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Cyfrowa gitara MIDI,
część 2

Montaø
Rozmieszczenie elementÛw na

p³ytkach drukowanych zosta³o
przedstawione na rys. 4. Uk³ad
zosta³ zaprojektowany na lamina-
cie jednostronnym, co poci¹gnÍ³o
za sob¹ koniecznoúÊ wprowadze-
nia kilkunastu zworek, ale za to
uproúci³o proces wykonania ob-
wodu. W†celu minimalizacji roz-
miaru p³yty gryfu zosta³y zasto-
sowane rezystory SMD - zmniej-
szy³o to rÛwnieø liczbÍ wierte³
z³amanych przy nawiercaniu p³y-
tek. W†tym miejscu naleøa³oby
przyznaÊ, øe wykonanie uk³adu
jest zajÍciem dosyÊ mozolnym, ale
trzeba pamiÍtaÊ o†nagrodzie, jak¹
bÍdzie pÛüniejsza gra na tak uni-
kalnym sprzÍcie!
WiÍkszoúÊ po³¹czeÒ w†uk³adzie

moøe zostaÊ wykonana przy po-
mocy gniazd IDC i†wtykÛw zacis-
kanych na taúmÍ, co znacznie
u³atwia proces ³¹czenia. Jako z³¹-
cze wyjúcia MIDI OUT po-
s³uøy†nam gniazdo DIN5, ktÛre
jest zgodne ze standardem MIDI
i†najczÍúciej spotykane. Warto
wspomnieÊ rÛwnieø o†sposobie
po³¹czenia odcinkÛw strun w†gry-
fie z†uk³adem - w†urz¹dzeniu mo-
delowym w†p³ytki drukowane zo-
sta³y wlutowane z³¹cza szpilkowe,
na ktÛre nak³adane by³y wtyki
zrobione z†podstawek pod uk³ady
w†obudowach DIL16 (rozciÍte na
pÛ³ daj¹ dwa potrzebne z³¹cza).
Do tak otrzymanych wtykÛw do-
lutowane by³y†cienkie przewody
³¹czone dalej z†gryfem. Z³¹cza
szpilkowe by³y przy tym skrÛcone

Elektronika od pocz¹tku
swojego istnienia zajmowa³a
siÍ obrÛbk¹ i†przesy³aniem

düwiÍku. Pierwotnie wszystkie
zagadnienia - transmisja

düwiÍku, jego wzmacnianie,
nagrywanie i†odtwarzanie -
by³y realizowane metodami
analogowymi. Czas pokaza³,

øe rola odtwÛrcza nie
stanowi jedynej moøliwoúci,
jak¹ daje elektronika. Druga
po³owa zesz³ego wieku to
okres rozwoju twÛrczej roli
urz¹dzeÒ elektronicznych
i†muzyki elektronicznej -

przez jednych pogardzanej,
przez drugich uwielbianej,

a†w†kaødym razie stale siÍ
rozwijaj¹cej.

Rekomendacje: projekt
polecamy wszystkim

mi³oúnikom zastosowaÒ
elektroniki w†muzyce,

w†szczegÛlnoúci tym, ktÛrzy
lubi¹ eksperymentowaÊ. Na
przedstawionym w†artykule

instrumencie moøna
wydobywaÊ düwiÍki jak

z†prawdziwej gitary, choÊ nie
posiada ona prawdziwych

strun.

o†po³owÍ, co w†praktyce pozwo-
li³o na zmniejszenie wysokoúci
takiego po³¹czenia i†zmieszczenie
uk³adu w†cieÒszym gryfie. Z†tego
samego powodu wtyki zaciskane
na taúmÍ w†p³ytkach gryfu pozba-
wiono gÛrnej czÍúci, ktÛra normal-
nie s³uøy wzmocnieniu z³¹cza,
a†zamiast niej sklejano wtyki kle-
jem b³yskawicznym.

