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1. Visão Geral

O MIDI4CV é um conversor que gera sinais de CV (control voltage) e GATE
a partir  de comandos de notas  MIDI.  Ele  permite  que você use um teclado
controlador  MIDI  ou  um  software  no  computador  para  acionar  notas  em
sintetizadores analógicos que são controlados por sinais de CV/GATE.

O MIDI4CV gera os sinais apropriados de CV e GATE para acionamento de
notas, nos padrões de escalas de 1 volt/oitava (Moog, etc) e Hertz/volts (Korg,
Yamaha, etc). Os sinais de CV das notas incorporam os ajustes do comando de
MIDI  de  Pitchbend.  Também podem ser  gerados  sinais  de  CV a  partir  dos
comandos de MIDI de Modulation, Aftertouch, Volume, Key Velocity e Pitchbend,
assim como podem ser gerados pulsos de tempo (beats) a partir dos comandos
de MIDI de sincronização.

Os comandos de MIDI de notas e controles podem ser recebidos nos canais
de MIDI 1, 2, 3 e/ou 4 (conforme o modo de operação), tanto pela entrada MIDI
In como pela porta USB.

O  MIDI4CV  também  pode  operar  como  uma  interface  MIDI-USB  em
computador Windows ou Mac.
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2. Modos de operação
O MIDI4CV possui quatro saídas de CV (control voltage) e quatro saídas de

GATE,  podendo  operar  em seis  modos  diferentes.  Em todos  os  modos  de
operação, o LED de status pisca quando o MIDI4CV recebe comandos de MIDI
vindos  pela  porta  MIDI  In  e/ou  pela  porta  USB  (exceto  nos  comandos  de
sincronismo MIDI). Os modos de operação podem ser selecionados por meio das
microchaves no painel ou via MIDI (veja Seção 7).

Modo 1 (1 nota / 3 controles)
Neste modo, um comando de nota recebido no canal de MIDI 1 gera os

respectivos sinais analógicos nas saídas CV1 e GATE1, para acionar aquela
nota em um sintetizador analógico. 

Conforme a configuração dos parâmetros neste modo, as saídas CV2, CV3
e CV4 podem gerar sinais graduais de tensão correspondentes aos comandos
de  controle  contínuo  de  MIDI  de  Modulation  (CC01),  Pitchbend,  Aftertouch,
Volume (CC07)  ou ao Key  Velocity que são recebidos  no canal  de  MIDI  1.
Também conforme a configuração de parâmetros neste modo, as saídas GATE3
e GATE4 podem gerar níveis de tensão correspondentes aos estados (off/on)
dos comandos de controle de Sustain (CC64) recebidos no canal de MIDI 1, ou
do comando de Start/Stop,  ou gerar  pulsos de tempo de semínimas (1/4)  e
colcheias  (1/8).  A saída GATE2 gera  pulsos  de  trigger correspondentes  aos
sinais de GATE1.

Exemplo de operação no modo 1: um teclado controlador transmite notas e controles pelo
canal de MIDI 1; os comandos de notas controlam um sintetizador analógico e o comando de

controle de pitchbend controla um parâmetro do sintetizador

Obs.: No modo 1 o MIDI4CV aciona apenas uma nota de cada vez. Se forem
recebidas duas ou mais notas simultâneas no canal de MIDI 1, o MIDI4CV só vai
gerar em CV1 e GATE1 os sinais correspondentes à última nota recebida (“last note
priority”). Isso não chega a ser uma limitação, já que quase todos os sintetizadores
analógicos são monofônicos, isto é, só geram uma nota de cada vez.
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Modo 2 (2 notas / 2 controles)

Neste modo, um comando de nota recebido no canal  de MIDI 1 gera os
respectivos sinais analógicos nas saídas CV1 e GATE1, e um comando de nota
MIDI recebido no canal de MIDI 2 gera os respectivos sinais analógicos nas
saídas CV2 e GATE2.

Conforme a configuração dos parâmetros neste modo, as saídas CV3 e CV4
podem  gerar  sinais  graduais  de  tensão  correspondentes  aos  comandos  de
controle de MIDI de Modulation (CC01) ou ao Key Velocity recebidos nos canais
de  MIDI  1  e  2,  respectivamente.  Também  conforme  a  configuração  de
parâmetros  neste  modo,  a  saída  GATE4  pode  gerar  níveis  de  tensão
correspondentes aos comandos (on/off)  de controle MIDI  de  Sustain  (CC64)
recebidos no  canal de MIDI 1, ou gerar  pulsos de tempo de colcheias (1/8).
Neste modo, GATE3 gera sempre pulsos de tempo de semínima (1/4).

