
 

 

 

      

Przemysłowy odtwarzacz 

 plików MP3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGINN.EU



 

Spis treści 

1. Opis odtwarzacza MP3 ........................................................................................................... 3 

2. Wyprowadzenia odtwarzacza ................................................................................................. 4 
2.1 Wymiary płytki ................................................................................................................ 6 

4. Tryby pracy ............................................................................................................................ 8 
5. Podłączanie MP3 Playera ....................................................................................................... 9 
6. Przygotowanie pendrive ....................................................................................................... 10 

7. UART ................................................................................................................................... 12 
7.1 Ramka danych ................................................................................................................ 13 
7.2 Odpowiedź modułu MP3 ............................................................................................... 14 
7.3 Komendy ........................................................................................................................ 16 

 



1. Opis odtwarzacza MP3 
 

 

 

 

 

- odtwarzanie plików MP3 – typ MPEG I, II, III, 

- częstotliwość próbkowania plików MP3: 44.1 kHz 

- kilka trybów pracy odtwarzacza, 

- proste sterowanie odtwarzaczem z mikrokontrolera lub przycisków, 

- obsługiwany system plików FAT, 

- obsługiwany typ pamięci: pendrive, 

- wyjściowy wzmacniacz mocy w klasie AB 32mW (R-32ohm), 

- napięcie zasilania 6-12V, 

- pobór prądu bez pendrive 0,4 W 



2. Wyprowadzenia odtwarzacza 
 

MP3 Player posiada 3 piny konfiguracyjne, 6 pinów sterujących i jeden wyjściowy, złącze 

zasilające oraz złącze słuchawkowe. 

Poniżej przedstawiono rozkład wyprowadzeń: 

a) górna strona płytki pcb odtwarzacza: 

Złącze zasilające J1: 

Pin 1 : VCC + (6 -12 volt) 

Pin 2 : GND – 

 

Złącze słuchawkowe J2: 

Pin 1 : wyjście, kanał prawy  

Pin 2 : masa  

Pin 3 : wyjście, kanał lewy  

 

Złącze USB J3. 

 

Piny sterujące P1 – P6: 

W zależności od trybu pracy ich funkcje przedstawiono w rozdziale 4. 

 

Pin wyjściowy P7: 

Oznacza stan odtwarzania plików mp3. Jeśli odtwarzany jest plik mp3 to wyjście jest w stanie 

0 logicznego. Jeśli muzyka nie gra to stan 1 logicznej. 



 

 

b) dolna część płytki pcb odtwarzacza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piny konfiguracyjne Z1 – Z3: 

Służą do wyboru trybu pracy. Pełny ich opis przedstawiono w rozdziale 3. 

 



2.1 Wymiary płytki 
 

 

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach.



3. Opis funkcjonalności playera MP3 
 

Sposób działania modułu MP3 zależny jest od jego konfiguracji. Do określenia trybu pracy 

służą 3 zworki konfiguracyjne na tylniej stronie płytki pcb Z1, Z2, Z3. W celu zmiany trybu 

pracy zwieramy odpowiednią zworkę poprzez zlutowanie.  

UWAGA! 

W celu zlutowania odpowiedniej zworki konfiguracyjnej nie używać lutownicy 

transformatorowej, gdyż może ona uszkodzić odtwarzacz! Należy używać tylko uziemionej 

lutownicy stacjonarnej! 

 

Do wyboru mamy następujące tryby pracy odtwarzacza: 

 

Zwora Tryb pracy 

Z3 Z2 Z1 

otwarta otwarta otwarta 

 

- normalny 

Odtwarzacz pracuje w trybie standardowego 

odtwarzacza. Dostępne są przyciski: START, STOP, 

NEXT, PREV, VOL+, VOL- 

otwarta otwarta zamknięta - ciągły 

Po włączeniu modułu muzyka jest odtwarzana w kółko, 

bez przerwy. 

otwarta 

 

 

zamknięta 

 

otwarta 

 

 

- specjalny 

Po naciśnięciu przycisku odtwarzane są utwory o 

nazwie pliku 1.mp3, 2.mp3 itd... Wciśnięcie innego 

przycisku nie przerywa odtwarzania. 

otwarta 

 

 

zamknięta 

 

 

zamknięta 

 

 

- uart 

Sterowanie modułem odbywa się poprzez komendy 

UART. 

zamknięta otwarta 

 

otwarta 

 

-specjalny 2 

Po naciśnięciu przycisku odtwarzane są utwory o 

nazwie pliku 1.mp3, 2.mp3 itd... Wciśniecie innego 

przycisku przerywa odtwarzanie. 

