
-TOTAAL nummer 6 - juni 2009 www.etotaal-online.nl -TOTAAL nummer 6 - juni 2009www.etotaal-online.nl

Bouw een theremin 
met de PICkit2
Magische klanken opwekken door handbewegingen

De zeer compacte PICkit 2 Debug Express van Microchip bevat alles om u vanaf het prille begin te ondersteunen bij het

ontwerpen van een project met een microcontroller. Op dit zogenaamde in-circuit programmeerapparaat wordt aan de ene

kant het doelsysteem aangesloten, hier een met de kit meegeleverde demonstratiekaart met microprocessor. De andere

kant van het apparaatje wordt via een USB-kabel verbonden met een PC waarop de ontwikkelomgeving MPLAB draait. Met

deze combinatie kunnen zelf geschreven programma’s worden getest en programmeerfouten worden opgespoord.

Als demonstratie is gekozen voor een eenvoudig project, 
waarbij in principe met slechts drie extra componenten een 
theremin kan worden gesimuleerd. In plaats van een anten-
ne voor het regelen van de toonhoogte is hier gekozen voor 
een lichtgevoelige weerstand. Zo kan dit ‘muziekinstru-
ment’ worden bespeeld zonder iets aan te raken, simpel 
door het omgevingslicht dat op de LDR valt te variëren. Het 
opstarten van het samenspel tussen demonstratiekaart, 
programmeerapparaat en ontwikkelomgeving wordt in een 
langer artikel toegelicht op de website. Daar is te lezen hoe 
dit project wordt opgezet en hoe de LED’s van de demon-
stratiekaart worden gestuurd om te testen of de ontwik-
kelomgeving werkt en stabiel is. Die programmacode wordt 
daarna opnieuw gebruikt en aangepast voor het opzetten 
van de theremin.

Theremin
Voor de theremin hebben we een analoge interface nodig. 
Een simpele oplossing bestaat uit een potentiometer die 
wordt aangesloten op één van de analoge ingangspennen 
van de PIC16F887, maar om ‘in de stijl’ te blijven van de 
theremin, zou een betere oplossing een optische sensor 
zijn die het naderen van de hand van de gebruiker detec-
teert. Een eenvoudige lichtafhankelijke weerstand (LDR), 
ingesteld als een spanningsdeler, biedt hier uitkomst. Een 
dergelijke component lag (letterlijk) binnen  handbereik 
van de auteur op zijn bureau en deze werd eerst even getest 
op zijn gevoeligheid voor omgevingslicht. Als een hand 
deze LDR bijna helemaal bedekt, blijkt de weerstandswaar-
de circa 200 tot 300 kΩ te bedragen en in omgevingslicht is 
de weerstandswaarde nog circa 2 kΩ. Om een goede span-
ningszwaai op de ingang van de A/D-omzetter te krijgen, 
is gekozen voor een vaste weerstand van 20 kΩ voor de 
spanningsdeler. Dit komt overeen met een waarde die 10x 
kleiner is dan de hoogste en 10x groter is dan de laagste 
LDR-waarde.

Figuur 1: Licht/hand-sensor met slechts twee componenten.