Exemplo de operação no modo 2: um computador (ou um teclado controlador) transmite pelos
canais de MIDI 1 e 2; os comandos de notas no canal 1 controlam um sintetizador analógico e
os comandos de notas no canal 2 controlam outro sintetizador; os comandos de controles no

canal de MIDI 1 controlam parâmetros de um sintetizador (neste exemplo, o controle de
modulation está sendo usado para controlar o VCF)

Obs.: No modo 2 o MIDI4CV só aciona uma nota de cada vez para cada canal de
MIDI. Se forem recebidas duas ou mais notas simultâneas no canal de MIDI 1, o
MIDI4CV só vai gerar em CV1 e GATE1 os sinais correspondentes à última nota
recebida (“last note priority”). A mesma condição se aplica às notas recebidas no
canal de MIDI 2 em relação às saídas CV2/GATE2.
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Modo 3 (3 notas / 1 controle)

Neste modo, um comando de nota recebido no canal de MIDI 1 gera os
respectivos sinais analógicos nas saídas CV1 e GATE1; um comando de nota
MIDI recebido no canal de MIDI 2 gera os respectivos sinais analógicos nas
saídas CV2 e GATE2; e um comando de nota MIDI recebido no canal de MIDI 3
gera os respectivos sinais analógicos nas saídas CV3 e GATE3.

Conforme a configuração dos parâmetros neste modo, a saída CV4 pode
gerar sinais graduais de tensão correspondentes aos comandos de controle de
MIDI de  Modulation (CC01) ou ao Key Velocity  recebidos no canal de MIDI 1.
Também conforme a configuração de parâmetros neste modo, a saída GATE4
pode gerar níveis de tensão correspondentes aos comandos (on/off) de controle
MIDI de Sustain (CC64) recebidos no canal de MIDI 1, ou pulsos de tempo de
colcheias (1/8).

Exemplo de operação no modo 3: um computador transmite notas pelos canais de MIDI 1, 2 e
3, que vão controlar notas de três sintetizadores analógicos diferentes; os comandos de
controle no canal de MIDI 1 podem controlar algum parâmetro de um dos sintetizadores

Obs.: No modo 3 o MIDI4CV só aciona uma nota de cada vez para cada canal de
MIDI. Se forem recebidas duas ou mais notas simultâneas no canal de MIDI 1, o
MIDI4CV só vai gerar em CV1 e GATE1 os sinais de CV/GATE correspondentes à
última nota recebida (“last note priority”).  A mesma condição se aplica às notas
recebidas  nos  canais  de  MIDI  2  e  3  em  relação  às  saídas  CV2/GATE2  e
CV3/GATE3.

4



Modo 4 (4 notas – monofônico)

Neste modo, um comando de nota recebido no canal  de MIDI 1 gera os
respectivos sinais analógicos nas saídas CV1 e GATE1; um comando de nota
MIDI recebido no canal de MIDI 2 gera os respectivos sinais analógicos nas
saídas CV2 e GATE2; um comando de nota MIDI recebido no canal de MIDI 3
gera os respectivos sinais analógicos nas saídas CV3 e GATE3; e um comando
de nota MIDI recebido no canal de MIDI 4 gera os respectivos sinais analógicos
nas saídas CV4 e GATE4.  Este modo não converte comandos de controle de
MIDI em sinais de CV e nem pulsos de tempo.

Exemplo de operação no modo 4: um computador transmite notas pelos canais de MIDI 1, 2, 3
e 4, que vão controlar notas de quatro sintetizadores analógicos diferentes

Obs.: No modo 4 o MIDI4CV só aciona uma nota de cada vez para cada canal de MIDI.
Se forem recebidas duas ou mais notas simultâneas no canal de MIDI 1, o MIDI4CV só
vai  gerar  em CV1 e GATE1 os sinais  de CV/GATE correspondentes à última nota
recebida (“last note priority”). A mesma condição se aplica às notas recebidas nos canais
de MIDI 2, 3 e 4 em relação às saídas CV2/GATE2, CV3/GATE3 e CV4/GATE4.
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Modo 5 (polifônico – 2, 3 ou 4 notas)

Neste modo, os comandos de notas recebidos no canal de MIDI 1 geram os
respectivos  sinais  analógicos  nas  quatro  saídas  de  CV e  GATE,  em modo
“polifônico”,  de  maneira  que até  quatro  notas  podem estar  sendo acionadas
simultaneamente  (na  forma  de  acordes)  por  meio  dos  quatro  sinais  de
CV/GATE. Para isso é necessário dispor  de quatro sintetizadores analógicos
monofônicos,  cada  um  conectado  a  um  par  de  CV/GATE  do  MIDI4CV,  e
preferencialmente todos  ajustados para a mesma forma de onda,  e com os
mesmos tempos de envelope. Essa operação também pode ser realizada em
um sintetizador dotado de quatro VCOs e quatro EG (geradores de envelope). 

O gerenciamento das notas no MIDI4CV dá prioridade à nota mais recente
(“last note priority”), de maneira que se for executada uma quinta nota, a mais
antiga será silenciada no respectivo par CV/GATE MIDI4CV para dar lugar à
nota mais recente. Este modo não converte comandos de controle MIDI e nem
pulsos de tempo.

É possível configurar a polifonia para 4, 3 ou 2 vozes.

