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Topologie
Onderstaand figuur geeft de structuur weer van hoe het MIDI Systeem is opgebouwd. De
grijze blokken zijn geen onderdeel van het systeem, maar zijn wel nodig het systeem te laten
functioneren. Het systeem bestaat uit een MIDI Control Unit (MCU) die de verbinding met de
computer verzorgt, en verschillende uitbreidingskaarten die elk een eigen functie hebben.
Op de volgende pagina wordt per blok een korte toelichting gegeven.
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Computer
Op deze computer is Hauptwerk geïnstalleerd. In de basis speelt dit programma een
geluidsfragmentje af voor elke toets die op het orgel wordt ingeduwd.

MIDI interface
De MIDI interface is de brug tussen het MIDI Systeem en de computer. De MIDI interface kan een
USB-naar-MIDI kabel zijn, zoals de Roland UM-ONE MK2, maar de MIDI interface kan ook op de
interne of externe geluidskaart aanwezig zijn.

Voeding
De voeding voorziet het MIDI Systeem van energie. Op de DC-Jack aansluiting of
schroefterminal op de MCU kan een gelijk- of wisselspanning van 7-24 Volt worden
aangesloten. De MCU converteert dit automatisch naar de juiste spanning.

1: MCU (MIDI Control Unit)
De MCU communiceert met alle uitbreidingskaarten en voorziet ze van energie. De data die
de uitbreidingskaarten naar de MCU stuurt wordt omgezet naar het MIDI protocol, zodat
Hauptwerk de juiste acties kan uitvoeren. Andersom converteert de MCU de MIDI data die
van Hauptwerk af komt naar het protocol dat binnen het systeem gebruikt wordt.
Alle uitbreidingskaarten worden met een 8 polige flatcable en IDC connectors aangesloten
op de MCU.
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Bus
Door middel van de bus worden alle uitbreidingskaarten met de MCU verbonden. De bus
voorziet alle uitbreidingskaarten van energie en verzorgt een onderlinge dataverbinding. De
bus bestaat uit een 8 polige flatcable waarop IDC connectoren zijn bevestigd, zoveel als
nodig. Op elke uitbreidingskaart en de MCU zit ook een aansluitpunt voor de bus, in de vorm
van een IDC connector. Naast elke connector zitten twee ledjes. Een RX ledje om aan te
geven dat er data wordt ontvangen (receive) en een TX ledje om aan te geven dat er data
wordt verstuurd (transmit).

2: Fatarscanner
De Fatarscanner wordt onder een Fatar klavier bevestigd op de daarvoor bestemde
bevestigingspunten en de rode connectors worden vastgemaakt op de op het klavier aanwezige
aansluitpunten. De toetsen op de Fatar klavieren hebben een hoge en lage aanslaggevoeligheid,
maar de Fatarscanner ondersteund alleen de hoge aanslaggevoeligheid.
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3: Pedaalscanner
De Pedaalscanner wordt met een 15 polige D-sub kabel aangesloten op de Pedaalprint.
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Pedaalprint
De 27, 30 of 32 tonige Pedaalprint wordt met een 15 polige D-sub kabel aangesloten op de
Pedaalscanner. De Pedaalprint is geschikt voor zowel rechte als concaaf pedalen.
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4: Zwelpedalen
Op deze uitbreidingskaart kunnen maximaal 4 zwelpedalen en/of volumeknoppen worden
aangesloten. Alle analoge ingangen hebben een indicator LED, die afhankelijk van de stand
van het zwelpedaal of de volumeknop meer of minder gedimd is. Wanneer een analoge
ingang niet in gebruik is dient deze te worden uitgeschakeld met de DIP switch. Hiermee
wordt voorkomen dat Hauptwerk onnodig veel data moet verwerken door bijvoorbeeld
zwevende spanningen.
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5: Duimpistons
Op deze uitbreidingskaart kunnen tot 32 verlichte duimpistons worden aangesloten.
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6: 64 ingangen
Deze uitbreidingskaart kan universeel worden ingezet. Zo is het mogelijk een klavier aan te
sluiten die voor elke toets een los draadje heeft, in combinatie met een gemeenschappelijke
massa (GND). Ook kunnen hier bijvoorbeeld registers op worden aangesloten.