 



4. Tryby pracy 
 

Mp3 Player umożliwia pracę w kilku trybach pracy. Każdy z nich różni się sposobem 

działania. Odtwarzacz mp3 może pracować w następujący trybach: 

a) normalny – w tym trybie odtwarzacz czeka na reakcję użytkownika. Do wyboru mamy 

następujące akcje: 

- P1 - START – odtwarzacz zaczyna grać jeden raz plik mp3, 

- P2 - STOP – zatrzymanie odtwarzania, 

- P3 - NEXT – skok do następnego pliku, 

- P4 - PRV – skok do poprzedniego pliku, 

- P5 - VOL+ - zwiększa poziom głośności (10 stopniowa regulacja), po włączeniu poziom 6, 

- P6 - VOL- -  zmniejsza poziom głośności (10 stopniowa regulacja), po włączeniu poziom 6. 

 

b) ciągły – odtwarzacz zaraz po znalezieniu pliku mp3 na pendrive rozpoczyna odtwarzanie 

muzyki. Nie aktywne są wtedy żadne przyciski sterujące oprócz VOL+ oraz VOL-. Po 

włączeniu modułu głośność ustawiona na 8. 

 

c) specjalny – Wciśnięcie przycisku powoduje odtwarzanie plików o określonej nazwie: 

- P1 – odtwarzany jest plik 1.mp3, 

- P2 – odtwarzany jest plik 2.mp3, 

- P3 – odtwarzany jest plik 3.mp3, 

- P4 – odtwarzany jest plik 4.mp3, 

- P5 – odtwarzany jest plik 5.mp3, 

- P6 – odtwarzany jest plik 6.mp3. 

Po włączeniu modułu głośność ustawiona na 8. Odtworzenie pliku następnego możliwe jest 

dopiero po zakończeniu odtwarzania bieżącego pliku. 

 

d) UART – Sterowanie modułem możliwe po przesłaniu określonej ramki z listy dostępnych 

komend sterujących. Więcej szczegółów w rozdziale nr. 7. 

 

e) specjalny 2 – taki sam jak tryb specjalny z tym wyjątkiem, że podczas odtwarzania 

wciśnięcie kolejnego przycisku przerywa odtwarzanie. 

 



5. Podłączanie MP3 Playera 
 

Sterować modułem MP3 możemy np. za pomocą przycisków lub mikrokontrolera.  

a) Podłączenie do przycisków typu zwiernego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Podłączenie do mikrokontrolera: 

UWAGA! 

Podłączając MP3 Player do mikrokontrolera należy zwrócić uwagę na jego napięcie zasilania. 

Nie można podłączyć mikrokontrolera o napięciu zasilania większym niż 3,3 V. 



6. Przygotowanie pendrive 

 

Odtwarzacz mp3 obsługuje pendrive z systemem plików FAT 16/32. W tym celu należy 

wcześniej przygotować pendrive używając do tego celu komputera, np. z systemem 

operacyjnym Windows.  

W celu odpowiedniego przygotowania pamięci pendrive wkładamy ją do wolnego portu USB 

w komputerze. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dysku wymiennym i zaznaczamy 

opcję formatuj. Wybieramy typ partycji FAT32 i naciskamy przycisk „rozpocznij”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie możemy nagrać pliki mp3 do głównego katalogu sformatowanej pamięci.  

 

Odtwarzacz MP3 nie obsługuje folderów oraz innych plików niż te z rozszerzeniem MP3 oraz 

zagnieżdżonych folderów. 

 

 

 

 

 



7. UART 

 

W tym trybie odtwarzacz musi zostać podłączony do układu UART innego mikrokontrolera 

lub poprzez konwerter napięć do portu RS232. Przycisk P1 służy wtedy jako transmisja 

danych TXD a P6 to odbiór danych RXD. Wyjście P7 działa tak jak w pozostałych trybach, 

natomiast dodatkowo jest do wykorzystania pin wyjściowy P3 oznaczający wykrycie pamięci 

pendrive. Jest on toższamy z bitem st1 z ramki STATUS. 

Przykłady podłączenia odtwarzacz MP3: 

a) do uartu innego mikrokontrolera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) do portu RS232: 

Przycisk P1 podłączamy do nóżki 11 układu MAX3232 a przycisk P6 do nóżki 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 Ramka danych 
 

Ramka danych jaką należy przesłać do odtwarzacza składa się z następujących części: 

- start – 0xAA, 

- ilość danych (bajtów),  

- dane, 

- koniec ramki – 0x15. 

 

Odtwarzacz MP3 odsyła dane w następującym formacie: 

- start 0x15, 

- ilość danych (bajtów), 

- dane, 

- koniec ramki – 0xAA. 