Exemplo de operação no modo 5 (polifônico), com 4 vozes: um teclado controlador (ou um software
no computador) transmite notas pelo canal de MIDI 1, que vão controlar notas em quatro osciladores

VCO e 4 geradores de envelope EG de um sintetizador analógico modular
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Modo 6 (2 notas / split )

Neste modo, o MIDI4CV só recebe notas pelo canal 1 de MIDI (via MIDI In
ou USB) e opera na forma conhecida como “split”, da seguinte maneira: um nota
MIDI no canal 1 que seja igual ou superior à nota dó 4 gera os respectivos sinais
nas  saídas  CV1  e  GATE1,  para  acionar  aquela  nota  em  um  sintetizador
analógico; e um comando de nota MIDI no canal 2 que seja inferior à nota dó 4
gera os respectivos sinais nas saídas CV2 e GATE2.

Conforme a configuração dos parâmetros neste modo, as saídas CV3 e CV4
podem  gerar  sinais  graduais  de  tensão  correspondentes  aos  comandos  de
controle de MIDI de Modulation (CC01) ou Volume (CC07), ou ao Key Velocity
recebidos no canal de MIDI 1. Também conforme a configuração de parâmetros,
a saída GATE4 pode gerar níveis de tensão correspondentes aos comandos
(on/off) de controle MIDI de Sustain (CC64)  recebidos no canal de MIDI 1, ou
pulsos de tempo de colcheias (1/8). Neste modo, a saída GATE3 gera sempre
pulsos de tempo de semínima (1/4).

Exemplo do modo “split”: um teclado controlador (ou um computador) transmite as notas pelo
canal de MIDI 1; as notas acima de dó4 (inclusive) controlam um sintetizador analógico e as

notas abaixo de dó4 controlam outro sintetizador; os comandos de controles no canal 1
controlam parâmetros dos sintetizadores

Obs.: O MIDI4CV aciona uma nota de cada vez para cada canal de MIDI. No
exemplo acima, se o controlador MIDI transmitir duas ou mais notas simultâneas
em cada região do teclado, o MIDI4CV só vai gerar em CV1 e GATE1 os sinais
de  CV/GATE correspondentes  à  última  nota  recebida  (“last  note  priority”).  A
mesma condição se aplica à outra região de notas e às saídas CV2/GATE2.
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3. Escalas de CV e polaridades de GATE

Para acionar uma nota em um sintetizador analógico é preciso gerar dois
sinais: um sinal de CV (control  voltage),  que determina a afinação (pitch) da
nota; e um sinal de GATE, um pulso que indica o início e o fim da execução
daquela  nota.  No  entanto,  as  características  elétricas  desses  sinais  podem
variar conforme o modelo/fabricante do sintetizador. 

Na maioria dos sintetizadores analógicos antigos – e em quase todos os
modernos – o sinal de CV segue o padrão “1 volt/oitava”, isto é, a cada aumento
de 1 volt no sinal, a afinação do oscilador sobe uma oitava (aumentos lineares
na tensão de CV produzem aumentos exponenciais na frequência). Entretanto,
alguns sintetizadores adotam um outro tipo de escala, chamada de Hertz/volts,
em que  o  aumento  da  afinação  é  linearmente  proporcional  ao  aumento  da
tensão de CV. 

Em quase todos os modos de operação do MIDI4CV é possível configurar as
saídas de CV para operar em qualquer dos padrões (1 V/oit ou Hz/V), cobrindo
5 oitavas em ambos os  casos.  Veja na  Seção 8  como selecionar  o tipo  de
escala de CV.

Da mesma forma, as características do pulso de GATE também podem ser
diferentes, conforme o sintetizador. Alguns adotam GATE “positivo”, usando um
pulso ascendente de 0 V a +5 V (ou mais) para acionar a nota; outros adotam
GATE “negativo”, usando um pulso descendente de +5 V (ou mais) para 0 V (ou
menos) para acionar a nota.

Em todos os modos de operação, é possível configurar os sinais de GATE do
MIDI4CV para atuar como pulso “positivo” (0 V → +6 V) ou “negativo” (+6 V → 0
V). Veja na Seção 8 como selecionar a polaridade de cada GATE.

Além disso, no modo 1 o MIDI4CV também gera no GATE2 um pulso de
trigger de duração de 15 ms, utilizado em alguns sintetizadores.

Assim, no modo 2 do MIDI4CV, por exemplo, é possível controlar um Moog (1
V/oit; pulso ascendente) usando o canal de MIDI 1 e um Yamaha CS10 (Hz/V;
pulso descendente) usando o canal de MIDI 2. Basta configurar os parâmetros
adequadamente.

O quadro abaixo mostra alguns tipos diferentes de CV e GATE:

SINTETIZADOR CV GATE

ARP, Doepfer, Oberheim, Roland, Sequential Circuits 1V / oit pos

Korg, Yamaha Hz / V neg

Moog 1V / oit neg

Verifique as características de CV e Gate de seu sintetizador antes de usá-lo com o MIDI4CV
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4. Interface MIDI-USB

O  MIDI4CV também pode funcionar como interface MIDI-USB, permitindo
usá-lo com um computador para controlar instrumentos MIDI, através da porta
MIDI Out, ao mesmo tempo que controla sintetizadores analógicos por meio das
saídas de CV/GATE. 

Não é necessário instalar um driver para usar o MIDI4CV com o computador,
pois ele funciona com o  driver nativo do sistema operacional (aparece como
dispositivo de MIDI designado como “Ratton MID4CV”). 

