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VERANTWOORDING
De software is geschreven in JAL aan de hand van publicaties van Bert van Dam 
http://members.home.nl/b.vandam/ en Oliver Carnal. Bij de uitwerking hebben Piet Paardekam, Harry 
Kloosterman, Rinus Jansen, Wilhelm Ebernacht, John Wizzard en Frans Verschoten opbouwende kritiek en 
aanvullende informatie geleverd, waarvoor ik uiteraard erg dankbaar ben.
Omdat het ondanks alle inspanningen mogelijk is dat zich nog tekortkomingen in de opzet bevinden blijf ik 
hiervoor te benaderen hanzeman@zeelandnet.nl 

Onderdelen, printplaten en geprogrammeerde Pic processors zijn te leveren door www.kent-electronics.nl 
waarbij de standaard verkoopprijzen gelden en de programmering van de PIC 16F628A gratis is.

Sluiskil 22 februari 2008 Hans van Veldhuizen  rev d

MIDI_PAR

1. Algemeen
Deze schakeling is ontworpen om met 
gangbare MIDI signalen lampen, spoelen etc 
aan te sturen. De PIC processor is het hart 
van de schakeling en deze is in staat de midi 
commando’s NOTE_ON, 
NOTE_ON_VELOCITY_0 en NOTE_OFF 
en ALL_OFF te herkennen van bepaalde 
kanalen en vervolgens gekozen uitgangen 
aan of uit te zetten.

De schakeling bestaat uit twee delen, de 
basis unit en een of meerdere commando 
units. In de eenvoudigste uitvoering is een 
print voorzien met 3 x 8 uitgangspoorten en 
kan worden uitgebreid met meerdere 
commando units tot een totaal van 127 
uitgangspoorten. De uitgangspoorten zijn zg 
open collectors, dwz ze kunnen een signaal 
naar 0 trekken. Bij een toepassing met 
spoelen e.d dient de plus aan de spoel zelf 
aangesloten te zijn en de min gaat naar de 
betreffende poort. Bij gebruik van vreemde 
spoelspanning (tot 35 volt =) dient uiteraard 
de massa van deze spanningsbron met de 
massa van de MIDI_PAR te zijn verbonden.

Voor dePIC processor zijn twee uitvoeringen beschikbaar, een eenvoudige versie welke 
ongeacht het kanaal poorten aanstuurt in de volgorde van montage en een uitvoering waarbij 
de poorten geprogrammeerd kunnen worden waardoor elke midi noot een willekeurige poort 
kan aansturen. Allereerst de beschrijving van de uitgebreide versie en aan het eind van dit 
artikel een aanvuling met de eenvoudige versie. Printen zijn identiek alleen de inhoud van de 
processor is verschillend.
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2. De BASIS UNIT
Deze bevat een eigen spanningsvoorziening waarop een spanning van 9 tot 12 volt = wordt 
aangesloten. De werkspanning van de alle printen is 5 V =.
Op de midi-in bus wordt een midisgnaal aangeboden de midi-uit bus voert hetzelfde signaal 
desgewenst weer uit. De midi-uit bus en de twee serie weerstandjes kunnen worden 
weggelaten als dit niet nodig is.
Op de pennen uitgang worden de commando units aangesloten waarbij voor alle units 4 
signaal uitgangen en een plus en massa wordt doorverbonden. Daarnaast zijn een 16 tal 
pennen (4 x 4 stuks) die door de gebruiker naar believen met de corresponderende 
draadconnector van de commando units wordt doorverbonden.
Verder is op de printplaat een jumper aangebracht welke door opschuiven of afnemen de 
toonprogrammering regelt.
 Ook is een keuze jumper aangebracht welke twee standen kent. De jumpers zijn eventueel te 
vervangen door een drukknop of een schakelaar.
Voor hen die uitsluitende met 1 midi kanaal werken kan de jumper vervangen worden door 
een gewone doorverbinding in stand B

3. De COMMANDO UNIT’s
De commando units hebben een aantal poortsecties, iedere poort sectie heeft 8 uitgangen en 
een speciale commando draad die op een van de 16 (4x4) pennen van de basis unit worden 
aangesloten. De print layout voorziet in 3 en 6 secties per kaart. In totaal kunnen 16 secties 
worden aangesloten .Hierbij kan de gebruiker naar eigen inzicht de volgorde van de secties 
bepalen.
De signaal connectors en plus en min worden doorgelust naar de Basis unit
De vrije min aan het eind van de reeks commando units kan gebruikt worden om de min van 
de externe voeding van bv de spoelen aan te sluiten.
 HIERBIJ IS EEN VERGISSING VAN AANSLUITEN ABSOLUUT DODELIJK VOOR 
DE SET!!!!!! 

4. PROGRAMMA
De PIC processor is voorgeprogrammeerd maar moet voordat hij zijn werk kan doen ge-
instrueerd worden welke poorten op de commando units moeten reageren als een bepaalde 
midi noot wordt ontvangen (het toon_gamma)
Deze programmering is moet als volgt met een midi signaal gedaan worden:

1. Maak een midifile ,(toon gamma) waarbij de noten waar de unit op moet reageren 
achtereenvolgens worden afgespeeld. Neem tevens een Midi_kanaal (het basis-kanaal) 
dat niet hoger is dan 14. Hierbij moet de volgorde overeenkomen met de 
poortvolgorde van de unit.

