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Activitat didàctica 1 
Títol: Disseny d’un control de nivell diposit-pou mitjançant microcontrolador de la família PIC 
 
Introducció: 
 
El senyor Lluís pagès de tota la vida te uns camps de conreu a la plana de vic. 
 
Cada mati s’aixeca a les 4 del mati a comprovar si el pou te aigua, si la pot emmagatzemar al 
dipòsit, i finalment si pot regar amb aigua procedent de la seva explotació aqüífera o ha d’ 
extreure-la de la xarxa de regadiu de la companyia. 
 
L’home que ja arriba a la seixantena d’anys ja comença a estar cansat de tant treballar i veient 
un programa a la televisió sobre automatització te una genial idea, contractar la nostre empresa 
de desenvolupament d’aplicacions automàtiques. 
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Problema a resoldre:  
 
El senyor Lluís necessita el següent: 
Comprovar si el pou te aigua, ja que si no en te, agafarà directament de la xarxa de 
manualment. 
 
Si el dipòsit esta buit, ell necessita que s’ompli ràpidament per poder regar el més aviat 
possible. 
 
Quan el dipòsit  arriba al 60% de la seva capacitat, ja no fa falta que s’ompli tan ràpid, amb el 
60% te per regar aquell dia. 
 
Quan el dipòsit estigui ple, s’haurà de parar l’extracció d’aigua del pou. 
 
Si per causa d’una fallida del sensor que controla el nivell de ple o degut a la pluja el dipòsit 
s’omplís més del compte amb risc d’inundació s’activarà el rec com a manera de desaiguar el 
dipòsit. 
 
Quan el senyor Lluís vulgui regar nomes haurà de polsar un boto i la vàlvula que controla el rec 
obrirà i deixarà passar l’aigua del dipòsit als camps de conreu. 
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Analitza l’enunciat i fes un recompte a la taula d’entrades i sortides que necessitarem 
per assolir el projecte.  
 

Entrada Abreviatura Sortida Abreviatura 
Sonda dipòsit 
omplert 

SO Bomba 1 en Marxa B1 

Sonda dipòsit a la 
meitat 

SM Bomba 2 en marxa B2 

Sonda dipòsit buit SB1 Pilot dipòsit ple PSO 
Sonda pou buit SB2 Pilot dipòsit buit PSB1 
Rec R Pilot pou buit PSB2 
Inundació IN Vàlvula de rec VR 

 

 

Questions Prèvies:. 
Una vegada fet l’assignació de les senyals d’entrada i sortida reflexiona sobre quin tipus 
de micrcontrolador haurem de fer servir per dur a terme aquest projecte. 
 
Per aquest enunciat no és demana cap tipus de funció avançada com pot ser temporitzadors, 
convertidors analògics digitals, pantalles LCD. 
 
Per això mateix amb un PIC de gama baixa o mitja ja podrem plantejar el projecte.  

Quants ports com a mínim ha de tenir el microcontrolador?  
 
El microcontrolador haurà de tenir com a mínim 12  variables entre entrades i sortides Si cada 
port se li pot definir un màxim de 8 variables haurem de fer servir un micro amb mínim 2 ports 

Quin tipus de senyals i sortides d’entrada farem servir i perquè? 
 
Totes les entrades sortides són del tipus tot o res, això fa que necessitem un micro amb 
capacitats digitals nomes. 

Quins paràmetres haurem de tenir en compte en la tria del microcontrolador? 
 
S’han de tenir en compte les temperatures de treball, el consum el tipus d’encapsulat i preveure 
un sobre dimensionat per futures expansions. 
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Entre els pics de la família 16X de Microchip com per exemple el 16F84A o el 
16F877A,quin creus que pot ser més adient o òptim a l’hora desenvolupar aquest 
projecte? 
 
Per preu del microcontrolador i necessitats del projecte, nomes 2 ports i senyals digitals amb el 
16F84A o similar ja tindríem de sobres 
 

 Fes un esquema amb la disposició de la instal·lació amb tots els elements que la 
conformen 
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Realitza el diagrama de flux de l’aplicació automatitzada. 
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 Una vegada fet el diagrama flux realitzeu la programació de l’aplicació mitjançant 
assembler, C i finalment amb llenguatge gràfic. 
Pengeu el codi mitjançant via telemàtica:  

 

 

Questions finals:  
Quines diferencies significatives trobeu en la programació amb els diferents 
llenguatges? 
 