Exemplo do uso como conversor e interface MIDI-USB: um teclado controlador transmite as
notas para o software no computador, que as transfere para dois sintetizadores analógicos, via

CV/gate, e também para um sintetizador digital, via MIDI.

Atenção: O MIDI4CV foi testado e funcionou no Windows XP, 7, 8 e 10 e no
Mac OSX 10.10. No entanto, devido a peculiaridades de configurações desses
sistemas operacionais e de seus respectivos  drivers nativos, eventualmente a
operação  como  interface  MIDI-USB  poderá  não  ocorrer  satisfatoriamente,
principalmente ao transferir grande quantidade de dados de MIDI (ex: SysEx).

Obs.: O  MIDI4CV precisa  estar  ligado  à  sua  fonte  de  alimentação  mesmo
quando conectado à porta USB.
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5. Saídas de CV convertendo sinais de controle MIDI
Em vários sintetizadores analógicos, além das entradas de CV (pitch) e Gate

para tocar as notas, existem também entradas de controle (CV) para ajustar
parâmetros de outros módulos, tais como a frequência de corte do filtro (VCF), a
intensidade do LFO, etc. 

Dependendo do modo de operação do MIDI4CV, é possível usar uma ou mais
saídas  de  CV  para  controlar  esses  e  outros  parâmetros  de  um  sintetizador
analógico  a  partir  do  acionamento  contínuo  dos  controles  de  Modulation,
Pitchbend e Volume, assim como a partir  da intensidade com que se toca as
teclas (Key Velocity) em um teclado MIDI. O exemplo da Figura 1 mostra uma
situação em que o MIDI4CV opera no modo 1 e o filtro VCF de um sintetizador
analógico  é  controlado pelo  sinal  de  CV2,  que é  gerado a partir  do  controle
contínuo de Modulation no teclado MIDI (no lugar do teclado, é possível usar os
comandos  de  controle  de  MIDI  a  partir  de  um software  em um computador
conectado ao MIDI4CV via USB).

Quando uma saída de CV está configurada gerar sinal de tensão CV a partir
de  determinado  controle  MIDI,  o  valor  da  tensão  CV será  gradual  e  terá  a
seguinte correspondência linear:

CONTROLE VARIAÇÃO DO CONTROLE VARIAÇÃO DA TENSÃO NO CV

Pitchbend Mín........Centro…….Máx 0 V …. +2,5 V …. +5 V

Modulation (CC01)
Volume (CC07)
Ch. Aftertouch
Key Velocity

Mín.....………...…….Máx 0 V ………….……+5 V

Veja nas seções 8 e 9 como selecionar os modos de operação do MIDI4CV
e como configurar o sinal gerado em um determinado CV para ser controlado a
partir de comandos de controle de MIDI.

6. Saídas de GATE gerando pulsos de tempo
Nos modos de operação 1, 2, 3 e 6 o MIDI4CV pode gerar no GATE4  pulsos

de tempo de colcheia (1/8), e nos modos de operação 1, 2 e 6 o GATE3 também
pode gerar pulsos de tempo de semínima (1/4). 

Esses pulsos têm nível máximo de cerca de +5 V e duração de 20 ms. Eles
são gerados a partir do andamento determinado pelo equipamento controlador
MIDI (via MIDI In) ou de um sequenciador no computador (via USB), permitindo,
por exemplo, acionar um gerador de envoltórias (EG) ou mesmo um VCO de
forma rítmica, produzindo sons sincronizados com o andamento da música.

Para que o MIDI4CV possa gerar esses pulsos de tempo, além de estar
operando em um dos modos 1, 2, 3 ou 6, é preciso que o equipamento MIDI ou
o software no computador possa gerar comandos de sincronismo MIDI (“real
time”), isto é, comandos de Start/Stop e comandos de MIDI clock.
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7. Selecionando um modo de operação

O  modo  de  operação  do  MIDI4CV pode  ser  selecionado  por  meio  das
microchaves do painel ou via MIDI. Ao selecionar um modo, o LED de status
indica, piscando, o número do modo que foi selecionado.

Para selecionar um modo de operação pelas microchaves:

1. Ligue o MIDI4CV na rede elétrica usando a fonte de alimentação;

2. Não execute notas no teclado MIDI e, se o MIDI4CV estiver conectado à
porta USB, pare a transmissão de notas no computador;

3. Certifique-se de que a microchave 8 está posicionada em OFF (para baixo),
na posição MODO;

4. Usando uma pequena chave de fenda ou a ponta de uma caneta, posicione
em “ON” a microchave correspondente ao modo desejado;

5. Pressione a tecla de confirmação para efetuar a seleção – o LED de status
piscará conforme o número do modo selecionado.

