükséges elvégeznem:

A rengeteg modosítással elértem egy tökéletes és satbil működést ami már
megfelelt számomra.
Ezen módosításokat elvégeztem a nyákterven és a végeredmény remélhetőleg
már hibamentes lesz.

Eddig a nyákról és annak teszteléséről beszéltem, de semmit arról, hogy miképen
tölthetem fel a programot majd az eszközre.
A programok:
Itt összesen 2 fontos dolgról kell gondoskodnunk:
1. Egy olyan programot kell írnunk amely elvégzi az előzetes adatkezelést és
adatküldést
2. A mikrokontrollerbe olyan programot kell írnunk ami fogadja az adatokat
és a megfelelő módon kezeli azokat, majd reagál rájuk
A program megírása szintén nem kis feladat, főleg azért mert nem csak arra kell,
figyelni, hogy a hardveren jó legyen a program, de annak öszhangban,
szinkronban kell futnia a (jelen esetben) PC-s programmal.
Ezen felül mind a hardveres mind pedig PC-s programnál igaz az, hogy a
legkevesebb sallangal kell megírunk a programokat rá.
Minél kevesebb időhúzó rutint kell írnunk és azokat is a legalacsonyabb szinten,
hogy az esetleges ismétlődő program ciklusok ne fecséreljenek el a szükségesnél
több értékes időt.
Talán a programozás legnehezebb pontja ez, az optimailzálás.
Az így megírt programkat tesztelnünk kell és mérni az időt, hogy melyik mennyi
idő alatt fut le, és ezzel kiválaszhatjuk a megírt 3-5 féleképen is jól működő
rutinunk leggyorsabbikát.
A PC-s oldal talán még annyira nem is kritikus, hiszen több mint elég
erőtartalékkal rendelkezik, de a hardveres résznél korlátozott erőforrásunk van,
amit a legjobban kell optimalizálnunk.
Egyszóval a hardverben futó program semmit ne tegyen feleslegesen, mert az
nőveli az átvitel idejét..
A PC-s program:
A feltöltendő adatok kezelésére én egy Windows 7 (64Bit) programot írtam,
amely elvégzi a fájl előfeldolgozását és egységekbe rendezett küldését a hardver
írányába.
A program a kiválasztott fájlt feldolgozza, majd ciklusonként egy 64bájtos
tömbökbe rendezi.
A ciklusok szinkronban vannak a hardver adatkérési ciklusával.
Tehát semmi nem fut feleslegesen.
PC-s program működése potokba szedve:
1. adatkapcsolat létrehozása
2. csatlakozás a hardverhez
3. fájl kiválasztása
4. fájl feltöltése
a) feltöltési paracs kiküldése
b) várakozás hardver parancsra
c) 64byte adat csomag kiküldése
d) várakozás hardver parancsra
e) ciklus ismétlés fájl végéig

A programban látható további opciok:
1. Connect – a kiválasztott komunikációs portra való kapcsolódás
kezdeményezése
2. Refresh – kapcsolati lista frissítése
3. Disconnect – kapcsolat megszakítása
4. File open – fájl keresése, megnyitása
5. Cart connect – csatlakozás a hardverhez
6. 8 bit mode – BYTE mód, amely esetben bájtonként történik az adat
küldése és letárolása
7. 16 bit mode – WORD mód, amely esetben 2 bájtonként történik az adat
letárolása
8. SW reset – Hardveres és szoftveres alap állapotba állítása
Mikrokontroller programjáról:
A program mint említettem öszhangban van a PC-s feltöltő programmal.
Működése pontokba szedve:
1. hardver alap állapot, zöld fény villog
2. 1 perc csatlakozási várakozás, ha nincs akkor SLEEP üzemmódba vált és
lekapcsolja a felesleges fogyasztókat
3. ha 1 percen belül megtörténik a kapcsolat, akkor a rendszer visszajelez
egy folyamatos zöld fénnyel, és adatfeltőltési parancsra vár
4. adatfeltölési parancs beérkezésekor a hardver kiadja a memória törlési
parancsot, megkezdődik a memóra törlése
5. feltötlésre készen áll, parancs kiküldése
6. feltöltés megkezdődik, sárga fény jelzi a csomagok érkeztét
7. feltöltés befejezése után alapálapotba lép a hardver és az 1. pont kerül
érvénybe

Néhány videó:
https://www.youtube.com/watch?v=3KcPB6PDoUw
https://www.youtube.com/watch?v=ndfqsuDZCdY
Konkluzió:
A megépítése és a programok megírása során nagyon sokat tanultam, ezért ez a
projekt nem csak hobbi és szorakozást nyujtott, hanem szélesebb látókört,
koplexebb gondolkodás módot és tanulási lehetőséget.
Sok olyan megoldást kellett alkalmaznom mind elektronikában mind pedig
programozás technikában, amit még elötte nem és a projekt indulásánál még
ezekre nem is gondoltam.
Viszont a folyamat annyira simán és jól épült egymásra, hogy az újabb, előtte
csak hírből ismert megoldásokat, élesben is kipróbálhattam és felhasználhattam,
viszonylag könnyedén és döccenőmentesen.
A letisztúlt és végleges nyák természtesen elkészült, melyről pár képet be is
tudok mutatni és ezzel szeretnék bucbúcsuzni az olvasótol.

