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16P -TF-MP3  מוכר גם כמודול    mini –,DFplayer   

  

   

קטן בעלות נמוכה עם פלט שמע מפושט שניתן   mp3הוא מודול  MP3-TF-16P, מוכר גם כמודול DFplayer – mini -ה

 לחבר אותו ישירות לרמקול או לשקע אוזניות.  

ולחצני כפתור מחוברים, או להשתמש בו בשילוב עם בקר מיקרו  ניתן להשתמש במודול כמודול עצמאי עם סוללות, רמקול 

 , ובכך באמצעות פקודות  סידורי RX / TXאו לוח פיתוח כמו הארדואינו, המאפשר לתקשורת 

טוריות פשוטות אנו יכול לנגן מוזיקה ולבצע פונקציות אחרות כמו השמעת השיר הבא והקודם, לערבב, להשהות את השיר  

 .  FAT16, FAT32ותומך בשתי תצורות הקבצים  SDcard.'  המודול מגיע עם חריץ שמושמע כעת וכו

 כוללות:   DfPlayerתכונות נגן 

• 48 KHz 22.05  עד KHz   , 16KHz  ,12KHz , 11.025KHz   , 8 KHz    .  מיכה בקצב הדגימה של ת  

  85dBSתומך   90dB, SNR, תמיכה בטווח דינמי DACביט פלט  24 •

 .  (בגלל תקלות וחוסר תיאום 8/16Gbמומלץ נפח ) . FAT16 / FAT32 כת תוממערכת קבצים  •

 גוון מצבי בקרה, מצב סדרתי, מצב בקרת מקש.  מ •

    3Wמגבר מובנה  •

 שירים   1000תיקיות, ניתן להקצות כל תיקיה קרוב ל  100נתוני השמע ממוינים לפי תיקיה; תומך בעד  •

 עצמת השמעה.  רמות  30 •

 .   EQרמות מתכווננות  10 •

 (  8hm – 60 Ohmסיוני ימנ(ניתן לחבר ישירות לרמקול  •

  

 שימושים: 

 שידור קול ניווט לרכב;   •

 הנחיות קוליות לבדיקת אוטובוס, תחנת רכבת וכו.'   •

 אזעקת כשל בציוד אלקטרומכני;   •

 הנחיות קוליות מעורר אש ומערכות בקרה.   •

 סינכרוניים ואסינכרוניים. לוחות צלצולים  •

 אזעקת קול רב ערוצית או קול מדריך להפעלה;   •

 ההודעות הקוליות הנוהגות בבטיחות ברכב התיירים;  •

 ציוד השידור האוטומטי, שידור רגיל.   •

 השמעת נעימות במרכזי קניות ואפשרות להודעות פרסום.   •

 .  שימוש לטובת ציוד אלקטרוני בו נדרשות הנחיות קוליות לתפעול •
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   מפרט טכני: .1
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   שימוש ללא בקר:  .2

   בלבד:  ADKEY2 , ADKEY1יבור ושימוש בלחצני ח

 ניתן לחבר את הנגן בעזרת נגדים אל האדמה ועל ידי ההתנגדות הטורית לשנות את הפקודה אותה יבצע הנגן.  
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  .IO2 ,IO1בנוסף לכניסות  ADKEY2 , ADKEY1חיבור ושימוש בלחצני 

 ניתן לחבר את הנגן בעזרת לחצנים ישירות אל האדמה לשנות את הפקודה אותה יבצע הנגן.  

  

  

    

   חיבור על ידי תקשורת טורית ללא ספריה: .3

 .   bps 9600ליחה טורית סטנדרטית, בקצב  של ש באמצעות פקודות  UART -הנגן תומך במצב תקשורת טורית אסינכרונית. 