Observações:

• Ao selecionar o modo pelo painel, se mais de uma chave estiver em ON,
nenhum modo será selecionado, permanecendo no mesmo modo;

• O modo atual permanece selecionado (é memorizado) mesmo quando a
alimentação do MIDI4CV é desligada;

• Embora  seja  possível  selecionar  outro  modo  mesmo  com  o  MIDI4CV
recebendo dados via MIDI e/ou USB, isso não é recomendável porque as
mudanças  de  configuração do modo poderão produzir  perda de  dados
MIDI na recepção e/ou na transmissão, assim como poderão gerar sinais
errados nas saídas de CV e GATE (ex: travar notas).
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Resumo dos modos de operação

A tabela  abaixo  mostra  as  funções  de cada saída do MIDI4CV em cada
modo de operação. Quando há duas funções possíveis, a primeira é a função
padrão (default). 

Modo 1
1 nota / 3 ctrl

Modo 2
2 notas/ 2 ctrl

Modo 3
3 notas/ 1 ctrl

Modo 4
4 mono

Modo 5
4 poli

Modo 6
split

CV1 Pitch CV*
canal MIDI 1

Pitch CV*
canal MIDI 1

Pitch CV*
canal MIDI 1

Pitch CV*
canal MIDI 1

Pitch CV
voz 1

canal MIDI1

Pitch CV*
canal MIDI 1

> si 3

CV2
Modulation

ou Pitchbend
canal MIDI 1

Pitch CV*
canal MIDI 2

Pitch CV*
canal MIDI 2

Pitch CV*
canal MIDI 2

Pitch CV
voz 2

canal MIDI1

Pitch CV*
canal MIDI 1

< dó 4

CV3

K. Velocity
ou 

Pitch CV
canal MIDI 1

Modulation
ou

K. Velocity
canal MIDI 1

Pitch CV*
canal MIDI 3

Pitch CV*
canal MIDI 3

Pitch CV
voz 3

canal MIDI1
Modulation

ou
Key Velocity 
canal MIDI 1Modulation

(em 2 vozes)

CV4

Volume 
ou 

Aftertouch
canal MIDI 1

Modulation
ou

K. Velocity
canal MIDI 2

Modulation
ou

K. Velocity
canal MIDI 1

Pitch CV
canal MIDI 4

Pitch CV
voz 4

canal MIDI1 Key Velocity
ou

Modulation
canal MIDI 1

After. ou Vel.
(em 2 vozes)

Mod. ou After. 
(3 vozes)

GATE1 Gate**
canal MIDI 1

Gate**
canal MIDI 1

Gate**
canal MIDI 1

Gate**
canal MIDI 1

Gate**
voz 1

canal MIDI1

Gate**
canal MIDI 1

> si 3

GATE2 Trigger
canal MIDI 1

Gate**
canal MIDI 2

Gate**
canal MIDI 2

Gate**
canal MIDI 2

Gate**
voz 2

canal MIDI1

Gate**
canal MIDI 1

< dó 4

GATE3

semínimas
ou 

Start/Stop
canal MIDI 1

semínimas
Gate**

canal MIDI 3
Gate**

canal MIDI 4

Gate**
voz 3

canal MIDI1 semínimas

semínimas
(em 2 vozes)

GATE4

colcheias
ou

Sustain
canal MIDI 1

colcheias
ou

Sustain
canal MIDI 1

colcheias
ou

Sustain
canal MIDI 1

Gate**
canal MIDI 4

Gate**
voz 4

canal MIDI1
colcheias

ou
Sustain

canal MIDI 1colcheias
(2 ou 3 vozes)

(*) a escala do CV pode ser configurada para 1V/oit ou Hz/V.
(**) a polaridade do gate pode ser configurada para positiva (ascendente) ou negativa (descendente).

Veja na Seção 9 como efetuar as configurações de escala de CV, polaridade
de gate, e também como selecionar os controles em cada modo de operação.
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8. Configurando os parâmetros de um modo

As  configurações  dos  parâmetros  dos  modos  de  operação  também  são
efetuadas por meio das microchaves do painel. Neste procedimento sempre são
configurados todos os parâmetros do modo que está selecionado, isto é, não é
possível configurar apenas um parâmetro individual.

Para configurar os parâmetros de um modo faça o seguinte:

1. Selecione o modo de operação em que deseja configurar parâmetros (veja
procedimento na Seção 7);

2. Não execute notas no teclado MIDI e, se o MIDI4CV estiver conectado à
porta USB, pare a transmissão de notas no computador;

3. Usando uma pequena chave de fenda ou a ponta de uma caneta, posicione
a  microchave  8  para  PARAM  –  o  LED  de  status  começará  a  piscar
rapidamente na cor vermelha;

4. Posicione  então  cada  uma  das  microchaves  –  em  “ON”  ou  em  “OFF”  –
conforme a função desejada para cada parâmetro (veja na páginas a seguir as
opções para cada parâmetro de cada modo);

5. Depois  de  posicionar  adequadamente  todas  as  microchaves,  pressione
então a tecla de confirmação para efetuar a configuração do modo – o LED
de status continuará piscando rapidamente;

6. Reposicione a  microchave 8 para MODO – o LED de status  cessará  de
piscar rapidamente na cor vermelha e indicará, piscando, o número do modo
que está selecionado.

