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[Hands On] – Arduino + Freaduino MP3 Music Shield

Aeee Galera

Sou eu…Gabriel Nakata para mais um Hands On.

Neste Hands On trago a vocês um shield para Arduino bem interessante, o MP3 Shield da Freaduino.

Cima do MP3 Shield do ElecFreaks

Baixo do MP3 Shield do ElecFreaks

Populares

Newsletter do i9

Acessos

Mídias sociais

  
Ver Estatísticas

  

8,755 visualizações[Hands On] – Arduino +
LCD + DS3231 Real Time
Clock (Relógio)

7,144 visualizações[Hands On] – Arduino +
LCD + Leitor RFID

7,093 visualizaçõesQuebra de patentes:
a situação do
inventor da BINA

4,641 visualizações[Hands On] –
Arduino + LCD +
Sensor de
distância (HC-SR04)

3,744 visualizaçõesBusiness Model
Canvas: já ouviu
falar?

3,562 visualizaçõesA Arte de
Fazer
Perguntas
Criativas e Desafiadoras

Seguir

http://www2.joinville.udesc.br/~i9/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/legislacao/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/links/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/wp-admin
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/about/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/category/noticias/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/category/acoes/
https://www.facebook.com/i9udesc/photos_albums
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/eventos/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/publicacoes/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/contato/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/category/handson/
http://udesc.us4.list-manage1.com/subscribe?u=3cb9cf254fbb7cfcc681963d0&id=f7c4fea1b7
http://statcounter.com/wordpress.com/
http://my.statcounter.com/project/standard/stats.php?project_id=5872247&guest=1
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2016/01/13/hands-arduino-lcd-real-time-clock-relogio/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2016/01/13/hands-arduino-lcd-real-time-clock-relogio/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2014/08/15/hands-on-arduino-lcd-leitor-rfid/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2014/08/15/hands-on-arduino-lcd-leitor-rfid/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2013/02/22/quebra-de-patentes/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2013/02/22/quebra-de-patentes/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2014/08/22/hands-arduino-lcd-sensor-de-distancia/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2014/08/22/hands-arduino-lcd-sensor-de-distancia/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2013/08/12/business-model-canvas-ja-ouviu-falar/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2013/08/12/business-model-canvas-ja-ouviu-falar/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2011/09/18/a-arte-de-fazer-perguntas-criativas-e-desafiadoras/
http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2011/09/18/a-arte-de-fazer-perguntas-criativas-e-desafiadoras/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww2.joinville.udesc.br%2F~i9%2F2016%2F01%2F18%2Fhands-arduino-freaduino-mp3-music-shield%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=i9udesc&tw_p=followbutton


23/04/2018 [Hands On] - Arduino + Freaduino MP3 Music Shield - i9 - Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica

http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2016/01/18/hands-arduino-freaduino-mp3-music-shield/ 2/6

O MP3 shield é capaz de tocar musicas (mp3, wav,midi e ogg) a partir de um cartão de memória.

Ele tem um Joystick que funciona da seguinte forma:

Cima/Baixo = Volume

Esqueda/Direita = Anterior/Proximo

Meio (apertando no centro) = Play ou Gravar (depende da biblioteca)

Tem saída de audio e entrada para microfone e aceita somente microSD.

MP3 Shield com o IIC LCD

O shield tem entrada para display IIC LCD, e com isso pode mostrar o nome da música na qual está
tocando.

IIC LCD

Algumas observações importantes:

Funciona somente no Arduino Mega

Aceita somente cartões microSD de até 2GB

No cartão deve conter somente as músicas, pois ele vai ler todos arquivos dentro.

Pode ser usado naquele projetos na qual você queria que emita algum som. Eu curti usar como um
simples tocador de mp3.

Você que está interessado, aqui vai os sites que você pode comprar (Infelizmente não tem nenhum site
brasileiro que venda este shield):

ElecFreaks

DealExtreme

http://www.elecfreaks.com/estore/freaduino-mp3-music-shield-shdmp3-153.html
http://www.dx.com/p/sd-card-mp3-music-shield-audio-expansion-board-white-171917#.Vp1vjSorKUk
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Mão a massa!

Então…. basta encaixar o shield, encaixando o ICSP. Dificil neh xD

Vista de cima do Arduino e o MP3 Shield

Arduino + Freaduino MP3 Music Shield

A biblioteca pode ser baixado aqui: Music v1.2.zip 
Lembrando de colocar na pasta libraries da pasta do Arduino.

Também precisa baixar o portpin.h e colocar na pasta ..\arduino-
1.0.1\hardware\tools\avr\avr\include\avr (LEMBRANDO DE FAZER UMA COPIA DO ANTIGO ARQUIVO)

http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/shield/mp3shield/music_v1_2.zip
http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/shield/mp3shield/portpins.zip


23/04/2018 [Hands On] - Arduino + Freaduino MP3 Music Shield - i9 - Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica

http://www2.joinville.udesc.br/~i9/2016/01/18/hands-arduino-freaduino-mp3-music-shield/ 4/6

Estou usando o Arduino 1.0.1, mas creio que da para usar versões mais novas.

Agora basta abrir o código exemplo da Biblioteca

Como abrir o exemplo da biblioteca

 

Colocando a alimentação do Arduino e colocando na saída de audio uma caixa, podemos ficar curtindo
algumas músicas
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Compartilhe!

Sobre Gabriel Nakata

Artigos Relacionados

[Hands On] Sensores de
Distância + Estação
Metereológica + LCD +
Comunicação I2C (Arduino
Mega, UNO e Nano)
20/09/2016

[Hands On] Estação
Meteorológica: Arduino +
DHT11 + Sensor de Chuva
19/09/2016

[Hands On] Arduino + DC
Motor Driver +
Potênciometro
10/05/2016

Curtindo um som no Arduino

Fiz um video para que possam ver como ele funciona. 
https://youtu.be/UrvJV_7ZYAI

Este foi o Hands On! 
Espero que tenha dado mais ideias de projeto ou ajudado você.

Qualquer dúvida, comente ou mande e-mail.

Estudante de Engenharia Elétrica da UDESC-CCT. Fascinado por novas tecnologias, em
programação e jogos.
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