Een andere uitbreidingskaart die 64 ingangen heeft werkt met een matrix. Het voordeel van
de print is dat hij compact is en daardoor makkelijk weg te werken.
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Installatie
In dit hoofdstuk de installatie van het MIDI Systeem stap-voor-stap doorlopen.

Stap 1: MCU aansluiten op de voeding en MIDI interface
De MCU heeft in totaal 5 aansluitingen. 2 daarvan gaan naar de voeding, 2 gaan naar de
MIDI interface en de laatste is de aansluiting voor de bus waarop alle uitbreidingskaarten
kunnen worden aangesloten.
Bus-aansluiting voor uitbreidingskaarten

Er kan een voeding worden aangesloten met een spanning van 7-24 Volt, zowel DC als AC.
De voeding moet een stroom van minimaal 1,5 Ampère kunnen leveren.
Let bij het aansluiten van de MIDI stekkers goed op de richting van het signaal. Verbindt de
MIDI OUT van de MCU met de MIDI IN van de geluidskaart en vice versa. Bij sommige MIDI
interfaces is al aangegeven welke stekker waar in moet. Dan staat er bijvoorbeeld op de
MIDI stekker: “Connect to MIDI OUT”. Deze stekker gaat dan uiteraard in de MIDI OUT poort
van de MCU.
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Stap 2: IDC connectoren op de flatcable bevestigen
Bij het bevestigen van de IDC connectoren op de flatcable is het belangrijk dat het
driehoekje op de IDC connector bij de rode draad van de flatcable zit. Het vastmaken van de
IDC connector kan met een speciale IDC connector tang, maar ook gewoon met een
waterpomptang.

Stap 3: Fatarscanner aansluiten
Bevestig de rode connectoren van de Fatarscanner op de aansluitpunten van het klavier en
buig de flatcable.
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Doe hetzelfde voor de lange flatcable en
bevestig de Fatarscanner met M3 boutjes
aan het klavier

Bevestig tenslotte de 8 polige bus kabel aan de Fatarscanner.
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Stap 4: Pedaalscanner en Pedaalprint monteren
Installeer de Pedaalprint in het pedaal. Let hierbij goed op de positionering van de magneten
op de rietcontacten.

S

OF

N

N
S
S

OF

N

Pedaal niet ingedrukt

N
S

Pedaal wel ingedrukt

Bevestig vervolgens de Pedaalprint aan de Pedaalscanner met de 15 polige D-sub kabel. Sluit
ten slotte de Pedaalscanner aan op de 8 polige bus kabel.
Bouwen van de pedaalprint (bouwpakket)
1. Zorg allereerst dat de print de goede lengte heeft. Voor een 27-tonig pedaal: breek de print
door op de breeklijn tussen contact 27 en 28. Plaats de duimen dichtbij, aan beide zeiden van
de breeklijn en breek de print. Er is best wat kracht nodig voordat de print breekt. Voor een
32-tonig pedaal: bevestig het printje met contact 31 en 32 aan de print met nummer 8. Leg
de twee stukken plat op tafel, met de zilverkleurige vierkantjes tegen elkaar. Breng
voldoende tin aan en laat het afkoelen.
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2. Soldeer vervolgens alle rietcontacten. Breng steeds eerst een bolletje tin aan op de print, en
plaats dan het rietcontact. Houd het rietcontact met uw ene hand vast terwijl de soldeerbout

in uw andere hand de tin opnieuw verhit en het rietcontact vast komt te zitten. Soldeer
vervolgens de andere kant en knip de draadjes af.
3. Soldeer nu de acht flatcable connectoren.
4. Soldeer vervolgens de IDC connector socket. Let op dat de opening zich aan de zijde bevindt
waar één van de hoeken een extra hoekje heeft.