 Serial.begin(9600) 
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 תיאור הוראות:   .4

 

  

  

   מורכב מעט ועובד על פי הנוסחא הבאה: checksumחישוב ה 

 סיביות   16, בגודל של 0כ  checksumהגדרת  .1

 הנוסחה היא: חיסור כל סיביות המידע וההפרשים ,בהתאם לטבלאות המצורפות.  .2

   checksum =  0  -  (Ver + Len + CMD + Feedback + par1 + par2); 

 

   מצורפת בהמשך.ה  "דוגמאות שליחת מידע טורי" *  דוגמאות חישוב בטבלה 
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   פקודות ישירות ללא החזרת פרמטר: .5

  

    

   דוגמאות שליחת מידע טורי: .6
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 .  בהמשךהסבר מלא ומפורט  יש עבור שימוש בספריות 
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   קידוד מפורט עבור פעולות עם פרמטרים: .7
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   :   3MPשימוש בספריה ייעודית בשם  .8

  

  

   :   ADVERTעודית בשם  ישימוש בספריה יא  .8
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   קיה: יניגון רצועת שמע ספציפית בתוך ת.ב  8

  

  

  

   עצירת הניגון: .9
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    שאילתה טורית .10

  

  

   דוגמאות לקבלת מידע: .11
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   קבלת מידע שגיאה:  .א  11

 

  

    

   קוד דוגמא: .12

.1 // Amos Bibelnik - DfPlayer mini base code.  

.2    

.3 #include "SoftwareSerial.h"  

.4 SoftwareSerial mySerial(10, 11);  // in case player isn’t connected to D0 D1  

.5 # define Start_Byte 0x7E  
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.6 # define Version_Byte 0xFF  

.7 # define Command_Length 0x06  

.8 # define End_Byte 0xEF  

.9 # define Acknowledge 0x00 //Returns info with command 0x41 [0x01:   info, 0x00: no info] 

10. # define ACTIVATED LOW  

.11    

.21 void playFirst()  

.31 {  

.41   execute_CMD(0x3F, 0, 0);  

.51   delay(500);  

.61   setVolume(20);  

.71   delay(500);  

.81   execute_CMD(0x11, 0, 1);  

.91   delay(500);  

.02 }  

.12    

.22 void pause()  

.32 {  

.42   execute_CMD(0x0E, 0, 0);  

.52   delay(500);  

.62 }  

.72    

.82 void play()  

.92 {  

.03   execute_CMD(0x0D, 0, 1);  

.13   delay(500);  

.23 }  

.33 void playNext()  

.43 {  

.53   execute_CMD(0x01, 0, 1);  

.63   delay(500);  

.73 }  

.83    

.93 void playPrevious()  

.04 {  

.14   execute_CMD(0x02, 0, 1);  

.24   delay(500);  

.34 }  

.44    

.54 void setVolume(int volume)  

.64 {  

.74   execute_CMD(0x06, 0, volume); // Set the volume (0x00~0x30)  
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.84   delay(2000);  

.94 }  

.05    

.15 void playInFolder(int fold, int track)  

.25 {    // upped data = folder + 4 upper track bits  

.35   int upper = fold * 16 + track / 256;       

.45   int lower = track % 256;         // lower data = 8 lower track bits  

.55   execute_CMD(0x14, upper, lower);  

.65   delay(500);  

.75 }  

.85    

.95    

.06 void execute_CMD(byte CMD, byte Par1, byte Par2)  

.16 // Excecute the command and parameters  

.26 {  

.36   // Calculate the checksum (2 bytes)  

.46   word checksum = -(Version_Byte + Command_Length + CMD + Acknowledge + Par1 + Par2);  

.56   // Build the command line  

.66   byte Command_line[10] = { Start_Byte, Version_Byte, Command_Length, CMD, Acknowledge, 

Par1, Par2, highByte(checksum), lowByte(checksum), End_Byte};  

.76   //Send the command line to the module  

.86   for (byte k = 0; k < 10; k++)  

.96   {  

.07     mySerial.write( Command_line[k]);  

.17   }  

.27 }  

.37    

.47 void setup () {  

.57   mySerial.begin (9600);  // dfPlayer mini 9600 UART baud Rate  

.67   delay(1000);  

.77 }  

.87    

.97 void loop () {  

.08    

.18 }  
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על    מיקרו בקר אחר)(או חיבור כל  DFplayerחיבור ארדואינו למיני  .4

   ידי ספריה יעודית

  

 .  GND - ו VCCהחיבור למיקרו בקר הוא פשוט מאוד שכן עלינו רק לחבר שני פינים בצד 

של המודול לבין הארדואינו נוסף כדי להפחית רעש, אך אין זה הכרחי   Rx  -שנוסף בין פין ה 1kיש לציין כי הנגד 

 .  Rx -ו האם הגדרת המודול שלך אינה מלווה ברעש בק 

 *נגדים גדולים מידי עשויים להפריע לתקשורת והלוח לא יצליח לתקשר עם הנגן.  