Os parâmetros que podem ser configurados em cada modo estão listados nas
páginas a seguir. 
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Modo 1 – 1 nota / 3 controles

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Escala de 

CV1

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

2
Polaridade de

GATE1

ON:   positivo

OFF: negativo

3
Controle em

CV2

ON:   Modulation (CC01) – canal MIDI 1

OFF: Pitchbend – canal MIDI 1

4
Controle em

CV3

ON:   Key Velocity – canal MIDI 1

OFF: Pitch CV (cópia de CV1) – canal MIDI 1

5
Controle em

CV4

ON:   Volume (CC07) – canal MIDI 1

OFF: Aftertouch – canal MIDI 1

6
Controle em

GATE3

ON:   pulsos em tempos de semínima (1/4)

OFF: Start (Play) / Stop 

7
Controle em

GATE4

ON:   pulsos em tempos de colcheia (1/8)

OFF: Sustain (CC64) – canal MIDI 1

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

Observações: 

1) Este modo só recebe comandos de notas e controles no canal de MIDI 1;
2) Neste modo, o GATE2 gera sempre pulsos positivos de trigger com duração

de aproximadamente 15 ms, associados ao sinal do GATE1;
3) As  configurações  em negrito  são  carregadas  automaticamente  quando  é

efetuado o RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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Modo 2 – 2 notas / 2 controles

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Escala de 

CV1

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

2
Escala de 

CV2

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

3
Polaridade de

GATE1

ON:   positivo

OFF: negativo

4
Polaridade de

GATE2

ON:   positivo

OFF: negativo

5
Controle em

CV3

ON:   Modulation (CC01) – canal MIDI 1

OFF: Key Velocity – canal MIDI 1

6
Controle em

CV4

ON:   Modulation (CC01) – canal MIDI 2

OFF: Key Velocity – canal MIDI 2

7
Controle em

GATE4

ON:   pulsos em tempos de colcheia (1/8)

OFF: Sustain (CC64) – canal MIDI 1

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

Observações: 

1) Este modo só recebe comandos de notas e controles nos canais de MIDI 1 e
2;

2) Os comandos de notas no canal de MIDI 1 geram sinais em CV1/GATE1, e
os comandos de notas no canal de MIDI 2 geram sinais em CV2/GATE2;

3) Os comandos de controles  no canal  de  MIDI  1 geram sinais  em CV3 e
GATE4, e os comandos de controles no canal de MIDI 2 geram sinais em
CV3;

4) Neste modo GATE3 sempre gera pulsos em tempos de semínima (1/4);
5) As  configurações  em negrito  são  carregadas  automaticamente  quando  é

efetuado o RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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Modo 3 – 3 notas / 1 controle

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Escala de 

CV1

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

2
Escala de 
CV2 e CV3

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

3
Polaridade de

GATE1

ON:   positivo

OFF: negativo

4
Polaridade de

GATE2

ON:   positivo

OFF: negativo

5
Polaridade de

GATE3

ON:   positivo

OFF: negativo

6
Controle em

CV4

ON:   Modulation (CC01) – canal MIDI 1

OFF: Key Velocity – canal MIDI 1

7
Controle em

GATE4

ON:   pulsos em tempos de colcheia (1/8)

OFF: Sustain (CC64) – canal MIDI 1

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

Observações: 

1) Este  modo  recebe  comandos  de  notas  nos  canais  de  MIDI  1,  2  e  3,  e
comandos de controle somente no canal de MIDI 1;

2) Os comandos de notas no canal de MIDI 1 geram sinais em CV1/GATE1, os
comandos de notas no canal de MIDI 2 geram sinais em CV2/GATE2, e os
comandos de notas no canal de MIDI 3 geram sinais em CV3/GATE3;

3) Os comandos de controles  no canal  de  MIDI  1  geram sinais  em CV4 e
GATE4;

4) As  configurações  em negrito  são  carregadas  automaticamente  quando  é
efetuado o RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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Modo 4 – 4 notas / 4 canais (monofônico)

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Escala de 

CV1

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

2
Escala de 

CV2

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

3
Escala de 

CV3

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

4
Polaridade de

GATE1

ON:   positivo

OFF: negativo

5
Polaridade de

GATE2

ON:   positivo

OFF: negativo

6
Polaridade de

GATE3

ON:   positivo

OFF: negativo

7
Polaridade de

GATE4

ON:   positivo

OFF: negativo

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

Observações: 

1) Este modo recebe comandos de notas nos canais de MIDI 1, 2, 3 e 4;
2) Os comandos de notas no canal de MIDI 1 geram sinais em CV1/GATE1, os

comandos de notas no canal de MIDI 2 geram sinais em CV2/GATE2, os
comandos de notas no canal de MIDI 3 geram sinais em CV3/GATE3, e os
comandos de notas no canal de MIDI 4 geram sinais em CV4/GATE4;

3) Neste modo o MIDI4CV não interpreta comandos de controle de MIDI;
4) Neste modo, a escala de CV4 é sempre no padrão 1 volt/oitava;
5) As  configurações  em negrito  são  carregadas  automaticamente  quando  é

efetuado o RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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Modo 5 – 4 notas / 1 canal (polifônico)

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Polifonia

(número de vozes)