5. Knip 4 stukje flatcable af, ongeveer 8 centimeter lang. Bevestig alle printen aan elkaar, door
de flatcable connectoren met bv. een waterpomptang aan te knijpen. Zet langzaam kracht,
omdat door spanningen het rietcontactje naast de connector kan breken. Zorg dat de
nummers die op de printen staan in oplopende volgorde af te lezen zijn. Dus de 1 zit aan de
2, de 3 aan de 4, de 5 aan de 6 en de 7 aan de 8.
6. Sluit de print op de pedaalscanner aan en test met een magneetje of alle ingangen werken.
Vervang zo nodig het rietcontact.
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Stap 5: Zwelpedalen aansluiten
De uitbreidingskaart voor zwelpedalen heeft 4 analoge ingangen (A1, A2, A3 en A4). Op elke
ingang kan een zwelpedaal (of volumeknop) worden aangesloten. Vaak wordt het analoge
signaal dat de stand van het zwelpedaal representeert gecreëerd door een potmeter; een
weerstand die kan variëren. Door de veranderende verhouding tussen de weerstanden
intern ontstaat een variërende spanning.

Wanneer een analoge ingang niet wordt aangesloten, is het aan te raden de betreffende
ingang uit te schakelen. Dit kan door het schakelaartje bij de betreffende ingang naar OFF te
schuiven.
De indicatorledjes zijn een visuele weergave van de stand van de potmeter. Deze
indicatorledjes zullen alleen branden als het schuifje bij de betreffende ingang op ON staat.

16

Elke analoge ingang heeft een eigen MIDI kanaal. Deze uitbreidingskaart neemt dus
maximaal 4 MIDI kanalen in beslag. Let hierop bij het instellen van de MIDI kanalen (Stap 8:
De MIDI kanalen instellen). De kanalen zijn per ingang als volgt:
A1: ingestelde kanaal
A2: ingestelde kanaal + 1
A3: ingestelde kanaal + 2
A4: ingestelde kanaal + 3
Stel dat het ingestelde kanaal 5 is. Dat betekent dat de kanalen als volgt zijn toegewezen:
A1: 5
A2: 5 + 1 = 6
A3: 5 + 2 = 7
A4: 5 + 3 = 8
Deze kanaalnummers kunnen dus niet meer worden gebruikt voor andere
uitbreidingskaarten. Wanneer een ingang is uitgeschakeld met het schuifje op de DIP
schakelaar kan dat kanaal natuurlijk wel worden gebruikt. Dus stel dat er twee zwelpedalen
zijn aangesloten op A1 en A3 en A2 en A4 uitgeschakeld zijn, dat kunnen in bovenstaand
voorbeeld de kanalen 6 en 8 gewoon worden gebruikt om een andere uitbreidingskaart.
Sluit ten slotte de uitbreidingskaart voor zwelpedalen aan op de 8 polige bus kabel.
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Stap 6: Duimpistons aansluiten
De uitbreidingskaart voor duimpistons biedt ruimte voor 8 onafhankelijke duimpistons en 24
afhankelijke duimpistons. Elke piston kan worden verlicht. De bovenste rij van de
uitbreidingskaart zijn de uitgangen, de onderste de ingangen. De uitgangen worden door
Hauptwerk geschakeld. Zo zijn de LED’s van de duimpistons altijd up-to-date met de
registerposities in Hauptwerk.

Sluit altijd een weerstand aan in serie met de LED om te voorkomen
dat deze doorbrandt. Elke waarde groter of gelijk aan 220 Ohm kan
hiervoor worden gebruikt. Hoe groter de weerstand, hoe zwakker de
LED zal branden.
Let op dat de ingangen steeds 1 gaatje naar rechts versprongen zijn
ten opzichte van de uitgangen.
Wanneer een van de uitgangen actief is, staat er een spanning op van
5V ten opzichte van GND (de groene aansluitblokken links en rechts).
Sluit ten slotte de uitbreidingskaart voor zwelpedalen aan op de 8 polige bus kabel.
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Stap 7: 64 ingangen (common GND) aansluiten
De uitbreidingskaart voor 64 ingangen kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. De
twee meest voorkomende toepassingen zijn: 1. Een klavier of pedaal met een
gemeenschappelijke massa (GND) en voor elke toets een los draadje en 2. Registers.
Op de onderste rij bevinden zich van links naar rechts de ingangen 1 tot en met 32 en op de
bovenste rij bevinden zich van links naar rechts de ingangen 33 tot en met 64. De groene
schroefterminals links en rechts van het aansluitblok dienen te worden verbonden met de
gemeenschappelijke massa (GND) van het klavier of de registers.