 .  11, 10תוך חיבור לרגליים  software Serial*בתוכנית הדוגמא שמופיעה בספריה משתמשים ב 

 לשם הבהרה מתואר הקשר.  

DFplayer Mini – Arduino  

Rx – TX (1k Resistor)  

Tx - RX  

VCC - 5v  

Gnd - Gnd  

 .  DFRobotDFPlayerMini.hספריית הארדואינו הנוחה ביותר אותה מצאתי לשימוש היא של 

 ) mySoftwareSerial. (אפשרי גם לבצע 9600עלינו לקבוע קצב תקשורת טורית עם הרכיב כ  

 ולפיו כל הדגמות הפקודות)   myDFPlayerעלינו לייצר אובייקט: (שם האובייקט שלנו הוא 

 יצירת אובייקט בהתאם לספריה:  

DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;  
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   כעת הפקודות והשליטה פשוטות בהתאם לספריה.

 

myDFPlayer.volume(15); 

myDFPlayer.volumeUp(); 

myDFPlayer.volumeDown();  

 )  30ל 0קביעת עצמת השמע (בין 

myDFPlayer.play();  

  

myDFPlayer.next(); 

myDFPlayer.previous();  

התחלת ההשמעה כללית או של רצועה מסויימת (את מספרה  
 נציין בסוגריים)  

מעבר לרצועת השמע הבאה   

חזור לרצועת השמע  

 הקודמת  

myDFPlayer.loop(1);   (או כל רצועה אחרת)   1השמע בלולאה את רצועת השמע 

myDFPlayer.pause();    השהה את פעולה השמע 

myDFPlayer.start();    (לאחר ביצוע השהייה) התחלת שוב לנגן 

myDFPlayer.playFolder(15, 4);   15בתוך ספריה  4השמע את רצועה   

myDFPlayer.enableLoopAll();    השמע את רצועות השמע בלולאה 

myDFPlayer.disableLoopAll();    בטל את השמעת השירים בלולאה 

myDFPlayer.advertise(3);  ' 3השמע הודעת פרסום מס   
 SD:/ADVERT/0003.mp3 מיקום הקובץ חייב להיות* 

myDFPlayer.stopAdvertise();    עצירת הודעת הפרסום 

myDFPlayer.loopFolder(5);   בספריה מסויימת חזרה על שירים 

myDFPlayer.randomAll();    השמעה אקראית של השירים בכרטיס הזיכרון 

myDFPlayer.enableLoop();    השמעה בלולאה של כל השירים 

myDFPlayer.disableLoop();    ביטול ההשמעה בלולאה 

  

  

 דגשים והערות:  

פירושו   512נקבל קודים שונים , myDFPlayer.readStateבעת מצב הנגן על ידי פקודת  )( .1

 שהנגן איננו מנגן כרגע שום רצועת שמע.  

  

 הוא מספר השיר להשמעה.    myDFPlayer.play(5);  ,5בעת שימוש בפקודה   .2

מת ינוגן הקובץ החמישי ברשימת הקבצים על פי סידורם  כיוון שלא מדובר על הפניה ישירה או ספריה מסוי

  (מתא שמי ולא דווקא לפי ספריה מסוי קווד לאו)הפיזי בכרטיס הזיכרון 

  

 :  7בספריה  4לטובת ניגון שיר  )7myDFPlayer.playFolder,  4בעת שימוש בפקודת ;) .3

 .  (07כלומר )ספרות  2) ועל שם הספריה להיות בעלת  004ספרות (כלומר  3על שם השיר להיות בעל 

  

יגרום להשהייה של השיר המנגן   ;myDFPlayer.advertise(3) - שימוש בניגון פרסומת  .4

  -וחזרה לאותה הנקודה בדיוק בה הפסיק הנגן לאחר הפקודה לסיום פרסומת  

myDFPlayer.stopAdvertise();   

  

 פעמים רבות עלינו להכניס השהייה בין פקודה ופקודה בגלל קצב העבודה הנמוך של הנגן.   .5
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 תוכנית דוגמא:  

 מילי שניות:   3000עוברת לשיר הבא כל  ו 10 קובעת את עצמת השמע ל    3ה בשיר מתחיל

  

  


