
Joy Mega adapter 

Voor Megadrive joysticks met 3 of 6 vuurknoppen op de msx
Origineel ontwerp is van Sergio Guerrero Miralles. 

Het originele ontwerp gebruikt echter een IC welke ik zelf nogal groot en 
onhandig vind. In deze beschrijving laat ik zien hoe ik zijn schema heb 
aangepast door de IC te laten vervallen en een transistor met 2 weerstanden te
gebruiken. Hierdoor word het ontwerp veel kleiner en de opbouw leg ik hierna 
stap voor stap uit.

Stap 1: De onderdelen

 – 9 polig Sub-d connector Male
 – 9 polig Sub-d connector Female
 – 2 Weerstanden van 10K ohm.
 – 1 Transistor NPN (BC 547 c)
 – 2 Boutjes M3 x 5mm
 – 4 Moertjes M3
 – 2 Afstandsbussen M3 van
    20mm metaal.

Stap 2: Vastzetten connectoren en solderen bovenkant 

 Zet de Sub-d connectoren vast met
 de afstandsbussen zoals hiernaast 
afgebeeld. Om te zorgen dat de 
Female connector goed in de msx 
past moeten de gaten voor de twee
schroeven worden verzonken. 
Eventueel kan de rand rondom ook 
nog worden weg gevijld. Soms is dit
zelfs noodzakelijk want veel MSX 
computers hebben de joystick poort
verzonken in de kast. Soldeer 
vervolgens de draadbruggen tussen
de connectors.
 
 
 



Stap3: Solderen van de onderkant 

 Draai de connectoren om en 
 soldeer aan de onderkant de 
volgende pennen: 6 op 6, 
7 op 9 en 9 op 8. Let op van 
MSX naar Joystick kant!
Nu zijn alle draadbruggen 
gelegd. Van belang hierbij is dat
de draden geen contact met 
elkaar maken. Gebruik hiervoor 
om vergissingen te voorkomen 
geïsoleerd draad.

Stap4: Het resultaat tot zover.

 



Stap 5: Het monteren van de transistor.

 Tussen pennen 7 en 8 aan de
 joystick kant wordt de
 transistor gemonteerd.
 Monteer de transistor met de
 platte kant naar beneden.

Stap 6: De eerste weerstand van 10 K

 De eerste weerstand van 10 K
 Ohm komt tussen pen 7 en 5
 aan de joystick kant.
 Hou wederom in de gaten dat
 de draden onder de transistor
 geen sluiting met elkaar maken
 (aangegeven met sterretje).



Stap 7: Het eindresultaat

Als laatste wordt een weerstand van 10K ohm tussen de middelste pen van de 
transistor en pen 8 van de MSX kant gelegd.

Veel succes en Keep on MSXing,

Emil Sokolowski a.k.a. Roadfighter

E-mail: Sokolowski1@zonnet.nl

Originele project: http://frs.badcoffee.info/hardware/joymega-en.html
Deze is in het Engels, Spaans en Portugees te downloaden.
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