Amb el llenguatge en C resulta molt còmode fer comparacions matemàtiques del tipus if & then 
 
L’assembler cada vegada has de moure el valor de la entrada al acumulador i comparar amb 
un valor ubicat a un registre de memòria i finalment, el llenguatge gràfic nomes has de copiar el 
diagrama de flux i definir variables 
Quin sembla més intuïtiu a l’hora de programar amb ell? 
 
En aquest cas el C sembla que te una estructura més senzilla i  rapida de fer servir perquè és 
compara un valor d’entrada amb una constant i amb això ja dones un valor de sortida amb les 
comandes If i Then. 

Amb quin llenguatge has trigat menys en desenvolupar l’aplicació? 
 
Amb el llenguatge C, ja que és fa un cicle If & Then i és repeteix l’estructura però amb 
constants diferents i valors de sortida diferents. 

Quin creus que te un temps d’execució menor a nivell d’instruccions? 
 
Encara que aquí el C és més ràpid de fer servir, l’assembler a nivell de micro i compilació 
sempre necessitarà menys memòria de programa que la resta.. 

Per aquesta aplicació en concret quin dels tres llenguatges creus que és més òptim i 
perquè. 
 
Amb l’assembler trigaràs una mica més de temps en programar, però per contra podràs 
comprar un microcontrolador amb menys memòria interna de programa i més econòmic 

Que creus que ha de prevaldre quan és desenvolupa una aplicació per un us concret a 
nivell industrial? 
 
A nivell industrial és necessita que sigui ràpid, fàcil de programar i molt fiable (depuració) 
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Activitat didàctica 2 
Títol: Disseny d’un control de pas semafòric mitjançant microcontroladors de la família PIC 
 
Introducció: 
 
A un municipi de la comarca del Vallès Oriental fa temps que tenen un problema derivat del 
transit. D’un temps enrere la circulació viaria a augmentat de forma significativa a l’entrada d’un 
carrer del polígon situat a les afores del municipi. Aquest augment be donat per la recent 
inauguració d’una superfície de gran consum. 
 
L’alcalde del municipi, preocupat que algú prengui mal ha contractat els serveis de la nostra 
empresa de desenvolupament d’aplicacions automàtiques 
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Problema a resoldre: 
 
L’alcalde ens comenta que sempre hi ha un carrer més transitat que l’altre dintre de la cruïlla, 
en una proporció de 2/3 a 1/3 
 
Com és un estudi de viabilitat i aquesta situació la trobem en especial els caps de setmana i 
vigílies, ell ha pensat en un equip que és pugui mantenir inactiu la resta dels dies. 
 
També com a situació puntual voldria mantenir una regulació mitjançant un agent policial, en 
aquest cas voldria poder deixar els semàfors en una posició àmbar intermitent. 
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Analitza l’enunciat i fes un recompte a la taula d’entrades i sortides que necessitarem 
per assolir el projecte.  
 

Entrada Abreviatura Sortida Abreviatura 
Marxa semàfors M Semàfor cotxes 

vermell 1 
SMR1 

Semàfors en Groc G Semàfor cotxes 
groc 1 

SMY1 

  Semàfor cotxes 
verd 1 

SMG1 

  Semàfor cotxes 
vermell 2 

SMR2 

  Semàfor cotxes 
groc 2 

SMY2 

  Semàfor cotxes 
verd 2 

SMG2 

  Semàfor vianants 
vermell 1 

SVR1 

  Semàfor vianants 
verd 1 

SVG1 

  Semàfor vianants 
vermell 2 

SVR2 

  Semàfor vianants 
verd 2 

SVG2 
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Questions Prèvies:. 
Una vegada fet l’assignació de les senyals d’entrada i sortida reflexiona sobre quin tipus 
de microcontrolador haurem de fer servir per dur a terme aquest projecte. 
 
En aquest cas ens trobem que tenim moltes més sortides que no pas entrades, però no 
necessitem funcions avançades com poden ser senyals analògiques, comunicacions sèrie o 
RTC 

Quants ports com a mínim ha de tenir el microcontrolador?  
 
