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 چکیده

های موزونی از هدف از انجام این پروژه آن است که با پخش صدای طبل، فواره های آب کنترل و حرکت

سازی فرکانس های طبل پرداخته و برای طراحی فیلتری که این جدا سازی شود. بدین منظور به جداآب مشاهده 

شد و با انجام یک سری پردازش هایی بر روی آن، به مقداری  استفاده Filter Solutionsنرم افزار را انجام دهد از 

ولت رسیده شد و این مقدار که مورد قبول میکرو کنترلر است به میکرو متصل و با کدی که در نرم  5تا  0بین 

و پمپ آب متصل به مدار راه انداز  و این موج ها آمدبه وجود PWMموج های ،  نوشته شد  Code Visionافزار  

 عث حرکت فواره های آب می شود. با

 تفکیک فرکانسی و آبکنترل فواره  ،نماآب های کلیدی:واژه
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 فصل اول: مقدمه -7

 هدف پروژه 

و با  کنداز آن را جدا  یفرکانس ،طبل یاست که با پخش صدا یستمیس یپروژه طراح نیاز انجام ا هدف

 .دآورموزون از فواره آب را به وجود  یآن حرکات یبر رو هاییپردازشانجام 

 روش انجام کار 

و  گردداستخراج  گذرمیان لتریف طبل توسط یفرکانس هایمؤلفه الزم است به هدف پروژه رسیدنجهت 

مدار آنالوگ  کیتوسط  دیبدست آمده با DC ولتاژهایشود.  لیتبد ،است مؤلفهکه متناسب با دامنه  DCبه ولتاژ 

 لیتبد PWM یهاموجرا به  یتالیجید ریمقاد نیا تیگردد و در نها لیتبد تالیجی( به مقدار دA/D) تالیجیبه د

ها و سطح آب فواره کردهفواره آب اعمال  هایپمپ اندازراهرا به مدار  آمدهدستبه یهاموج نیا توانیم حال .شود

 .کردرا کنترل 

 اجزای طرح  

 آمده است.در قالب یک نمودار  طرح اجزایدر شکل زیر 

 

 طرح نمودار اجزای 7-7شکل 

 باشد:عملکرد اجزای طرح به شرح زیر می

 طبل بدون اختالل در آن یاز صدا یبردارنمونه یبرا :مدار بافر -1

 طبل )صوت( یاز صدا موردنظرفرکانس  یجداساز یبرا :گذرانیم لتریف -2



 فصل اول )مقدمه(
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 DCبه مقدار  آمدهدستبهمؤلفه  لیجهت تبد :کیپ آشکارسازمدار  -3

 طبقه بعد. یبارگذاردر اثر  کیپ آشکارسازمدار  یخروج راتییاز تغ یریجلوگ یبرا :مدار بافر -4

 تالیجیبا استفاده از مبدل آنالوگ به د باشدیم AVR کروکنترلریکه م ستمیبخش پردازنده س -5

 PWM جادیا و با کندیم لیتبد یتالیجید ریرا به مقاد آمدهدستبه DC یهامقدارخود  یداخل

 .شودیمآماده  اندازراهاتصال به مدار  یبرا

 یآب خروج هایپمپ اندازراهمدار  -6

 آب متصل به فواره آب هایپمپ -7

 ها بر فصل یمرور  

 مقدمه فصل اول:

هدف پروژه و روند انجام کار به صورت کلی بیان شده همچنین اجزای مختلف طرح معرفی در فصل اول 

 اند.شده

 هاتحلیل و بررسی مدار فصل دوم:

 در آن شرح داده شده است. کاررفتهبهپروژه و مدارات  یهابخشدر این فصل تمامی 

 افزارهانرمو معرفی  یسازهیشب فصل سوم:

به زبان  یسینوبرنامه نیهمچنو  افزارنرمکار با این  و نحوه  Code Vision افزارنرمفصل به معرفی در این 

C هایبرای میکروکنترلر  AVR .افزارنرمنحوه کار با  توضیح داده شده است Nuhertz Filter Solutions  و نحوه

 سازیشبیه Proteus افزارنرمدر  تمامی مداراتالزم به اشاره است تشریح شده است.  افزارنرمطراحی فیلتر در این 

 شده است.

 اتو پیشنهاد یبندجمع فصل چهارم:

این پروژه ارائه شده  نتایجبرای بهبود  جهت مطالعات آتی ییهاشنهادیپایی از پروژه و در این فصل خالصه

 است.
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 فصل دوم: تحلیل و بررسی مدارها -2

 مدارهای نمودار کلی پروژه که در فصل پیشین ارائه شد پرداخته شده است. در این فصل به تشریح

 مدار بافر 

باید در حالی انجام شود که در کار سیستم  کار نیاکرد و  یبردارنمونهدر ابتدا باید از ولتاژ دو سر بلندگو 

 صوتی مشکلی پیش نیاید بنابراین با توجه به ویژگی مدار بافر باید از یک طبقه بافر استفاده شود.

