
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores
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1 SUMÁRIO

1 Sumário

O objetivo do nosso projeto é, através da porta RS232 da FPGA, receber notas MIDI e mostrá-las no
display Terasic. Para desenvolver o projeto, vamos necessitar de projetar um conversor MIDI para RS232,
de umas colunas, de um piano e dos respetivos cabos. O conversor MIDI para RS232 irá ser uma placa com
3 conectores MIDI IN, MIDI OUT e RS232, um microcontrolador ATmega328p, um LCD 16x2 e 4 botões
para implementar as funcionalidades, como por exemplo, apresentar as notas e a sua velocidade, em função
da entrada respetiva.

Este trabalho apresenta-se como um desafio importante para investigarmos sobre protocolos RS232 e
MIDI, bem como pôr em prática os conhecimentos aprendidos em sistemas digitais e eletrónica.
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2 INTRODUÇÃO

2 Introdução

O nosso projecto consiste na criação de um sintetizador usando uma FPGA Altera DE2 e um ecrã Touch
Screen da Terasic. O protocolo usado para a comunicação é o MIDI que é o protocolo mais usado em
equipamentos musicais. Uma vez que a FPGA não tem porta MIDI criámos um conversor MIDI -
RS232.

Figura 1: Esquema de ligações

A figura anterior representa o esquema de ligações de alto ńıvel do nosso projecto. Da direita para a
esquerda, temos uma Interface MIDI. Esta poderá ser qualquer equipamento que possua portas MIDI
(fichas DIN 5 pinos) capaz de enviar e receber dados.

De seguida temos um conversor MIDI - RS232 feito por nós de modo a que seja posśıvel à FPGA
receber informação MIDI. De seguida, temos a FPGA que é a base de todo o processamento. Por fim está
um ecrã táctil onde será posśıvel tocar notas e mostrar as notas recebidas.

Iremos explicar o prinćıpio de funcionamento dos protocolos de comunicação RS232 e MIDI, do Con-
versor MIDI/RS232 bem como do Audio Codec.
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3 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3 Prinćıpios de funcionamento

3.1 Protocolos de comunicação

O primeiro passo é saber como os protocolos MIDI e RS232 funcionam.

3.1.1 RS232

Figura 2: Esquematico do RS232 na Altera DE2

No RS232, a transmissão de dados começa com um Start Bit seguido dos bits de dados (menos signifi-
cativo primeiro e mais significativo no fim) e termina com um Stop Bit.
A tensão do valor lógico 1 varia entre -3V a -15V DC enquanto o 0 é entre +3V e +15V DC. A figura
seguinte mostra uma t́ıpica sequência de dados (1 Start Bit, 8 Data Bits, Sem paridade, 1 Stop Bit).

Figura 3: Sequência tipica de RS232

As fichas mais comuns para o RS232 são as DB9. Apenas usámos os pinos 2, 3 e 5 (RD, TD e GND
respectivamente).

Figura 4: RS232 - DB9 pinout
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3.1 Protocolos de comunicação 3 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.1.2 MIDI

Então, o que é o MIDI ?

O MIDI foi criado para ser utilizado em instrumentos musicais. Este consiste numa comunicação série
a uma velocidade de 31250 bits por segundo que equivale a um baud rate de 31250 (+/- 1%). Os bits
correspondem a 1 start bit (deve ser 0), 8 data bits, sem bits de paridade e 1 stop bit (deve ser 1). Então,
1 startbit + 8 databis + 1 stopbit = 10 bits a 31, 250 bits por segundo, significa que grupos de 10 bits são
enviados a 320µs.

Uma mensagem MIDI é composta por 3 grupos de 10 bits. O primeiro grupo corresponde ao status
byte e os outros 2 grupos correspondem a bytes de dados. No status byte, os primeiros 4 bits de dados (a
seguir ao start bit são usados para indicar o tipo de mensagem e os outros 4 para indicar o canal por qual
a mensagem vai ser enviada (máx. 16 canais (0 a 15)). O segundo grupo corresponde à nota e o terceiro à
velocidade (intensidade).