In bovenstaande figuur zijn de eerste tien toetsen/registers aangesloten op de ingangen 1
tot en met 10.
Sluit ten slotte de uitbreidingskaart voor 64 ingangen aan op de 8 polige bus kabel.

19

Stap 8: 64 ingangen (matrix) aansluiten
De uitbreidingskaart voor 64 ingangen kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. De
twee meest voorkomende toepassingen zijn: 1. Een klavier 2. Registers. Elke schakelaar is
met 1 kant verbonden aan één van de ingangen. De andere kant wordt aan de bijbehorende
matrixmassa verbonden.

20

Stap 9: De MIDI kanalen instellen
Elke uitbreidingskaart heeft een 4-voudige DIP schakelaar waarmee het MIDI kanaal kan
worden ingesteld. Voor elke uitbreidingskaart dient een uniek kanaal te worden
toegewezen. Het MIDI protocol kent 16 kanalen (1-16) en met een 4-voudige DIP schakelaar
kunnen 16 mogelijkheden worden gemaakt (0-15). Merk op dat het kanaal zoals ingesteld is
op de uitbreidingskaart met één moet worden verhoogd om het kanaal te krijgen zoals dat in
het MIDI protocol wordt gehanteerd. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de
automatische configuratie in Hauptwerk hoeft hier geen acht op te worden geslagen.
De DIP schakelaar waarmee het kanaal kan worden ingesteld ziet er zo uit:

Boven de DIP schakelaar staan 4 cijfers: 8, 4, 2 en 1. Deze cijfers zijn van belang bij het
bepalen van het kanaal. Wanneer het schuifje op de DIP schakelaar naar boven staat, moet
het getal dat boven het schuifje staat bij het kanaal worden opgeteld. In bovenstaande
afbeelding staan alle schuifjes naar boven, dus moeten alle getallen bij elkaar worden
opgeteld om het kanaal te vinden: 8+4+2+1 = 15. Het kanaal staat dus op 15. Stel nu dat
alleen het meest linker schuifje naar beneden staat: het kanaal is nu dus 4+2+1 = 7. Een
laatste voorbeeld: stel dat alle schuifjes naar beneden staan: geen van de getallen moet
worden opgeteld, dus het kanaal is 0.
In onderstaande overzicht zijn alle combinatie met het kanaalnummer weergegeven.
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Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal: 0

MIDI kanaal: 1

Kanaal: 1

MIDI kanaal: 2

Kanaal: 2

MIDI kanaal: 3

Kanaal: 3

MIDI kanaal: 4

Kanaal: 4

MIDI kanaal: 5

Kanaal: 5

MIDI kanaal: 6

Kanaal: 6

MIDI kanaal: 7

Kanaal: 7

MIDI kanaal: 8

Kanaal: 8

MIDI kanaal: 9

Kanaal: 9

MIDI kanaal: 10

Kanaal: 10

MIDI kanaal: 11

Kanaal: 11

MIDI kanaal: 12

Kanaal: 12

MIDI kanaal: 13

Kanaal: 13

MIDI kanaal: 14

Kanaal: 14

MIDI kanaal: 15

Kanaal: 15

MIDI kanaal: 16

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1

Kanaal:

8 4 2 1
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Configuratie
In dit hoofdstuk wordt de configuratie van de orgelonderdelen in Hauptwerk stap-voor-stap
doorlopen.

