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پیشگفتار:
درس پروژه ساخت سه واحد عملی است که دانشجویان درآخرین ترم دوره تحصیلی خود آن را می
گذرانند تا توانایی پیاده سازی عملی هرآنچه که تاکنون آموخته اند پیدا کنند .در طول دوره کارشناسی
ما واحدهای مختلفی را اعم از تئوری و عملی گذراندیم .درس پروژه ساخت به ما کمک می کند تا از
دروس گذشته بتوانیم یک پیاده سازی عملی و در عین حال کاربردی داشته باشیم و از مدارهای مختلفی
که فراگرفته ایم در راستای یک هدف خاص استفاده کنیم .با توجه به این نکته که ما در دروس عملی و
آزمایشگاهی گذشته معموال فقط به بررسی مدارها به صورت جداگانه پرداخته و هیچ گاه از آن ها برای
یک کاربرد استفاده نکرده ایم ،درس پروژه ساخت می تواند کمک بزرگی در این راستا به دانشجویان
داشته باشد.
به نظر من درس پروژه ساخت به تقویت دانشجو در تمام ابعاد در زمینه تحصیل علم کمک می کند؛ هم
در مسائل تئوری هم در فراگیری روش های بهتر تحقیق و پژوهش و هم در بعد عملی و مهم تر از همه
در برقراری پیوند بین همه این ابعاد بسیار مفید است.
مطالبی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است ،شامل معرفی پروژه در فصل یک ،شرح مدار و
بخش سخت افزاری پروژه در فصل دوم و فصل سوم،و باالخره پیوست ها که شامل دیتاشیت ها ،نقشه ها و...
است ،می باشد.
با سخنی زیبا از دکتر چمران حرفم را به پایان میرسانم:
"میگویند تقوا از تخصص الزم تر است ،آنرا میپذیرم ،اما میگویم  :آنکس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد
 ،بی تقواست"..
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مقدمه:
همچنان که از نام آبنمای موزیکال پیداست آبنمای موزیکال تلفیقی از آبنما و موزیک است.
حرکت موزون آبنمای موزیکال،الهام گرفته از موسیقی  ،جذابیت خاصی را به آب نما میخشد و روح را نوازش
می دهد .اگرچه آبنمای معمولی نیز دارای جاذبه ی منحصر به فرد خود است ولی توأم شدن کار آن با
هارمونی موزیک ،زیبای آن را دو چندان میکند.
در آبنمای موزیکال فواره یا گروهی از فواره های از پیش تعیین شده در مقطعی از زمان فعال شده و در
مقطع زمانی دیگر جای خود را به فواره یا گروهی از فواره های دیگر میدهد.
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فصل اول :معرفی پروژه
 1-1هدف پروژه
هدف کلی این پروژه این است که مدار و سیستمی طراحی کنیم که با پخش موسیقی مولفه های فرکانسی
آن را تفکیک کنیم و با انجام یک سری پردازش ها نهایتا حرکات موزونی در فواره های آب ایجاد کنیم.
برای این کار باید مولفه های فرکانسی صوت توسط تعدادی فیلتر میانگذر استخراج وتفکیک شده و سپس
باید با کمک مبدل انالوگ به دیجیتال نمونه برداری شود و این نمونه ها به ورودی میکروکنترلر اعمال
میشوند و نهایتا هر یک از این این طیف ها با فشار پمپ فواره آب مطابقت دارد.
 2-1بلوک دیاگرام پروژه
بلوک دیاگرام پروژه با توجه به مطالب گفته شده به صورت زیر است:
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همانطور که در شکل ها دیده میشود بلوک دیاگرام شامل بخشهای زیر میباشد:
-1مدار بافر صوت برای نمونه برداری از صوت ،بدون ایجاد اختالل در سیستم صوتی
 -2فیلترهای میانگذر جهت تفکیک مولفه های فرکانسی
 -3مدار آشکارساز پیک جهت تبدیل هرمولفه به مولفه DC
 -4بافر برای جلوگیری از تغییرات خروجی مدار آشکارساز پیک در اثر بارگذاری طبقات بعد
 -5مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال  ADCبرای تبدیل مقادیر  dcبه مقادیردیجیتال
 -6مدار راه انداز پمپ خروجی

 3-1خالصه ای درمورد مطالب فصل های بعد
درفصل دوم بخش هایی مختلف بالک دیاگرام و مدارهای آن ها و مالحظات عملی مربوط به آنها شرح داده
شده است .مطالبی که در فصل دوم جمع آوری شده برای ساخت یک آبنمای موزیکال با  8فواره است و این
مطالب با جمع آوری و تحقیق راجع به پروژه هایی است که در این رابطه کارشده است .و برای نمونه ی کار
ما در فصل سوم مراحل جزئی ساخت آبنمای موزیکال با یک شیر برقی رو توضیح دادیم و تمامی قطعات
استفاده شده برای این کاررا توضیح دادیم .در واقع ما در عمل پروژه ای ساختیم که بتواند تنها یک شیر برقی
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متناسب با موسیقی کارکند .روشن است که در این حالت نیازی به میکروکنترلر نداریم و زمانی که تعداد
فواره ها  2یا بیشتر شود باید از میکرو استفاده کنیم.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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