Figura 5: Diagrama de uma mensagem MIDI completa

Neste projecto, vamos usar NOTE ON, NOTE OFF, PITCH BEND CHANGE e CONTROL
CHANGE, 10012 (0x9), 10002 (0x8), 11102 (0xE) e 10112 (0xB) respectivamente, e canal 1 cujo código é
00002. Entao, o nosso status bit será 1001 00002 numa NOTE ON, 1000 00002 numa NOTE OFF, 1110
00002 num PITCH BEND CHANGE, 1011 00002 num CONTROL CHANGE.

Figura 6: Diagrama de uma mensagem MIDI sem start bit e stop bit

Figura 7: MIDI conector - DIN 5

O circuito é um loop de corrente com 5 mA. No
lado do receptor conduz o LED do optoacoplador.
Este optoacoplador encontra-se presente no nosso
conversor, no lado do input como foi referido an-
teriormente. No estado em que se encontra inac-
tivo, a diferença da tensão é normalmente 0 V entre
os pares de condutores no cabo MIDI que é visto
como um ’1’ no lado do receptor derivado da in-
versão lógica do optoacoplador. O conector stan-
dard usado para o MIDI é a ficha DIN de 5 pinos.
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3.2 Audio Codec 3 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.2 Audio Codec

A placa DE2 fornece áudio de alta qualidade a 24 bits através do CODEC (enCOder/DECoder) Wolfson
WM8731. O sample rate do chip é ajustável de 8 kHz a 96 kHz. Este é controlado via I2C que é conectado
aos pinos do Cyclone II da FPGA.

I2C (Inter-Integrated Circuit) Pinos: SDIN (Serial Data In ) e SCLK (Serial Clock)

(a) (b)

Figura 8: a) Diagrama do Wolfson WM8731; b) Esquemático do Wolfson WM8731 na Altera DE2
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4 APRESENTAÇÃO DE COMPONENTES

4 Apresentação de componentes

4.1 Conversor MIDI - RS232

Sabendo o prinćıpio de funcionamento dos protocolos MIDI e o RS232, tivemos que desenvolver um
conversor, pois a placa da Altera DE2 com que estamos a trabalhar não possui entrada MIDI.

Para converter o MIDI para RS232 foi utilizado o MAX232. Este CI tem duas portas para a conversão
de TTL para RS232 e duas portas de RS232 para TTL. Nós só vamos usar um de cada.

Então, ligando o MIDI IN ao porto TTL da porta TTL - RS232 e o RS232 ao pino de transmissão
do conector DB-9, fazemos a conversão do MIDI IN. Para fazer o inverso é ligar o pino de recepção do
DB-9 na porta RS232 - TTL e o porto TTL no MIDI OUT. Uma vez feitas todas as ligações só temos
que ligar o MIDI IN e MIDI OUT às portas série do ATmega328p para o debug dos dados. O problema
é que o microcontrolador ATmega328p só tem uma porta série, então ligámos ao MIDI IN. Se usarmos a
biblioteca adicional do Arduino intitulada de ¡SoftwareSerial¿ podemos criar uma porta série virtual para
ligar também o MIDI OUT.

Figura 9: Conversor MIDI - RS232

Componentes usados:
6x - 100nF Condensadores Electroĺıticos
4x - 1uF Condensadores Electroĺıticos
2x - 22pF Condensadores Cerâmicos
4x - 220Ohm Resistência
2x - 10kOhm Resistência
1x - 68Ohm Resistência
1x - 5kOhm Resistência Variável
2x - 1n4004 - Dı́odo
1x - 1N4148 - Dı́odo
1x - 3mm Led Verde
1x - 3mm Led Vermelho
1x - 7805 - Regulador de Tensão +5v
1x - 16MHz Cristal
4x - Interruptores
1x - Encoder
1x - LCD-16x2
1x - Atmega328p
1X - MAX232
1x - 6N137 - Optoacoplador
1x - Power Jack Plug
2x - Ficha DIN 5 Fêmea - MIDI
1X - Ficha DB-9 Macho - COM

Os interruptores e o encoder são usados para navegar entre as opções dos menus. Existem 2 leds, o
Vermelho indica o Power e o Verde para indicar os dados recebidos. A resistência variável é usada para
regular o contraste do LCD.

