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مراجع
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دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی

مقدمه :
در دنيای شلوغ و پر ھياھوی امروز که انسان ھا به شدت درگير مسائل روزمره بوده و ھمواره با
کمبود وقت روبرو ھستند نياز مبرم به برنامه ريزی در زندگی احساس می شود در اين راستا نيازمند
يادآوری برای انجام کارھای برنامه ريزی شده در خانه ويا در محل کار داريم .
با پيشرفتھايی که در زمينه الکترونيک و مخابرات صورت گرفته اين يادآوری ھا بصورت آالرم ھای
صوتی در موبايل و برخی وسايل مشاھده می شود .مثال ساعت چھار بعد از ظھر قرار مالقات با
دوستمان داريم در نتيجه ھشدار گوشی را برای آن ساعت تنظيم می کنيم .
اما ھمانطور که معلوم است اين گونه يادآوری ھا تنھا زمان را برای ما يادآوری می کنند و قادر به
بيان خود برنامه يا کاری که بايد انجام دھيم ندارند  ،از اين رو بر آن شديم تا يک دستگاھی بسازيم
که بتوان يادداشت خود را در آن نوشت و در زمان مشخص و يا ھر زمان دلخواه به يادداشت ھا
گوش داد .
دفترچه يادداشت گويا به زبان فارسی دستگاھی است که از يک آی سی ضبط و پخش صدا سری
 ISD4004استفاده می کند و می توانيم ھر يادداشتی را از طريق کيبورد در آن بنويسيم و در ھر
زمان به آن گوش دھيم.

در پايان از تمامی عزيزانی که بنده را در اين پروژه ياری کردند
از جمله دوستان خوبم آقايان واستاد راھنما جناب آقای مھندس مصطفی طاھری
کمال تقدير و تشکر را به عمل می آورم.

2

دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی

فصل اول

خالصه
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دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی

خالصه:
پروژه ساخت دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی با استفاده از يک آيسی ضبط و پخش صدا از
سری آيسی ھای  ISD4004_8Mکه توانايی ضبط و پخش ديجيتالی صدا را به مدت ھشت دقيقه دارد
صورت گرفته است .
در اين پروژه با استفاده از کيبورد کامپيوتر يادداشت دلخواه خود را وارد می کنيم و با فشار دادن يک
کليد آن را ذخيره کرده و با فشردن کليدی ديگر،می توانيم يادداشت خود از بلندگوی تعبيه شده بشنويم.
در واقع می خواھيم به نوعی کار تبديل نوشتار به گفتار فارسی  -چيزی شبيه تبديل نوشتار به گفتار
انگليسی در نرم افزاری مثل بابيلون  -را با استفاده از آيسی سخنگو انجام دھيم.
و نيز از يک نمايشگر ال سی دی گرافيکی مدل  TS12864A-2 V1.1با اندازه  128در  64پيکسل
 ،برای نمايش متن وارد شده استفاده گرديده است.

در مدار طراحی شده برای اين پروژه چھار قسمت مھم مشاھده می شود که عبارتند از :
 -1ال سی دی گرافيکی برای نمايش متن مورد نظر
 -2آيسی ضبط وپخش صدا برای توليد صدا
 -3صفحه کليد کامپيوتر برای وارد کردن متن فارسی و انجام ساير عمليات مربوط به پخش و ذخيره
 -4ميکرو کنترلر  AVRکه مھمترين کارآن پردازش متن وارد شده و تبديل آن به آدرس ھای آوای
حروف که در آيسی ضبط وپخش صدا ذخيره شده اند وھمچنين نمايش آن برروی ال سی دی گرافيکی
می باشد.

در مورد نحوه عملکرد قسمت ھای مختلف در بخش ھای بعدی به طور مفصل توضيح داده شده است .
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دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی

فصل دوم

مدار طراحی شده و
قطعات مورد نياز
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دفترچه يادداشت سخنگو به زبان فارسی

 :2-1آی سی ضبط و پخش صدا ): (ISD4004-8MP
از اين آيسی  8دقيقه ای با ميزان حافظه فلش  3.84 Kبرای ضبظ و پخش آوای حروف استفاده شده
است .
اين آيسی ميتواند صدا را به صورت ديجيتال وبا سرعت نمونه برداری  8 KHZبا ترک ھايی به
اندازه ھای مختلف در ھر آدرس دلخواھی از حافظه ضبط نمايد .
پيام ھای ضبط شده اين آيسی را تا  100000بار می توان تغيير داد و تا مدت  100سال در حافظه
فلش بدون تغيير ماندگار است .
ويژگی خاص اين آيسی اينست که تغذيه آن  3.3ولت می باشد و با اين حال برای ارتباط با ميکرو
کنترلر نيازی به تقسيم ولتاژ نيست و ارتباط با ميکرو که ولتاژ پايه اش  5ولت است ،مستقيما از
طريق پورت س (SPI) Cصورت می گيرد .
ساير ويژگی ھا و نيز بلوک دياگرام اين سری از آيسی ھا در زير آمده است.
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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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