Stap 1: MIDI interface configureren
Ga naar General settings > MIDI ports …
Onder het tabblad MIDI IN ports, verifieër dat er een vinkje staat bij Console MIDI IN.
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Onder het tabblad MIDI OUT ports, verifieer dat er een vinkje staat bij Console MIDI OUT.
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Stap 2: Klavieren en pedaal configureren
Dit werkt met de Fatarscanner, Pedaalscanner en uitbreidingskaart voor 64 ingangen.
Rechtsklik op het klavier/pedaal en selecteer Auto-detect MIDI/trigger settings for keyboard:

Het volgende venster verschijnt:

Volg de instructies. Als alles goed is geïnstalleerd zal de Done knop na het induwen van de
laagste en hoogste toets actief worden.
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Stap 3: Zwelpedalen en/of volumeknoppen configureren
In Hauptwerk: rechtsklik op het zwelpedaal of de volumeschuifknop waar een zwelpedaal of
volumeknop aan gekoppeld moet worden:

Het volgende venster verschijnt:

Beweeg het zwelpedaal of de volumeknop een paar keer volledig heen en weer. Als alles
goed is geïnstalleerd zal de Done knop actief worden.
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Stap 4: Registers configureren
Dit werkt met de uitbreidingskaart voor 64 ingangen, waarbij de registers geen verlichting
hebben of niet wordt gebruikt.
Rechtsklik op het register dat gekoppeld moet worden:

Het volgende venster verschijnt:
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Trek het register uit. Het onderste checkboxje wordt actief en staat aangevinkt. Vink deze
uit, omdat de registers geen terugkoppeling vanuit Hauptwerk kunnen krijgen.

Duw het register weer terug. De bovenste checkbox wordt nu actief. Laat deze onaangevinkt
staan, ervan uitgaande dat er geen terugverende registerknoppen worden gebruikt,
aangezien deze een lampje nodig hebben om de status van het register af te kunnen lezen.

Klik nu op Done, de registerknop is gekoppeld aan het register in Hauptwerk.
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Stap 5: duimpistons configureren
Onafhankelijke duimpistons configureren
Rechtsklik op het register dat gekoppeld moet worden, bijvoorbeeld een koppel:

Het volgende venster verschijnt:
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Druk de duimpiston in en laat deze weer los. Het volgende venster verschijnt:

De gebruikte pistons zijn momentary pistons. Dat wil zeggen dat alleen bij het induwen van
de piston er contact wordt gemaakt. Bij het loslaten wordt het contact weer verbroken. Zorg
daarom dat het vinkje bij Toggle state of virtual stop is aangevinkt. Het andere vinkje zorgt
ervoor dat de LED op de piston aangaat.
Klik ten slotte op Done. De onafhankelijke piston is nu ingesteld.
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Afhankelijke duimpistons configureren
Rechtsklik op de presetpiston die gekoppeld moet worden:

Het volgende venster verschijnt:

Druk de duimpiston in en laat deze weer los. Klik nu op Done.
Om de LED te kunnen gebruiken moet er nog een extra instelling worden gedaan. Rechtsklik
op de presetpiston die zojuist gekoppeld is:
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Onder het tabblad Primary output, neem de volgende instellingen over:

Klik op OK, en stel de andere presetpistons in.
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Stap 6: Instellingen voor synchronisatie bij opstarten Hauptwerk
De printen voor 64 ingangen en analoge ingangen ondersteunen de mogelijkheid om hun ingangen
aan Hauptwerk kenbaar te maken wanneer deze aangeeft dat er een orgel geladen is. Verzeker u
ervan dat de MIDI interface ook verbonden is met de MIDI IN poort van de MCU. Configureer de
MIDI interface in Hauptwerk zoals beschreven is in Stap 1: MIDI interface configureren.
Ga vervolgens naar General settings > General preferences > MIDI console status output (advanced
use).

Selecteer bij MIDI OUT port uw MIDI interface die u in stap 1 heeft geconfigureerd. Klik ten slotte op
OK.
Nu zal Hauptwerk status informatie naar de MCU sturen. Wanneer de MCU een bericht krijgt dat een
orgel is geladen vraagt hij de status op van de ingangen van de uitbreidingskaarten en stuurt deze
door naar Hauptwerk.
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