و در  کشدیمورودی  از جریان کمی را کندیمولتاژ را منتقل  کهیدرحالبافر الزم به اشاره است که 

 .کندیمجریان زیادی ایجاد  ،خروجی

 

 مدار بافر 7-2شکل 

 +1)                                                                                                                  :گین مدار بافر
𝑹𝟐

𝑹𝟏
= )𝑽𝒐

𝑽𝒊𝒏
    

 فرکانس مورد نظر جداسازی 

 یجداسازمرحله به  نیدر ا ،دارد یمتفاوت یهافرکانس است و کیهارمون ،طبل یصدا با توجه به اینکه

ل فواره های آب با صدای طبل کنترطرفی چون در این پروژه هدف  شود ازپروژه پرداخته می موردنظرفرکانس 

 لتریاز مدار ف الزم است بدین منظوراستفاده شود. Hz 200 های پایین، مثال فرکانسالزم است از فرکانس می باشد

 .میاستفاده کن

باشد تا بتواند  گذرمیاناز نوع  دیبا لتریف نینگذر ا انیم و گذرانیم ،باالگذر ،گذر نییپا یلترهایف نیب از
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 آناطراف  یهافرکانساز  یتعداد ممکن است موردنظرعالوه بر فرکانس  .کند یجداسازاز صوت  را یباند فرکانس

 کند. تفکیک فرکانس خاص را کی طکه فق شودینم افتی یلتریف چیه چراکه ،جدا کند زیرا ن

 گذرمیانفیلتر  

گذراند و محدوده خاصی را می یهاو فرکانس ترکیب دو فیلتر پایین گذر و باال گذر است گذرمیانفیلتر 

 .دهدخارج از آن محدوده را عبور نمی یهافرکانس

 

 تحلیل فیلتر میانگذر 2-2شکل 

 گذرمیانطراحی فیلتر  

 .شودساخته مییک فیلتر فعال  Op-Ampبا استفاده از  گذرمیانبرای طراحی فیلتر 

را نام برد که در   LM324, 741,301, 741S, OP27, 747 توانیمعملیاتی  یکنندهتیتقواز آی سی های 

 .عملیاتی در مدارهای پروژه استفاده شده است کنندهتیتقو عنوانبه LM324,741این پروژه از 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 هافصل چهارم: جمع بندی و پیشنهاد -4

 خالصه پروژه 

 ،آنصدای طبل و انتخاب یک فرکانس از  فرکانس های سازیهدف از انجام این پروژه آن است که با جدا

 های موزونی از آن داشت.آب را کنترل کرده و حرکت هایفواره

از ولتاژ دو سر سیستم صوتی که صدای طبل  (1-1برای انجام این پروژه با توجه به بلوک دیاگرام شکل )

باید از طبقه  گرددجلوگیری  گذاریاما برای آنکه از اثر بار شودمی بردارینمونه باشدمیاز آن در حال پخش 

( را از سایر Hz 200)خود  موردنظراستفاده نمود و سپس باید فرکانس  شودمیمشاهده  (1-2)بافرکه در شکل 

 Nuhertz Filter Solutions افزارنرمی که توسط گذرمیانکه برای انجام این امر از فیلتر نمود ها جدا فرکانس

 .گردیدطبقه بافر متصل  به خروجی را استفاده شد و آن است شدهیطراح

تا  نمودولت است تبدیل  5تا  0که بین  DCرا به ولتاژ  جدا شده است باید آن موردنظرحال که فرکانس 

پیک متصل شد و  آشکارسازرا به یک مدار  گذرمیانبه همین خاطر طبقه فیلتر  ،بتوان آن را به میکرو متصل کرد

حال برای آنکه اثر بارگذاری بر روی مدار  رسیدولت است  5تا  0بین  که 2.56 طبقه ولتاژ نزدیک به نیازاپس

 است.بافر داده شده  یطبقهرا به یک  آمدهدستبه DCکاهش یابد این ولتاژ  آشکارساز

تا آن را از یک مقدار آنالوگ به یک مقدار دیجیتال  میکروکنترلر داده ADC 1کانال را به  آمدهدستبهحال ولتاژ 

که در شکل  تبدیل کند PWMاست آن را به موج  شدهنوشتهبه کدی که در میکروکنترلر  با توجهده و تبدیل کر

 .شودمی( مشاهده 10 -3)

و آن  متصل می شود (12-2شکل )( و یا 10-2شکل ) اندازراهبه مدار  دشدهیتول PWM یهاموجحال این 

 .شود مشاهدهتا حرکات موزونی از آب را  دادهآبهای را به پمپ

 پیشنهادات 

 نتایج این پروژه ارائه شده است. و پیشرفت  یی جهت مطالعات آتی برای بهبودهاشنهادیپ این بخشدر 
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آنکه مستقل از  یجابه هافوارهاستفاده از یک فواره از چندین فواره استفاده کرد که این  یجابه توانیم

 شوند. رفعالیغفعال و  ،شوند و یا یکی در میان رفعالیغبا هم فعال و  هم باشند

 ها زیبایی بصری بیشتری داشته باشد.استفاده کرد تا فواره هافوارهزیبا در اطراف  ینورهااز رقص  توانیم

یک مؤلفه  یجداساز یجابه توانیمها از یک فرکانس استفاده کردیم اما در این پروژه برای کنترل فواره

تبدیل نمود  DC ولتاژرا به  هاآنفیلتر میانگذر استخراج نمود و  چندین یواسطهبهفرکانس را چندین  ،فرکانسی

میکرو داده  ADCرا به  DC یولتاژهای بافر از اثر بارگذاری جلوگیری شود و سپس این و با وصل کردن به طبقه

 ها متصل کنیم.از به فوارهاندبا استفاده از طبقه راه را به مقادیر دیجیتال تبدیل کنیم و هاآنو 
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 اینترنتی یهاتیسا

www.microlearn.ir 

www.electrovolt.ir 

www.noise.blog.ir 

www.dmf313.ir 
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