MidiPar64
Omdat de oorspronkelijke MidiPar is erg veel gevallen veel te complex was heb ik inmiddels
een aantal kleinere versies gemaakt zoals deze:
- Zowel sturing als drivers op één print.
- Toepasbaar voor 8 tot 48 uitgangen en eventueel uitbreidbaar tot 64 uitgangen
- Alleen Midi-in
- Een kanaal.
- Drivers geschikt voor spoelen tot 0.5 A 40 Volt
Werkwijze
De spoelen worden met de min aangesloten op de print terwijl alle plus draden samen aan de
plus van een aparte voeding worden aangesloten. De Min van deze voeding moet aan de min
van de printvoeding worden aangesloten.
Het aantal uitgangen kan door de sets van 4099 en uln2803 bepaald worden. Als er maar 16
nodig zijn volstaat het aanbrengen van de eerste twee setjes. De kaart kan nu maximaal 48
uitgangen geven maar er kunnen nog twee sets bij worden gevoegd waardoor het totaal op 64
kan komen.
De Pic processor moet vooraf worden geprogrammeerd. Dat gaat heel eenvoudig.
Maak een Midi file in het kanaal dat je wilt gebruiken en zet de noten die je nodig hebt in
volgorde een keer aan en uit.
Zet de print uit, verbind de twee programmeer pennen en zet de spanning weer op de print.
Wacht een paar seconden en speel de gemaakte midifile af.
De Pic processor zal dan bij de eerste noot het kanaal vastleggen en de noot aan de eerste
uitgang toewijzen. Bij de volgende noten die binnen komen worden ze steeds ook weer aan
een volgende uitgang gekoppeld. Alles is dus willekeurig en niet afhankelijk van de ligging
van de noten ten opzichte van elkaar, gewoon nootX is die uitgang, punt.
Als de Midifile uitgespeeld is maak dan de programmeerverbinding los en start de print
opnieuw op. De noten liggen nu vast in het geheugen en blijven er ook in als de zaak wordt
uitgezet. Dit programmeren kan steeds worden herhaald, dus als er aansluitingen naar de
spoelen zijn veranderd of niet kloppen verander dan gewoon de volgorde in de Midifile,
programmeer opnieuw en klaar.
Het maken ervan.
Als je een printplaat kunt laten maken dan is het een eenvoudige zaak.
Maar eentje laten maken kost je al gauw 25 Euro
Ik zelf maak enkele dingen gewoon met draadjes. Een spiegelbeeld afdruk van de printplaat
uitprinten en dan draadje voor draadje op een stukje Eurokaart met eilandjes solderen. Best
wel even werk maar de winteravonden zijn lang genoeg.
Wat heb je dan nodig:
Op het componenten overzicht staan alle gegevens.
De Picprocessor kun je bij www. VOTI.nl bestellen en als je hem de HEX file stuurt
programmeert hij die ook voor je.
En als je mij durft te benaderen lukt dat ook allemaal best wel.

De rest is gewoon standaard materiaal en kun je overal kopen.
Is het allemaal wel zo nuttig?
O, nee. Voor wat meer dan 100 Euro kun je dit soort dingen kant en klaar kopen en helemaal
gemakkelijk is een midi orgel kant en klaar aanschaffen.
Dat weet iedereen en toch blijven er mensen die er lol in hebben om dit soort dingen zelf te
maken.
Gewoon omdat ze dit leuk vinden.
Hierbij de prentjes van de laatste versie op de proefstand met spoeltjes , ledjes en uiteraard
mijn ouwe MrMid. Deze moet straks een 32 er gaan bedienen en daarom zijn er maar 4
uitgangs-setjes geplaatst. Eigenlijk had ik de IC voetjes ook weg kunnen laten maar de
aanvrager dacht eerst 48 uitgangen nodig te hebben. Deze gaat werken met gewone 12V
orgelspoelen van 70 Ohm.
Het stekkertje dat er links aan bungelt is om de pic te programmeren maar die heb je niet
nodig als je een voorgeprogrammeerde PIC hebt.
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