Schakeling
De schakeling hiervoor is erg eenvoudig, zie figuur 1 en er 
is een plaatsje gevonden  op de deomonstratiekaart om de 
montage te vergemakkelijken. Het soldeereiland RE0 zit 
dicht genoeg in de buurt om de weerstanden met Vdd en 
aarde (Gnd) te kunnen verbinden zonder dat er extra draden 
nodig zijn, zie figuur 4 boven de microprocessor. Hier is 
RE0 eveneens gekozen omdat één van zijn functies een 
analoge ingang is, AN5. De A/D-omzetter (ADC) van deze 
component heeft maar liefst veertien kanalen die via een 
multiplexer zijn te selecteren. Wij gebruiken hier kanaal 5. 
Hoofdstuk 9 van de datasheet van de PIC16F887 beschrijft 
alle bijzonderheden met betrekking tot de ADC. Het betreft 
de snelheid waarmee wordt geklokt, in welk formaat de 
resultaten beschikbaar zijn, welke referentiespanning wordt 
gebruikt om metingen uit te voeren enzovoort. Het gebruik 
van ADC-functies geldt in zijn algemeenheid voor allerlei 
PIC-microcomputers, zodat de tijd om dit te lezen goed is 
besteed. Voor een snel resultaat is besloten dat we hier 
alleen maar een 8-bit waarde nodig hebben, het uitgangs-
formaat wordt links uitgelijnd (de hoge bits allemaal in 
één register, zodat de lage bits kunnen worden genegeerd), 
de kloksnelheid wordt ingesteld op Fosc/2 (4 MHz) en Vdd 
wordt gebruikt als referentiespanning, want hier is geen bij-
zondere nauwkeurigheid of stabiliteit nodig. Dit levert ons 
een 8-bit waarde op, waarbij het analoge niveau op de AN5 
varieert tussen Vdd (+5 V) en aarde (Gnd).

Figuur 2:
Instellen
en toepas-
sen van de
A/D-omzet-
ter (ADC).

Programma
Het programma voor het instellen van de A/D-omzetter, 
zie figuur 2, is gebaseerd rond drie besturingsregisters, 
ADCON0, ADCON1 en ADSEL. Let er op om waar nodig 
bankselectiecommando’s (banksel) te gebruiken. Dit werd 
gevolgd door een snelle ‘build all’ om de syntaxis te contro-
leren. De ADC is hiermee gebruiksklaar en we kunnen onze 
lus voor het laten knipperen van de LED’s (zie de langere 
versie van dit artikel op de website) aanpassen om deze 
geschikt te maken voor ADC-invoer. Een ADC-conversie 
wordt gestart door te schrijven naar ADCON0. Eerst wordt 
dit register vrijgegeven en daarna wordt de omzetting 
gestart. Deze beide besturingsbits voor het vrijgeven en 
daarna het starten van de ADC bevinden zich in hetzelfde 
register, maar de opdrachten moeten na elkaar worden 

gegeven, eerst vrijgeven, daarna starten. Het schrijven van 
een 1 naar het bit GO_DONE start de conversie. De ADC 
zal een meting uitvoeren en presenteert het resultaat in de 
registers ADRESH en ADRESL (het is een 10-bit omzetter). 
Zodra de meting is uitgevoerd, wordt het bit GO_DONE 0 
en kan het resultaat worden uitgelezen. We hoeven alleen 
ADRESH uit te lezen omdat we slechts geïnteresseerd zijn 
in de bovenste 8 bits van het resultaat. Lees deze waarde 
en sla hem op in een register met een herkenbare naam, 
bijvoorbeeld pitchval(ue). Dit is de waarde die we zullen 
gebruiken voor het regelen van de toonhoogte ofwel de 
pitch van onze theremin.

Het laatste deel van de hoofdlus kunnen we ongemoeid 
laten. De uitgangen zullen omschakelen in het ritme van 
een vertragingswaarde die wordt bepaald door het resultaat 
van onze ADC. Een snelle ‘build all’ zal een fout opleveren. 
Ga terug en declareer onze nieuwe variabele pitchval aan 
het begin van het programma. Als aanvulling op de decla-
raties van de twee vertragingsvariabelen zal 0x22 een goede 
keus zijn.

Figuur 3: Aanpassing van de programmaregels zodat een
geregelde vertragingslus ontstaat.