2. Schakel de unit spanningsloos en wacht even om de zaak tot rust te laten komen.
3. Schakel de programmeer functie in door de jumper op de pennen te zetten (of met een 

drukknop of schakelaar door te verbinden.
4. Sluit de MIDI speler aan met de midi file.
5. Schakel de spanning van de unit in terwijl de programmeer pennen verbonden blijven.
6. Wacht even omdat de pic nu eerst een eventueel eerder  geprogrammeerd toon gamma 

zal wissen
7. Start de midi speler en de rode led zal steeds oplichten als een toon ontvangen wordt.
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8. De PIC zal nu bij de eerst ontvangen toon het kanaalnr als basis-kanaal vastleggen en 
tevens de ontvangen noot aan poort 1 koppelen. De volgende ontvangen noot wordt 
aan poort 2 gekoppeld en zo voort.

9. Als alle noten achtereenvolgens zijn afgespeeld( dat is te zien aan de led die dan niet 
meer knippert)  wordt de programmeer functie opgeheven door de doorverbinding van 
de pennen te openen.

10. Schakel nu de unit uit, wacht even en schakel de unit weer in terwijl de programmeer 
functie uitgeschakeld is. (de programmeer pennen zijn niet meer doorverbonden ) De 
unit zal nu bij het afspelen van een midi file (in het geprogrammeerde kanaal)de 
poorten bedienen die tijdens het programmeren zijn aangeleerd. 

11. De functies blijven in het geheugen, ook als de unit uitgeschakeld is, en kunnen 
zonodig opnieuw geprogrammeerd worden.( Bij een voedingsspannings storing kan 
bij het opstarten de programmeerfunctie worden geactiveerd, zorg er dus voor de 
gamma file bij de hand te hebben)

5. POORT nummers en keuze
5.1  Eén kanaals toepassing  (vrijwel meest gebruikt)

Als meer dan 64 uitgangen nodig zijn wordt op de basiskaart een doorverbinding gemaakt B.
De poortkeuze wordt gemaakt door de verbinding van elke poort sectie op de commando 
kaarten te verbinden met een van de 16 pennen (4 x 4) op de basis unit. 

Afhankelijk van het aantal commando kaarten wordt nu van 8 tot 127 noten/poorten mogelijk 
in 1 kanaal. 
(Zorg ervoor dat de file die afgespeeld wordt geen kanaal nrs bevat die 1 kanaal hoger liggen 
dan het basiskanaal waarin de noten zijn zijn geprogrammeerd zoals onder punt 4 is 
beschreven.)

6. TOEPASSINGEN

6.1 Voor een 24 toon’s orgel met 1 kanaal : 
  Op de basis unit
  hoeft de tweede
  74HC138 niet
  geplaatst te worden
  en is 1commando unit met
  3 secties voldoende
  (3 x 8 = 24 poorten
  beschikbaar).
  De drie
  draadverbindingen
  van de commando
  unit  aansluiten op 
  de eerste 3 pennen
  van de basis unit
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6.2 Voor een 48 toon’s orgel met 1 kanaal kan 
de tweede 74HC138 vervallen. De draad 
aansluitingen op de eerste 6 pennen van de 
basis unit

.
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6. Voor een 120 toons instrument op 1 kanaal de secties aansluiten op pen 
1 t/m 15. Draad doorverbinding B 
maken.
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7. POORT nummers en keuze voor meer kanaals toepassing.

De eerste 8 pennen worden altijd gebruikt voor de eerste 64 geprogrammeerde poorten(noten) 
die tijdens het afspelen in het  basis-kanaal worden ontvangen.

De tweede set van 8 pennen sturen eveneens de eerste 64 programma poorten(noten) aan, 
maar dan is het Midi_kanaal nr  afhankelijk van de stand van de jumper.

In stand A is het kanaal 2 hoger (dus het geprogrammeerde kanaal + 2) dan het basiskanaal .
In stand B is het kanaal 1 hoger dan het basis_kanaal
 
Deze stand B wordt ook gebruikt als meer dan 64 poorten(noten) zijn geprogrammeerd. In dat 
geval zal de microprocessor, als noten ontvangen worden in het basis-kanaal die hogere 
poorten hebben dan de eerste 64,  deze naar de tweede set van 8 pennen sturen. Op deze 
manier kunnen dus 127 verschillende noten worden uitgevoerd.

(Belangrijk is te weten dat de muziek dan absoluut geen kanaal nr mag bevatten dat 1 hoger 
ligt dan het geprogrammeerde basiskanaal, omdat dan de poorten van het basis-kanaal + 1 
direct worden aangestuurd !)

8 TOEPASSINGEN meer kanaals

  8.1 Voor een 24 toon’s orgel met 2 kanalen, de volledige 
basis_unit met 6 commando secties. De sectie voor het 
basiskanaal op de eerste 3 pennen en de secties voor het 
basiskanaal + 2 op pen 9 t/m 11.
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Voor een 120 toons instrument op 2 kanalen de 
poorten verdelen. Keuze stand A. Hierbij geldt dat 
het maximum te programmeren aantal verschillende 
noten 64 is.
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AANVULLING 
EENVOUDIGE VERSIE.
Bij deze versie liggen de 
uitgangspoorten vast, midi-
noot nr 1 komt overeen met 
poort nr1 enzovoort . Als het 
gamma dus begint met noot 48 
als laagste dan moet hiervoor 
dus uitgang nr 48 gbruikt 
worden. De programmeer 
pennen vervallen dus en de 
keuze pennen worden 
vervangen door  vaste 
aansluitingen.
In het volgende voorbeeld 
worden geen noten onder de 
48 gebruikt dus dan kunnen 
ook de driver sets vervallen

Hans van Veldhuizen
Sluiskil 2007

1