TrochÍ o†lutnictwie
Mamy juø zatem uk³ad elekt-

roniczny gitary cyfrowej, ale chce-
my mieÊ gitarÍ! ChoÊ lutnictwo
uchodzi za rzemios³o bardzo trud-
ne, to w†naszym przypadku bÍ-
dz ie wpros t przec iwnie -
w†rzeczywistoúci musimy stwo-
rzyÊ tylko atrapÍ gitary. Instru-
ment modelowy, przedstawiony
na fot. 1, zosta³ wykonany z†ka-
wa³ka sklejki, drewnianej listwy
i†aluminiowego k¹townika. Urz¹-
dzenie zbudowano w†najprostszy
moøliwy sposÛb, bez specjalnego
projektu i†ma³ym nak³adem kosz-
tÛw. Szkic przyk³adowego wygl¹-
du gitary wraz z†wymiarami
przedstawiono na rys. 5. Korpus
tworz¹ dwie sklejki o†podobnym
kszta³cie, oddzielone od siebie
ko³kami dystansowymi, w†ktÛre
bÍd¹ wkrÍcane úruby ³¹cz¹ce ze
sob¹ obie deski. CzÍúÊ gÛrna (fot.
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2) posiada wciÍcie na gryf, otwory
na wyúwietlacz i†przyciski oraz
przewleczone s¹ przez ni¹ struny
s³uø¹ce do ìpoci¹ganiaî. Nato-
miast do podstawy korpusu (fot.
3), na niewielkim podwyøszeniu
zrobionym z†drugiej warstwy tej
samej sklejki, przymocowany jest
czterema úrubami gryf. Jak juø
wczeúniej wspomniano, gryf po-
winien byÊ zrobiony z†materia³u
przewodz¹cego (pod³¹czonego do
napiÍcia zasilania), dlatego wyko-
rzystano do jego budowy dwa
aluminiowe k¹towniki. DziÍki te-
mu powsta³a ìkonstrukcja noúnaî
ca³ego instrumentu i†nie trzeba
by³o siÍ martwiÊ o†jego wytrzyma-
³oúÊ (choÊ naleøa³o wzmocniÊ
podstawÍ korpusu tak, aby nie
ugina³ siÍ on pod ciÍøarem szyj-
ki). Do wnÍtrza gryfu, stworzone-
go przez przy³oøone do siebie
k¹towniki, po odpowiedniej izo-
lacji, zosta³y w³oøone p³ytki dru-
kowane, a†na nie po³oøono listwÍ
imituj¹c¹ podstrunnicÍ. Po³¹cze-
nie podstrunnicy i†k¹townikÛw
zrealizowano podobnie jak po³¹-
czenie desek korpusu (za pomoc¹
nakrÍtek dystansowych). Aby gra
na gitarze by³a moøliwa, pod-
strunnica wymaga naklejenia imi-
tacji progÛw (przyk³adowo z†cien-
kich drewnianych listewek) w†od-
powiednich odleg³oúciach (patrz
tab. 5). Naleøy j¹ oczywiúcie
rÛwnieø nawierciÊ i†przewlec
przez ni¹ odcinki przewodÛw imi-

tuj¹ce struny, przeci¹gniÍte po-
miÍdzy poszczegÛlnymi progami
i†³¹czone dalej za pomoc¹ cien-
kich przewodÛw z†wtykami w³¹-
czanymi do p³ytek drukowanych.

Jak na tym graÊ?
W tym miejscu autor musi

przyznaÊ, øe na grze na gitarze
to siÍ w³aúciwie nie zna i†z†tego
wzglÍdu chcia³by podziÍkowaÊ ko-
ledze Andrzejowi Ogonowskiemu,
ktÛry by³ øyczliwy s³uøyÊ umie-
jÍtnoúciami i†literatur¹ oraz zna-
laz³ czas na przetestowanie in-
strumentu. Bez jego pomocy gitara
ta by³aby wy³¹cznie atrap¹!
Po z³oøeniu instrumentu i†za-

programowaniu uk³adu mikrokon-
trolera, instrument jest gotowy do
gry. Øeby jednak ujarzmiÊ jego

moøliwoúci, naleøa³oby przyjrzeÊ
siÍ temu, co moøna zdzia³aÊ,
zmieniaj¹c ustawienia. Na rys. 6
przedstawiono schemat przejúÊ
w†menu wyboru, za pomoc¹ ktÛ-
rego dokonuje siÍ potrzebnych
ustawieÒ. Po pozycjach menu po-
rusza siÍ cyklicznie klawiszem
SELECT, wybÛr†ustawienia po-
twierdza klawisz OK, natomiast
wyjúciem jest klawisz CANCEL.
NiektÛre ustawienia wymagaj¹ po-
dania liczby (np. numer instru-
mentu przyjmowaÊ moøe wartoúci
od 0†do 127), ktÛr¹ wprowadza
siÍ poprzez dociúniÍcie odpowied-
niego miejsca na gryfie i†zatwier-
dzenie klawiszem OK. Osobnym
zagadnieniem jest uøycie klawiszy
F1, F2 i†OK wÛwczas, gdy nie
weszliúmy do menu wyboru. Wte-
dy przyciski te s¹ niejako skrÛ-
tami, ktÛre pozwalaj¹ przywrÛ-
ciÊ†ustawienia przypisane do nich.
Przyk³adowo, moøemy kolejno
ustawiÊ potrzebne parametry
w†menu, a†nastÍpnie, wybieraj¹c
odpowiedni¹ pozycjÍ, nagraÊ
wszystkie aktualne ustawienia do
klawisza skrÛtu (np. F1). WÛw-
czas, jeúli coú zmienimy, moøemy
b³yskawicznie w†czasie gry przy-