ON:   4 vozes  

OFF: 2 ou 3 vozes, conforme posição da chave 2

2
ON:   3 vozes

OFF: 2 vozes

3
Polaridade de
GATE1 (voz1)

ON:   positivo

OFF: negativo

4
Polaridade de
GATE2 (voz2)

ON:   positivo

OFF: negativo

5
Polaridade de
GATE3 (voz3)

ON:   positivo

OFF: negativo

6
Polaridade de
GATE4 (voz4)

ON:   positivo

OFF: negativo

7
Controle em

CV4

  Poli = 2 vozes
ON:  CV4 = Aftertouch

OFF: CV4 = Velocity

  Poli = 3 vozes
ON:  CV4 = Modulation (CC01)

OFF: CV4 = Aftertouch

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

Observações: 

1) Este modo só recebe comandos de notas no canal de MIDI 1;
2) Os  comandos  de  notas  no  canal  de  MIDI  1  geram  sinais  em  CV1/GATE1,

CV2/GATE2, CV3/GATE3 e CV4/GATE4;
3) Neste modo, a escala de CV1 – CV4 é sempre no padrão 1 volt/oitava;
4) A alocação das notas em cada CV/GATE obedece a ordem de chegada; se uma nota

MIDI deixa de ser tocada, o respectivo CV/GATE fica livre (os demais CV/GATE não
se alteram);

5) Se todas as vozes (CV/GATE) estiverem ocupadas e for recebida uma nova nota, esta
ocupará a voz (CV/GATE) da nota mais antiga;

6) Quando a polifonia é de 2 ou de 3 vozes, GATE4 gera pulsos em tempos de colcheia
(1/8); quando é 2 vozes, GATE3 gera pulsos de semínima (1/4);

7) Quando  a  polifonia  é  2  vozes,  CV3  gera  sinal  correspondente  ao  comando  de
Modulation (CC01); 

8) As configurações em negrito são carregadas automaticamente quando é efetuado o
RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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Modo 6 – 2 notas (split)

CHAVE PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO

1
Escala de 

CV1

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

2
Escala de 

CV2

ON:   1 volt / oitava

OFF: Hz / volt

3
Polaridade de

GATE1

ON:   positivo

OFF: negativo

4
Polaridade de

GATE2

ON:   positivo

OFF: negativo

5
Controle em

CV3

ON:   Modulation (CC01) – canal MIDI 1

OFF: Volume (CC07) – canal MIDI 1

6
Controle em

CV4

ON:   Key Velocity – canal MIDI 1*

OFF: Modulation (CC01) – canal MIDI 1

7
Controle em

GATE4

ON:   pulsos em tempos de colcheia (1/8)

OFF: Sustain (CC64) – canal MIDI 1

8
Seleção de

PARAM / MODO
Deve estar em ON para configurar parâmetros

(*) somente Key Velocity das notas acima de si 3 (nota MIDI 59)

Observações: 

1) Este modo só recebe comandos de notas e controles no canal de MIDI 1
2) Os comandos de notas acima do si 3 (nota MIDI 59) inclusive geram sinais

em CV1/GATE1, e os comandos de notas abaixo de dó 4 (nota MIDI 60)
geram sinais em CV2/GATE2;

3) Os comandos de Pitchbend recebidos no canal 1 só são incorporados ao
sinal de CV1;

4) Os comandos de controles no canal de MIDI 1 geram sinais em CV3, CV4 e
GATE4;

5) Neste modo GATE3 sempre gera pulsos em tempos de semínima (1/4);
6) As  configurações  em negrito  são  carregadas  automaticamente  quando  é

efetuado o RESET do MIDI4CV (veja Seção 9).
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9. Restaurando a configuração padrão – RESET 
É possível restaurar as configurações originais (“factory reset”) de todos os

modos do MIDI4CV (aquelas indicadas nas tabelas de parâmetros da Seção 8).

Atenção!
Ao  restaurar  as  configurações  originais,  serão  perdidas  todas as
configurações atuais em todos os modos.

Para restaurar as configurações originais, faça o seguinte:

1. Desligue a alimentação do MIDI4CV;

2. Posicione as microchaves 1 a 7 em ON (para cima) e a microchave 8 em OFF;

3. Mantenha pressionada a tecla de confirmação e ligue a alimentação do MIDI4CV;

4. O LED de status ficará cintilando na cor vermelha;

5. Solte a tecla de confirmação para efetivar a restauração; 

6. O LED de status piscará indicando a seleção do modo 1.

Observação: Se o MIDI4CV estiver conectado via USB a um computador durante o
procedimento de RESET, poderá haver falha na transferência de dados. Isto é uma
característica  do  padrão  USB.  Neste  caso,  reinicie  o  software  para  restaurar  a
operação normal com o driver do sistema operacional no computador. 

10. Alimentação na versão eurorack
A alimentação do MIDI4CV na versão eurorack é por meio
do cabo flat, com a linha de marcação do cabo posicionada
para o pino –12V do conector. 

Avisos importantes 
• Não abra e nem efetue qualquer alteração ou ajuste interno no MIDI4CV.

• O MIDI4CV só funciona se estiver conectado à fonte de alimentação, mesmo que
esteja conectado via USB a um computador.