Para desenhar o esquemático e a PCB foi usado o software EAGLE PCB Design Software.

(a) (b)

Figura 10: a) PCB do conversor MIDI - RS232 b) Esquemático do conversor MIDI - RS232
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4.2 Controlador FPGA 4 APRESENTAÇÃO DE COMPONENTES

4.2 Controlador FPGA

É apresentado o esquemático de alto nivel do projeto.

Figura 11: Esquema de ligações de alto nivel
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5 PROCEDIMENTOS E RESULTADOS PRINCIPAIS

5 Procedimentos e Resultados principais

Inicialmente, começámos por testar alguns módulos em VHDL (sintetizador, RS232), alguns fornecidos pela
Altera e pelo dispositivo Terasic TRDB-LTM. Enquanto fomos testanto os componentes, era importante o
trabalho de investigação em perceber como funcionava os protocolos RS232 e MIDI, pois de outra forma
não teriamos sucesso.

Por forma a irmos adiantando trabalho, uma vez que não tinhamos sempre presente a FPGA, fomos
trabalhando no conversor MIDI/RS232. Este conversor implicou pensar de ráız num circuito integrado que
fosse capaz de responder a comunicações entre RS232 e MIDI. Durante a fase de testes, surgiram alguns
problemas, que foram auxiliados pelo osciloscopio e por equipamentos de medida: mult́ımetro. A utilização
destes equipamentos, permitiu-nos confirmar os resultados teóricos, em tempo real. Por exemplo, quando
foi necessário ”descodificar”a mensagem MIDI para ser interpretada pelo bloco RX MIDI.

Figura 12: Mensagem MIDI vista do Osciloscopio.

Em cada nota musical tocada no piano é possivel sintetizar o som através da tabela de śıntese. No nosso
caso, o mapeamento é o seguinte:

• SW[0] = Brass

• SW[1] = Ramp

• SW[2] = Sine

• SW[3] = Square

• SW[4] = String

• SW[5] = X2

Está disponivel o KEY[1] para o pitch.
Como extra, implementámos a possibilidade de ter musicas gravadas (ativando SW[6]) em que irá apa-

recer a vermelho a nota que deve ser tocada no piano e o utilizador apenas irá ver a nota seguinte se tocar
a nota certa.
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6 CONCLUSÕES

6 Conclusões

Tendo em conta o conteudo do projeto, as exigências da disciplina e os objectivos propostos pelo Professor,
podemos reconhecer que foram atingidos os objectivos a que nos propusemos.

Ao realizar o projeto, sentimos que conseguimos por em prática os conhecimentos que fomos aprendendo
ao longo do curso, o que é muito positivo. Apesar do grau de satisfação e com a evolução do trabalho, em
muitas vezes, entusiasmamo-nos com o aumento de funcionalidades ao projeto, o que é bom, contudo, o
tempo foi um fator que nos impediu de explorar um pouco mais.

Conforme o v́ıdeo realizado, a aplicação funciona de acordo com o esperado. É possivel, através do
touchscreen tocar uma oitava de um piano e transmitir o áudio pela respectiva sáıda da FPGA (Line Out).
Podemos enviar notas através de um dispositivo externo MIDI, pelo do conversor MIDI-RS232, para o
touchscreen, mostrando as notas no teclado. O contrário encontra-se preparado pela porta MIDI OUT mas
não se encontra implementado. Seria, por exemplo, um upgrade no futuro.
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7 Referências

• MAX232 datasheet - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf

• Altera DE2 - User Manual - ftp://ftp.altera.com/up/pub/Webdocs/DE2_UserManual.pdf

• MIDI - http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI_1.0

• RS232 - http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232

• EAGLE PCB Design Software - http://www.cadsoftusa.com
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8 ANEXOS

8 Anexos

Figura 13: PCB do conversor MIDI to RS232

Figura 14: Esquemático do conversor MIDI - RS232
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