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytkach drukowanych urządzenia

Tab. 5. Przyk³adowe odleg³oœci (w mm) progów na gryfie (wzglêdem progu
zerowego)
Nr Odleg³oœæ Nr Odleg³oœæ Nr Odleg³oœæ Nr Odleg³oœæ

1. 39 7. 225 13. 354 19. 447
2. 75 8. 249 14. 372 20. 459
3. 109 9. 272 15. 389 21. 471
4. 141 10. 294 16. 405 22. 482
5. 171 11. 315 17. 420 23. 493
6. 199 12. 335 18. 434 24. 502
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wrÛciÊ ustawienia zapisane wczeú-
niej, naciskaj¹c przycisk F1. Poza
klawiszami skrÛtÛw, moøemy usta-
wiÊ rÛwnieø parametry startowe,
z†jakimi gitara siÍ ìbudziî.
Przeúledümy wiÍc pokrÛtce

moøliwe funkcje gitary. Za³¹cze-
nie trybu standardowego urucha-
mia normalne funkcje gitary (po-
ci¹ganie strun powoduje wy-
brzmiewanie akordu zaleønego od
chwytu z³apanego na gryfie). Fun-
kcja stopu w³¹cza moøliwoúÊ prze-
rwania wybrzmiewaj¹cego düwiÍ-
ku przez jednoczesne dotkniÍcie
wszystkich strun s³uø¹cych do
poci¹gania przy puszczonym gry-
fie (puszczenie strun nie wyzwoli
zdarzenia ci¹gniÍcia strun). Uru-
chomienie dynamiki daje moøli-
woúÊ osi¹gniÍcia regulowanej g³oú-
noúci akordÛw w†zaleønoúci od
czasu ich poci¹gania (im d³uøej
dotykamy strunÍ, tym ciszej zagra
ona po jej puszczeniu). ìZagiÍcieî

to funkcja umoøliwiaj¹ca zagina-
nie tonu wybrzmiewaj¹cego akor-
du - úledzi ona zmiany chwytÛw
i†na ich podstawie odpowiednio
zagina juø brzmi¹ce tony. Legato
ìpushî i†ìpullî to umoøliwienie
artyúcie gry polegaj¹cej na pobu-
dzaniu strun na samym gryfie,
przy czym pierwsza wersja tej
funkcji wyzwala düwiÍk przy do-
tkniÍciu gryfu w†danym miejscu
(jak w†instrumencie klawiszo-
wym!), natomiast druga powoduje
zagranie tonu dopiero przy pusz-
czeniu chwytu (grany jest ton
o†wysokoúci zaleønej od chwytu
trzymanego na dalszych, niøszych
progach).  Tryb automatyczny na-
tomiast to u³atwienie techniki gry
polegaj¹cej na szybkim pobudza-
niu danej struny do gry (wystar-
czy trzymaÊ dan¹ strunÍ dotkniÍ-
t¹, aby by³a ona z†pewn¹ czÍstot-
liwoúci¹ pobudzana automatycz-
nie). Ustawienia MIDI daj¹ moø-

Fot. 1. Urządzenie prototypowe Fot. 3. Podstawa korpusu z zamocowanym gryfem
i wzmocnieniem