Tenim 12 variables 10 d’entrada i 2 de sortida però amb 2 ports de 8 entrades o sortides és 
suficient, ja que internament és poden configurar de manera independent.  

Quin tipus de senyals d’entrada farem servir i perquè? 
 
Al tractar-se de encendre i apagar llums és lògica tot ors i llavors nomes farem servir senyals 
digitals.. 

Quins paràmetres haurem de tenir en compte en la tria del microcontrolador? 
 
S’han de tenir en compte les temperatures de treball, el consum, el tipus d’encapsulat i 
preveure un sobre dimensionat per futures expansions, a més del preu. 

Entre els pics de la família 16X de Microchip com per exemple el 16F84A o el 
16F877A,quin creus que pot ser més adient o òptim a l’hora desenvolupar aquest 
projecte? 
 
En aquest cas el pic 16F84A o similar per és més competitiu, encara que és més limitat que no 
pas el 16F877A no ens fan falta les funcions extres que incorpora aquest últim. 
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 Fes un esquema amb la disposició de la instal·lació amb tots els elements que la 
conformen 
 

. 
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Realitza el diagrama de flux de l’aplicació automatitzada. 
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 Una vegada fet el diagrama flux realitzeu la programació de l’aplicació mitjançant 
assembler, C i finalment amb llenguatge gràfic. 
Pengeu el codi mitjançant via telemàtica:  

 

 

Questions finals:  
Quines diferencies significatives trobeu en la programació amb els diferents 
llenguatges? 
 
A l’hora de programar contadors, l’assembler és molt incòmode per definir temporitzacions cosa 
que amb els altres dos llenguatges no passa. Pots posar una retard sense pensar la velocitat a 
la qual funciona el micro ni el temps que triga en executar una operació. 

Quin sembla més intuïtiu a l’hora de programar amb ell? 
 
A qui és presta molt més el llenguatge C o el llenguatge gràfic ja que no donen tants problemes 
a l’hora de fer temporitzacions. 

Amb quin llenguatge has trigat menys en desenvolupar l’aplicació? 
 
Indubtablement s’ha trigat menys temps desenvolupant en C i seguidament amb llenguatge 
gràfic, ja que és tracta d’una estructura de bucles i és treballar còmodament amb el C 

Quin creus que te un temps d’execució menor a nivell d’instruccions? 
 
Com sempre l’assembler sempre serà el més ràpid, però en aquest cas treballar amb els 
acumuladors de temps que porta pot ser desesperant. Més òptim llenguatge C 

Per aquesta aplicació en concret quin dels tres llenguatges creus que és més òptim i 
perquè. 
 
Sense dubtar el llenguatge C, pels motius que hem anat veient a les preguntes anteriors. És 
triga menys temps a programar, treballa millor amb els contadors i presta ràpid a fer iteracions 
senzilles. 

Que creus que ha de prevaldre quan és desenvolupa una aplicació per un concret a 
nivell industrial? 
 
Que estigui molt optimitzada,depurada, eficient energèticament, fiable i fàcil d’instal·lar.  
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Activitat didàctica 3 
Títol: Disseny d’un regulador de temperatura basat amb microcontrolador de la família PIC 

 
Introducció:  
 
En Joan te una botiga d’animals en un poble de les rodalies de Barcelona. Per donar un impuls 
al seu negoci ha pensat en introduir un gran aquàrium ple de peixos tropicals al aparador de la 
botiga i ser especialista en algunes varietats concretes.. 
 
L’aigua de l’aquàrium necessita estar sempre a una temperatura constant de entre 24ºC i 28ºC 
perquè els peixos tropicals hi puguin viure. 
 
En Joan veient que la nostra empresa realitza una bona feina en projectes a mida ha decidit 
contractar-nos. 
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Problema a resoldre 
 
En Joan necessita el següent:: 
 
En tot moment vol visualitzar, mitjançant un termòmetre digital, a quina temperatura és troba el 
seu aquàrium. 
 