 

Port szeregowy odtwarzacza MP3 skonfigurowany jest w następujący sposób: 

- prędkość transmisji – 115200 bps, 

- bity danych – 8, 

- bit stopu – 1, 

- bez kontroli parzystości. 

 

Po otrzymaniu ramki danych moduł zawsze odpowiada ramką potwierdzającą.  

Komendy wysłane do/z odtwarzacza MP3, w ramce ‘dane’ są zawsze w formacie małych liter 

alfabetu od a do z. 

 



7.2 Odpowiedź modułu MP3 
 

Każda poprawnie otrzymana ramka zostaje potwierdzona odpowiednim komunikatem 

wysłanym przez odtwarzacz MP3. Możliwe odpowiedzi modułu MP3: 

a) ACK: 

Oznacza, że komenda została poprawnie odebrana oraz wykonana. Moduł wysyła następującą 

ramkę do kontrolera: 0x15, 0x03, 0x61, 0x63, 0x6B, 0xAA (0x15, 0x03, ‘a’, ‘c’, ‘k’, 0xAA). 

 

b) NACK: 

Oznacza, że komenda została poprawnie odebrana. Nie powiodło się natomiast jej wykonanie. 

Moduł wysyła następującą ramkę do kontrolera: 0x15, 0x04, 0x6E, 0x61, 0x63, 0x6B, 0xAA 

(0x15, 0x04, ‘n’, ‘a’, ‘c’, ‘k’, 0xAA). 

 

c) FRAME ERROR: 

Oznacza, że odtwarzacz MP3 otrzymał błędną lub niekompletną ramkę danych. Moduł 

wysyła następującą ramkę do kontrolera: 0x15, 0x05, 0x66, 0x72, 0x65, 0x72, 0x72, 0xAA 

(0x15, 0x05, ‘f’, ‘r’, ‘e’, ‘r’, ‘r’, 0xAA). 

 

d) UNKNOWN COMMAND: 

Oznacza, że odtwarzacz MP3 otrzymał poprawnie ramkę, natomiast komenda została nie 

odnaleziona lub błędnie wpisana. Moduł wysyła następującą ramkę do kontrolera: 0x15, 

0x07, 0x75, 0x6E, 0x6B, 0x6E, 0x6F, 0x77, 0x6E, 0xAA (0x15, 0x07, ‘u’, ‘n’, ‘k’, ‘n’, ‘o’, 

‘w’, ‘n’, 0xAA). 

 

e) STATUS: 

Odsyła aktualny status odtwarzacza. Ramka wygląda w następujący sposób: 

Statusy od st1 do st7 są jednobajtowymi stanami ‘0’ lub ‘1’ i oznaczają: 

- st1 – znaleziono pamięć typu pendrive oraz poprawnie go zainicjowano, ‘0’ brak pendrive’a,                                  

‘1’ znaleziony i zainicjowany, 

- st2 – oznacza stan odtwarzania muzyki, ‘1’ muzyka gra, ‘0’ nie gra, 



- st3 – ‘1’ jeśli odtwarzacz jest w trybie pauzy, ‘0’ jeśli nie. 

Statusy od st4 do st7 są nie używane i zawsze wynoszą ‘0’.  

Każdy status oddzielony jest znakiem: ‘/’. 

Przykład ramki zawierającej statusy: 0x15, 0x0F, 0x2f, 0x31, 0x2f, 0x30, 0x2f, 0x30, 0x2f, 

0x30, 0x2f, 0x30, 0x2f, 0x30, 0x2f, 0x30, 0x2f, 0xAA (0x15, 0x0F, ‘/’, ‘1’, ‘/’, ‘0’, ‘/’, ‘0’, 

‘/’, ‘0’, /’, ‘0’, /’, ‘0’, /’, ‘0’, ‘/’, 0xAA). 

 

f) NAME: 

Ramka wysyła aktualną nazwę pliku. Moduł wysyła następującą ramkę do kontrolera: 0x15, 

0x05+x, 0x6E, 0x61, 0x6D, 0x65, 0x3A, 0xAA (0x15, 0x05+x, ‘n’, ‘a’, ‘m’, ‘e’, ‘:’, 0xAA). 

 



7.3 Komendy 
 

Każda komenda jest wpisywana w ramkę w miejsce ‘dane’. Wszystkie komendy są w 

formacie małych liter alfabetu. Konieczne jest także dodanie do ramki bajtu określającego 

ilości liter w miejscu ‘dane’. 

Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące komendy: 

1. PLAY CONTINOUS: 

Ramka danych: 

0xAA, 0x06, 0x70, 0x6C, 0x61, 0x79, 0x5F, 0x63, 0x15 (0xAA, 0x06, ‘p’, ‘l’, ‘a’, ‘y’, ’_’, 

’c’, 0x15) 

Komenda powoduje odtwarzanie wszystkich plików MP3. Po zakończeniu odtwarzania 

następuje przejście do kolejnego pliku oraz jego odtworzenie. 