Fot. 2. Górna część korpusu
widziana od wewnątrz

Rys. 5. Przykładowy korpus instrumentu

liwoúÊ zmiany wybranego instru-
mentu (kaødy numer odpowiada
innemu instrumentowi, ktÛrego
typ zaleøy od urz¹dzenia interpre-
tuj¹cego) i†g³oúnoúci. Co wiÍcej,
moøliwe jest ustawienie oktawy,
czyli wysokoúci poziomu podsta-
wowego düwiÍkÛw wydawanych
przez gitarÍ. OprÛcz tego moøna
takøe ustaliÊ kana³ pocz¹tkowy,
ktÛry bÍdzie wykorzystywany
przez gitarÍ - w†praktyce bowiem
gitara uøywa szeúciu kana³Ûw mo-
nofonicznych, z†ktÛrych kaødy
przyporz¹dkowany jest osobnej
strunie. ZdziwiÊ moøe pozycja
ìstrojenia gitaryî, bo oczywiúcie
gitary tej stroiÊ nie trzeba. Moøna
jednak, za pomoc¹ tego w³aúnie
ustawienia, ìpodci¹gn¹Êî lub
ìspuúciÊî nieco ton podstawowy
kaødej ze strun (maksymalnie
o†7†pÛ³tonÛw), co jest wykorzys-
tywane w†pewnych technikach
gry. Za³¹czenie wyúwietlania po-
woduje wskazywanie przez wy-
úwietlacz aktualnie trzymanego
chwytu - moøe to byÊ przydatne
przy nauce gry i†w†czasie testo-
wania zbudowanego instrumentu.
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O†zapisie ustawieÒ zosta³o powie-
dziane juø wczeúniej - przypomni-
my wiÍc tylko, øe funkcja ta
powoduje zapisanie wszystkich
wyøej wymienionych ustawieÒ ak-
tualnych pod wskazany klawisz
skrÛtu i†przes³anie niezbÍdnych
informacji o†gitarze do syntezato-
ra. Wyzerowanie gitary powoduje
natomiast przywrÛcenie ustawieÒ
startowych (ktÛre oczywiúcie tak-
øe moøna modyfikowaÊ przez ich
zapisywanie).
Pozosta³a jeszcze jedna funk-

cja, ktÛr¹ aktywuje siÍ pojedyn-
czym klawiszem. W†gitarach elek-
trycznych istnieje tzw. wajcha,
ktÛra s³uøy do nieznacznego na-
pinania lub poluüniania wszyst-
kich strun jednoczeúnie, co powo-
duje zaginanie wybrzmiewaj¹cego
akordu. W†naszej gitarze funkcjÍ
tÍ spe³nia klawisz CANCEL, ktÛry
umoøliwia uzyskanie efektu opi-
sanego powyøej - trzymaj¹c wciú-
niÍty klawisz, moøemy zaginaÊ
wybrzmiewaj¹cy akord poprzez
dotykanie struny basowej E†w†od-
powiednim miejscu na gryfie
(úrodkowy prÛg odpowiada zagiÍ-
ciu zerowemu).
Zapewne w†wiÍkszoúci przy-

padkÛw nasz instrument bÍdzie
pod³¹czany do komputera. Aby
wspÛ³praca by³a moøliwa, nasz
PC-et musi byÊ oczywiúcie wypo-

saøony w†GamePort, potrzebny jest
rÛwnieø kabel interfejsu, ktÛrego
schemat przedstawiono wczeúniej.
Do szczÍúcia brakuje nam jeszcze
odpowiedniej aplikacji, ktÛra bÍ-
dzie w†czasie rzeczywistym odbie-
ra³a dane z†portu MIDI i†na ich
podstawie generowa³a düwiÍki
pod³¹czonego instrumentu. Istnie-
je wiele programÛw, ale wiÍk-
szoúÊ z†nich jest niestety p³atna
- úwietnym narzÍdziem jest ìStu-
dio Recording Sessionî (http://
www.iddincusa.com). Przyk³adem
darmowego programu jest ìQuartz
AudioMaster Freewareî, ktÛry
moøna znaleüÊ na stronach inter-
netowego pastwiska (www.tu-
cows.com). W†programach tego ty-
pu nie musimy dokonywaÊ øad-
nych specjalnych ustawieÒ†doty-
cz¹cych naszego sprzÍtu - gitara
sama przesy³a wszystkie potrzeb-
ne programowi informacje po w³¹-
czeniu jej zasilania (lub uaktyw-
nieniu klawisza skrÛtu). Jedyne
co musimy zrobiÊ, to prze³¹czyÊ
program na nagrywanie ze ürÛd³a
MIDI i†w³¹czyÊ opcjÍ ìplay
throughî (dziÍki czemu s³yszymy,
co gramy nawet wÛwczas, gdy nie
nagrywamy). A†zatem... sprawdü-
my, co nasz cyfrak potrafi!
Rafa³ Baranowski
rufus@polsl.gliwice.pl

Program dla mikrokontrolera
wraz ze ürÛd³ami i†przyk³ado-
wym plikiem düwiÍkowym moøna
znaleüÊ pod adresem: http://
www.polsl.gliwice.pl/~rufus/gita-
ra.zip. WiÍcej o†MIDI: http://
www.mid i . o rg oraz ht tp : / /
www.epanorama.net.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP5/2004B w katalogu PCB.

Rys. 6. Menu wyboru ustawień gitary
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