La temperatura ha d’estar sempre entre els 24ºC i 28ºC,  
 
L’aquàrium s’escalfarà mitjançant una resistència elèctrica, aïllada i de baixa tensió. Aquesta 
resistència començarà a escalfar l’aigua a fins que arribi a una temperatura de 28ºC i restarà 
desconnectada a no ser que l’aigua assoleixi una temperatura inferior a 24,5ºC ,si encara i així 
la temperatura de l’aigua continues pujant, s’activarà una alarma sonora. 
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Analitza l’enunciat i fes un recompte a la taula d’entrades i sortides de totes les variables 
que necessitarem per assolir el projecte.  
 

Entrada  Abreviatura Sortida Abreviatura 
Termòstat TR Resistència  R 
  Display DIS 
  Alarma A 
    
    
    

 

 

Questions Prèvies:. 
Una vegada fet l’assignació de les senyals d’entrada i sortida reflexiona sobre quin tipus 
de micrcontrolador haurem de fer servir per dur a terme aquest projecte. 
 
En aquest cas el projecte a desenvolupar incorpora una resistència variable del tipus PT100 i 
això fa que necessitem un microcontrolador amb entrades analògiques o algun tipus 
d’adaptador conversor analògic digital. 
 
Pel que podem veure amb un microcontrolador amb poques entrades i sortides ja tindríem 
suficient.  

Quants ports com a mínim ha de tenir el microcontrolador?  
 
El projecte en aquest cas nomes consta de 3 sortides i una entrada, amb un microcontrolador 
amb nomes 1 port ja en tindríem prou 

Quin tipus de senyals d’entrada farem servir i perquè? 
 
Com hem comentat abans necessitem com a mínim 1 entrada analògica per la PT100. Les 
sortides seran  totes digitals.. 

Quins paràmetres haurem de tenir en compte en la tria del microcontrolador? 
 
En aquest cas és necessiten funcions avançades com és el conversor analògic digital integrat i 
degut a les poques variables que incorpora és pot reduir considerablement la mida del 
microcontrolador. 
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Entre els pics de la família 16X de Microchip com per exemple el 16F84A o el 
16F877A,quin creus que pot ser més adient o òptim a l’hora desenvolupar aquest 
projecte? 
 
Revisant els datasheets i degut a les poques variables que incorpora, poder ens podríem 
decantar per un PIC de la família 12FXXXX amb menys ports d’entrada però amb conversor 
A/D 
 

 Fes un esquema amb la disposició de la instal·lació amb tots els elements que la 
conformen 
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Realitza el diagrama de flux de l’aplicació automatitzada. 
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 Una vegada fet el diagrama flux realitzeu la programació de l’aplicació mitjançant 
assembler, C i finalment amb llenguatge gràfic. 
Pengeu el codi mitjançant via telemàtica:  

 

 

Questions finals:  
Quines diferencies significatives trobeu en la programació amb els diferents 
llenguatges? 
 
A l’hora de treballar amb senyals analògiques és fa una mica més complex de programar ja que 
tens un ample espectre de valors per a una variable. Aquí el llenguatge gràfic és mostra més 
intuïtiu a l’hora de donar valor a aquestes variables així com a l’hora de comparar els resultats, 
en canvi una mica al C i en especial a l’assembler això és fa complicat 

Quin sembla més intuïtiu a l’hora de programar amb ell? 
 
El llenguatge gràfic te l’avantatge que és més fàcil definir un valor que no sigui digital i operar 
amb ell. 

Amb quin llenguatge has trigat menys en desenvolupar l’aplicació? 
 
Amb el llenguatge gràfic pràcticament és passa del diagrama de flux a la programació 

Quin creus que te un temps d’execució menor a nivell d’instruccions? 
 
Com sempre, l’assembler és el llenguatge més proper al llenguatge màquina. Però a partir d’un 
cert nivell de dificultat és valoren altres llenguatges menys embolicats.  

Per aquesta aplicació en concret quin dels tres llenguatges creus que és més òptim i 
perquè. 
 
Com hem comentat a les preguntes anteriors, el llenguatge gràfic és el més intuïtiu, 
especialment per treballar amb altres tipus de variables.  

Que creus que ha de prevaldre quan és desenvolupa una aplicació per un us concret a 
nivell particular, i industrial? 
 
S’ha de tenir en compte que a nivell industrial és que és vol és que sigui viable (eficient, 
depurada,fiable,etc) a nivell particular interessa que funcioni i és pugui anar polint poca poc per 
així aprendre a depurar codi 

 