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

2. PLAY SINGLE: 

Ramka danych: 

0xAA, 0x06, 0x70, 0x6C, 0x61, 0x79, 0x5F, 0x73, 0x15 (0xAA, 0x06, ‘p’, ‘l’, ‘a’, ‘y’, ’_’, 

’s’, 0x15) 

Komenda powoduje odtworzenie jednego pliku MP3.  

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

3. STOP:  

Ramka danych: 

0xAA, 0x04, 0x73, 0x74, 0x6F, 0x70, 0x15 (0xAA, 0x04, ‘s’, ‘t’, ‘o’, ‘p’, 0x15) 

Komenda powoduje zatrzymanie odtwarzania plików MP3.  

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 



4. NEXT:  

Ramka danych: 

0xAA, 0x04, 0x6E, 0x65, 0x78, 0x74, 0x15 (0xAA, 0x04, ‘n’, ‘e’, ‘x’, ‘t’, 0x15) 

Komenda powoduje przejście do następnego pliku. Jeśli odtwarzany jest plik to nastąpi 

przerwanie odtwarzania przejście do następnego pliku i rozpoczęcie odtwarzania.  

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

5. PREVIOUS:  

Ramka danych: 

0xAA, 0x04, 0x70, 0x72, 0x65, 0x76, 0x15 (0xAA, 0x04, ‘p’, ‘r’, ‘e’, ‘v’, 0x15) 

Komenda powoduje przejście do poprzedniego pliku. Jeśli odtwarzany jest plik to nastąpi 

przerwanie odtwarzania przejście do poprzedniego pliku i rozpoczęcie odtwarzania.  

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

6. PAUSE:  

Ramka danych: 

0xAA, 0x05, 0x70, 0x61, 0x75, 0x73, 0x65, 0x15 (0xAA, 0x05, ‘p’, ‘a’, ‘u’, ‘s’, ‘e’, 0x15) 

Komenda powoduje zatrzymanie odtwarzania pliku MP3. Ponowne wysłanie tej komendy 

powoduje ponowne uruchomienie odtwarzania. 

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

7. VOLUME:  

Ramka danych: 

0xAA, 0x05, 0x76, 0x6F, 0x6C, 0x3A, 0x37, 0x15 (0xAA, 0x05, ‘v’, ‘o’, ‘l’, ‘:’, ‘7’, 0x15) 

Komenda powoduje zmianę poziomu głośności. Możliwe ustawienia głośności od ‘0’ do ‘9’, 

gdzie 0 to całkowite wyciszenie a 9 ustawienie maksymalnego głośności. Po włączeniu 

zasilania głośność ustawiona jest na 5. Cyfrę podaje się po znaku ‘:’. 

Możliwe odpowiedzi modułu : 



- ACK 

- NACK 

 

8. FIND: 

Ramka danych: 

0xAA, 0x04+xx, 0x66, 0x6E, 0x64, 0x3A, 0xXX, 0xXX, ..., 0x15 (0xAA, 0x04+xx, ‘f’, ‘n’, 

‘d’, ‘:’, ..., 0x15) 

Komenda powoduje wyszukanie pliku MP3 o określonej nazwie. Działa tylko wtedy, kiedy 

nie jest odtwarzany żaden plik. Do poprawnego wyszukania należy podać całą nazwę pliku, 

np. „muzyka1.mp3”. Po znalezieniu pliku moduł powoduje przejście do wybranego pliku oraz 

wysłanie odpowiedzi ACK. Jeśli pliku nie znaleziono to wysyłana jest odpowiedź NACK.  

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- ACK 

- NACK 

 

9. STATUS  

Ramka danych: 

0xAA, 0x06, 0x73, 0x74, 0x61, 0x74, 0x75, 0x73, 0x15 (0xAA, 0x06, ‘s’, ‘t’, ‘a’, ‘t’, ‘u’, ‘s’, 

0x15) 

Komenda powoduje odesłanie aktualnego statusu odtwarzacza. 

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- STATUS 

 

10. GET FILE NAME 

Ramka danych: 

0xAA, 0x05, 0x66, 0x6E, 0x61, 0x6D, 0x65, 0x15 (0xAA, 0x05, ‘f’, ‘n’, ‘a’, ‘m’, ‘e’, 0x15) 

Komenda powoduje odesłanie aktualnej nazwy pliku. 

Możliwe odpowiedzi modułu : 

- NACK 

- NAME 

 

 

 