• Na  versão  eurorack,  nunca  instale  ou  desinstale  o  MIDI4CV  ao  rack  com  a
alimentação ligada. Não conecte ou desconecte o cabo flat com a alimentação ligada.

• O MIDI4CV na versão box só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida.

• Quando  não  estiver  usando  o  MIDI4CV,  desconecte  a  fonte  de  alimentação  da
tomada da rede elétrica.

• Ao conectar e desconectar os cabos, segure sempre pelo plugue.

• Antes de mover o MIDI4CV de um lugar para outro, desconecte todos os cabos.

• Nunca  use  ou  guarde  o  MIDI4CV  em  locais  sujeitos  a  umidade,  temperaturas
extremas (ex: veículo fechado), ou sujeitos a vibração e choque.
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11. Implementação de MIDI

FABRICANTE: M.RATTON                          DATA: 22 Nov 2018
Modelo: MIDI4CV     Tabela de Implementação de MIDI       Versão: 1.00

Funções Transmite Reconhece Observações

Basic         Default
Channel       Changed

x
x

1 - 4
1 - 4

              Default
Mode          Messages
              Altered

x
x
x

x
x
x

Note
Number  :   True voice

x
x

0 - 127
36 - 96

Velocity      Note ON
              Note OFF

x
x

o
x

After         Key's
Touch         Ch's

x
x

x
o

Pitch Bend x o Resol. 12 bits
Control             1 
Change              7
                   64

x
x
x

o
o
o

Modulation
Volume
Sustain(on/off)

Prog.
Change  :      True #

x
x

x
x

System Exclusive x x
System  :    Song Pos.
Common  :    Song Sel.
        :    Tune

x
x
x

x
x
x

System     : Clocks
Real Time  : Commands

x
x

   o *2
   o *3

Aux   : All Sound Off
Mes-  : Reset All Ctrl
sages : Local ON/OFF
        All Notes Off
        Active Sense
        Reset

x
x
x
x
x
x

x
x
x

   o *4
x
x

Notas: 
*1: Somente pelo Canal 1;
*2: Converte em pulsos de tempo de semínima e/ou colcheia, conforme 

formato selecionado;
*3: Converte Start/Stop/Continue em pulsos de Run/Stop.
*4: Desativa GATE1 - GATE4
Modo 1: OMNI ON, POLY      Modo 2: OMNI ON,MONO                o : Sim
Modo 3: OMNI OFF,POLY      Modo 4: OMNI OFF,MONO               x : Nâo
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12. Especificações
Conectores 

MIDI In (DIN; 5 pinos)
Recebe dados de MIDI externos para gerar os sinais analógicos;
(os dados de MIDI recebidos são também direcionados para a porta USB). 

MIDI Out (DIN; 5 pinos)
Retransmite os dados de MIDI vindos da porta USB.

Conector USB (tipo B)
Recebe dados de MIDI do computador (Windows ou Mac) para gerar os sinais analógicos;

 (também opera como interface MIDI-USB, de maneira que os dados vindos do computador
são enviados para MIDI Out e os dados recebidos em MIDI In são enviados ao computador)

CV1 – CV4 (P2; mono)
Nota (pitch): na configuração 1V/oitava: 0 a +5 V (5 oitavas); 

na configuração Hz/V: +125 mV a +4 V (5 oitavas);
a ação de Pitchbend (±1 oitava) é adicionada ao sinal de CV da nota
(somente quando configurado para 1V/oitava);
prioridade para a última nota (last note priority);

Pitchbend (CV2 no modo 1): 0 a +5 V (posição central em +2,5 V);
Modulation, Volume, Aftertouch, Key Velocity: 0 a +5 V.

GATE1 – GATE4 (P2; mono)
Sinal de gate: positivo (0 a +6 V) ou negativo (+6 a 0 V);
Pulso de trigger: positivo (0 a +6 V), duração de 15 ms;
Pulso de tempo: positivo (0 a +6 V), duração de 20 ms;
Controle de sustain: Off = 0 V; On = +6 V; 
Controle de start/stop: Stop = 0 V; Start = +6 V. 

Alimentação elétrica 
      Versão box: 12  Vcc;  P4;  positivo  central;  usar  somente  a  fonte  de  alimentação

fornecida (rede elétrica de 100 a 240 V)
      Versão eurorack: +12V /  GND

Indicadores luminosos
LED de status
Aceso na cor vermelha = ligado e não conectado ao USB;
Aceso na cor verde = ligado e conectado ao USB;
Pisca ao ser selecionado o modo de operação; 
Piscante em vermelho durante a configuração de parâmetros.

LEDs dos gates 1-4
Acendem na cor amarela quando o sinal do GATE está positivo (+6 V)

Precisão do sinal de CV
Erro menor do que 10 mV (<12 centésimos de semitom)

Latência entre a nota MIDI e o sinal de CV/GATE
Menor do que 1,5 ms

Memória
Não volátil; 6 registros de modo de operação com 7 parâmetros em cada um 

Consumo
Máx. 600 mW (50 mA em 12V)

Todas as saídas de CV e GATE têm proteção contra curto-circuito e foram especificadas para
serem conectadas a uma impedância de entrada de 100 kΩ.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.