Laatste programma-aanpassing
Om tenslotte de schakelsnelheid van de uitgang te laten 
variëren op de waarde van pitchval, moeten we deze optel-
len bij de vertragingslus. De vertragingsroutine wordt 
hiertoe gewijzigd in één lus, geen lus in een lus. De uitgang 
moet nu schakelen op audiofrequenties en niet slechts op 
enkele hertz om het schakelen zichtbaar te maken. De ver-
tragings-subroutine wordt dan eenvoudig. Deze bestaat uit 
enkele instructies om de waarde van pitchval te laden in de 
variabele delay2, gevolgd door een eenvoudige lus die deze 
waarde terugtelt tot nul, zie figuur 3. Een snelle ‘build all’ 
levert geen problemen op en... het programma is klaar! Het 
programmeren van de component duurt enkele seconden 
waarna het project draait. Een eenvoudige piëzo-elektri-
sche luidspreker wordt aangesloten op één van de uitgan-
gen van PORTD (hier wordt RD0 gebruikt) en er is een toon 
te horen die varieert als een hand dichter naar de LDR toe 
wordt bewogen, zie figuur 4. De vertragingslus wordt afge-
knepen door het plaatsen van NOP (no operation) instruc-
ties achter het label deloop. Hierdoor wordt het geluid 
afgeknepen en enigszins aangepast aan het gehoorbereik 
van de auteur.

Figuur 4: De hele theremin bestaat in principe uit slechts
drie componenten (weerstand, LDR en piëzo-elektrische
luidspreker) die aan de PICkit 2 demonstratiekaart worden
toegevoegd.

Beter geluid
Voordat dit ‘muzikale meesterwerk’ aan vrienden ten gehore 
wordt gebracht, kan het een goed een idee zijn om de uit-
gang even te voorzien van een extra luidsprekerstuurtrap. 
Het piëzo-geluid is ronduit slecht. De stuurtrap is opgezet 
rond de transistor BC337 en enkele weerstanden, zie figuur 5.

Figuur 5:  
Schakeling
om de
geluids-
kwaliteit te
verbeteren.

Sluit het geheel aan op een extra voeding, want de USB-
poort houdt er niet van om zoveel stroom te leveren! Een 
condensator is toegevoegd om de schakeling niet op te 
blazen als de PIC-microcontroller wordt gestopt met alle 
uitgangen in de hoge stand. Een goedkope luidspreker 
met een impedantie van 8 Ω geeft al een plezierig geluid. 
Vergeet niet om de PIC-microcontroller zodanig te pro-
grammeren dat deze in de stand-alone modus kan werken 
(zonder dat de PICkit 2 is aangesloten). Programmeer 
hem daartoe in de programmer-modus, niet in de debug-
modus. Zodra het programma is ontdaan van fouten 

(debugged) en goed werkt, is de debug-modus niet langer 
nodig. De auteur is inmiddels een volleerde theremin-
bespeler met als specialiteit de Dr Who melodie...

Raadpleeg ook de speciale aanbieding van Microchip 
om uw eigen theremin of een ander uitdagend project 
te ontwerpen!
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Wat is een theremin?
Volgens Wikipedia is de theremin een elektronisch 
muziekinstrument dat wordt bespeeld door de 
afstand tussen de handen en twee antennes te vari-
eren. De speler raakt het instrument zelf niet aan. De 
theremin kan worden beschouwd als de voorloper 
van de synthesizer en is in 1919 uitgevonden door 
Léon Theremin. Bij het oorspronkelijke instrument 
beïnvloedt de rechterhand de toonhoogte en de 
linkerhand het volume. Doordat minimale bewegin-
gen al hoorbaar zijn, klinkt het instrument bijzonder 
expressief. De klank is vergelijkbaar met die van 
een vrouwelijke operastem of een viool. Bekende 
bespelers van de theremin zijn onder andere Clara 
Rockmore, een studente van Léon Theremin en Fay 
Lovsky. De theremin is ook te horen in de titelmuziek 
van de serie Midsomer Murders.

De foto toont een moderne versie uit 2005 van de theremin, de zogenaamde Etherwave theremin kit van Moog met 
een normale volumeknop en één antenne voor de toonhoogte. In 1958 is door Bob Whitsell de elektrotheremin ont-
wikkeld, waarbij de antenne is vervangen door een schuifregelaar. Dit instrument is gebruikt in het wereldberoemde 
nummer Good Vibrations van de Beach Boys. Bij deze speelse toepassing van de PICkit is de antenne vervangen 
door een lichtafhankelijke weerstand (LDR) zodat ook hier het ‘instrument’ niet hoeft te worden aangeraakt om het 
te kunnen bespelen, dus helemaal in de stijl van Theremin.


