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Hoezeer ook de specificaties van de memorymappers gestandaardiseerd zijn, het blijkt 
dat een subtiel verschil in het inwendige schakelsysteem timingsproblemen kan 
veroorzaken. Wat dat betreft is de memorymapper HBM 512 van Sony een berucht 
voorbeeld. 
De MSX standaard werkt met blokken van 16 kB, een dergelijk blok wordt een pagina 
genoemd. Oftewel, een Z80 bestuurt standaard vier pagina's tegelijk. Dat besturen houdt 
in: lezen, schrijven en refresh. Nu is dat laatste een wat onbekend maar daarom niet 
minder belangrijk begrip. De refresh is in feite een voortdurend herschrijven van de 
geheugeninhoud, want een RAM-chip zoals die in onze MSX gebruikt wordt houdt de 
informatie maar heel kort vast. Om er nu voor te zorgen dat de gegevens niet 'weglekken', 
moeten ze zeer regelmatig worden bijgeladen. En dat is wat we met refresh - Engels voor 
opfrissen -bedoelen. 
Dit betekent dat, ook als er niet actief gelezen of geschreven wordt, er nog altijd voor 
gezorgd moet worden dat de data op hun plek blijven middels de refresh. Dat refreshen 
wordt - zoals bijna alles in de MSX - verzorgd door de Z80 processor. Zonder nu op de 
exacte techniek in te gaan komt het er op neer dat de Z80 niet alleen programma's 
uitvoert, maar tussen dat uitvoeren door voortdurend stukken RAM selecteert en ververst. 
Gelukkig hoeft daartoe niet al te veel gebeuren, de RAM-chips doen het meeste werk 
zelf. Als de Z80 eenmaal een reeks geheugenadressen heeft geselecteerd besluiten de 
geheugenlocaties in de chips zelf wel of ze al dan niet moeten worden bijgetankt. Dat 
bijtanken is overigens vrij letterlijk bedoeld, er worden microscopisch kleine 
condensatoren opgeladen via de hoog gemaakte datalijnen. 
 
Tijdkritisch 
 
Nu is de ene RAM-chip de andere niet, terwijl ook in een chip verschillen bestaan tussen 
de diverse adressen. Oftewel, de tijd dat de refresh moet duren - de oplaadtijd - moet 
worden afgesteld op de tijd die de traagste geheugencel nodig heeft. Als er maar een bit 
niet goed bijgeladen wordt, dus van een naar nul omslaat, is het al mis. Dan is de 
geheugeninhoud veranderd, en kan een programma opeens vastlopen. 
Met andere woorden, de timing is kritisch. En dat kan ons parten spelen als er meer dan 
64 kB geheugen aanwezig is. Bij memory-mappers, met andere woorden. Immers, als de 
Z80 in een mapper naar een andere pagina wil schakelen, dan moet er met adreslijnen 
gegoocheld worden. 
Adreslijnen, die ook de te refreshen geheugenlocaties besturen. En daar schuilt het 
potentiÃ«le probleem. Het schakelen kan te lang duren. In principe zou de timing geen 



moeilijkheden mogen opleveren, want alles - zowel de refresh als het schakelen van de 
memorymapper - komt uit de Z80. En die chip kan ook maar een handeling tegelijkertijd 
verrichten, zodat refresh en schakelen nooit tegelijkertijd kunnen geschieden. Alleen, dat 
schakelen van adreslijnen is geen onmiddellijk proces, tenminste niet op de 
snelheidsschaal waarin we moeten denken als het om computers gaat. Een geselecteerde 
adreslijn is 'hoog', voert een spanningkje van vijf Volt. Een niet-geselecteerde lijn 
daarentegen is laag, voert geen spanning. En om vanaf een hoge toestand tot een lage 
toestand te komen kan heel even duren, de spanning moet ' weglekken'. Waarbij er tussen 
de vijf Volt 'hoog' en de nul Volt 'laag' een soort ongedefinieerd gebied is. Drie Volt is 
noch hoog, noch laag, en de selectie-mechanismen in de geheugenchips zullen daar niet 
op reageren. 
 
Volgorde 
 
Stel nu, dat na een paginaschakel-opdracht onmiddellijk een refresh volgt. Dan kan het 
gebeuren dat door die weglektijd die refresh niet lang genoeg duurt. Een deel van het 
geheugen mist een refresh-cycle. Meestal is dat geen probleem, er zit 
best de nodige speling in. Maar er bestaat een kans dat er een of meer bitjes in RAM 
'omvallen', waarna het geheugen gecorrumpeerd is. 
Daarmee hebben we dan het hele timingsprobleem bij - sommige - mappers omschreven. 
Bijna altijd gaat het goed, maar er kunnen problemen ontstaan. Onverwachte vastlopers 
met name. 
 
Probleemgevallen 
 
Van fabriekswege ingebouwde mappers zullen nooit moeilijkheden opleveren, daar is 
goed over nagedacht. Externe mappers daarentegen, vooral diegenen die het schema van 
de Sony HBM-512 volgen, zijn notoire veroorzakers van moeilijkheden. Die HBM-512 
was dan ook nooit bedoeld voor alle MSX-machines, maar is speciaal ontworpen voor de 
professionele Sony HB-F900p, de videocomputer, waarop ze wel probleemloos 
functioneert. 
 
Helaas zijn de meeste in de handel zijnde memorymappers volgens het systeem van de 
HBM-512 gemaakt. Gelukkig is het echter wel te verhelpen, met een simpele ingreep. 
Een extra keramisch condensatortje - 1000 pF - op de hoogst beschikbare adreslijn 
solderen is genoeg. De andere poot van de condensator moet met de aarde verbonden 
worden. Die condensator fungeert als een soort reservoir, waarin de spanning kan 
wegvloeien. Daardoor verandert het signaal sneller van hoog naar laag; de timing is dan 
geen probleem meer. 
 
Tabel l  
 
Mapper  ICnr. Pen 
---------------------------------------- 
SonyHBM512  IC11 10  



Philips 8235/00  U23    7 
 



 



Om de juiste lijn te vinden is wel het schema van de betreffende mapper nodig. Zoek de 
IC's LS670 op en daaraan de hoogste adres lijn. In tabel l staan twee voorbeelden van 
welke pen van welke IC de boosdoener is. 
 
Pas wel op met het tellen van de pennen. Als je boven op de IC kijkt is er altijd een of 
andere vorm van merkteken die een hoekje markeert. Houdt dit hoekje linksboven en 
begin dan naar beneden toe te tellen. 
 
Wellicht ten overvloede: alleen solderen als er problemen zijn! 
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