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 1 Annexes



 1.1 Esquema disseny de la placa





 1.2 Annexes sessió pre-Taller



Exercici a classe.

A l'equip de futbol del barri s'han cansat de utilitzar un marcador manual i volen un d'electrònic, 
però són molt cars. I ens han demanat si els podem dissenyar un. Volen que tingui un polsador 
per apuntar un gol d'un equip i un altre per apuntar un gol de l'altre equip. Finalment volen un 
tercer botó per posar a zero els comptadors.

Es demana::

1. Croquis del sistema de control indicant el nom de les diferents parts.

2. Pseudocodi del programa del microcontrolador.



Exercici a classe.

Des  d'una  cadena  de   la  televisió  ens  han  demanat  dissenyar  un  sistema  amb  un 
microcontrolador que il·lumini 8  caixes amb premis sorpresa per un concurs.

El sistema ha de disposar de dos polsadors, un per activar el sistema de llums i l'altre que 
l'aturarà. Es vol que el sistema activi els llums de les caixes de manera seqüencial, aturant-se a 
a cada caixa durant 40ms. El sistema ha de seguir encenent les llums fins que es polsi l'altre 
botó. 

En el moment que es premi el segon polsador la llum es quedarà encesa en la caixa elegida.

Es demana::

1. Croquis del sistema de control indicant el nom de les diferents parts.

2. Pseudocodi del programa del microcontrolador.



 1.3 Annex explicació pseudocodi



Estructures de control

Estructures seqüencials
Les ordres en un programa s'executen sempre de manera seqüencial. Sempre una després 
d'una instrucció o ordre s'executa la següent instrucció.

Estructures condicionals
En  certs  punts  del  programa  cal  prendre  decissions.  El  tipus  d'estructures  que  permeten 
comprovar si una condició es compleix s'anomenen condicionals. 

Si ens interessa el cas en el que la condició no es compleix, disposem de la següent estructura.

Si la condició  condició  es compleix llavors s'executen les  instruccions1 , si la condició 
condició  no es compleix, és a dir, es falsa, llavors s'executen les  instruccions2.

Pot  donar-se  el  cas  que  necessitem  comprovar  diverses  condicion,  en  aquest  cas  serà 
necessari utitlizar estructures condicionals múltiples

Si  condició  llavors

instruccions1;

Sino

instruccions2;

fisi ;

instrucció1;

instrucció2;

instrucció3;

Si  condició  llavors

instruccions;

fisi ;

Si  plou  llavors

tanca_les_finestres;

Sino

obre_les_finestres;

fisi ;



Estructures iteratives
Hi han instruccions o parts del program que s'han de repetir múltiples vegades. Aquest trossos 
de codi que es repeteixen s'anomenen bucles.

Un bucle es repeteix (dona voltes) fins que la condició ja no es certa.

 En aquesta estructura, les instruccions instruccions  s'executaran una vegada després de 
l'altre Mentres  que la condició  condició sigui certa.

Exemple

Programa per omplir un diposit d'aigua.

Aquest còdi comprova si el nivell del diposit () està al 100%, si no es així omple una miqueta el 
diposit  i llavors ho torna a comprovar. Aquest tros de codi es repeteix fins que el nivell  del 

diposit val 100%.

Mentres  nivell_diposit<100  llavors

obre valvula_diposit;

espera 1 segon;

tanca valvula_diposit;

fi mentres ;

Si  condició1  llavors

instruccions1;

Sino si condició2  llavors

instruccions2;

Sino si condició3  llavors

instruccions3;

Sino si condició4  llavors

instruccions4;

sino

instruccions5;

fisi ;

Si  minutero == 0  llavors

campanas = 4;

Si  minutero == 15  llavors

campanas = 1;

Si  minutero == 30  llavors

campanas = 2;

Si  minutero == 45  llavors

campanas = 3;

Sino

minutero = minutero +1;

espera 60 segundos

fisi ;

Mentres  condició  llavors

instruccions;

fi mentres ;
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Sessions de Taller

Què és un microcontrolador? 

Tal com diu el seu nom són micro (molt petits) controladors .

Són  circuits  integrats  programables  que  són  capaços  d'executar  les  ordres  que  estan 

gravades al seu interior. 

Els microcontroladors estan dissenyats per controlar . Es poden trobar en rentadores, cotxes, 

microones,  escales  mecàniques,  avions,  futbolins,  semàfors....  encarregant-se  del  seu 

funcionament. En un cotxe, per exemple, es poden trobar controlant els sistema de frens, els 

sistema de calefacció, el sistema de renta parabrises que pot tenir un sensor de pluja, sistema 

de enllumenat, obertura i tancament de portes, arrancada i funcionament del motor, etc. Són 

molts sistemes, uns més complexos i altres més senzills. I no només tenim aquests sistemes 

de control, sinó que a més han de treballar de manera coordinada i per això s'han de comunicar 

entre ells: imaginem que s'encén el renta parabrises en comptes de la llum blanca quan posem 

la  marxa  enrere.  Què  passaria?  Per  evitar  això  els  cotxes  disposen  de  sistemes  de 

comunicació per a que els xips es puguin comunicar entre ells per poder treballar de manera 

coordinada.

En realitat els microcontroladors són com un ordinador en un xip. Disposen d'una unitat central 

de processament (processador), memòria i perifèrics . 

Els perifèrics

En un ordinador  els  perifèrics  són el  teclat,  el  ratolí,  la  pantalla,  la  impressora,  la  tarja  de 

xarxa....  Són els  sistemes que permeten que l'ordinador  es  pugui  comunicar amb l'exterior, 

rebre informació i actuar. Fent una comparació amb una persona, el processador seria el cervell 

d'una persona, i  els perifèrics serien totes els nostres sentits  i  músculs,  que ens permeten 

recollir  dades de l'entorn (olors, colors, sons, temperatura...) i  actuar (saltar, caminar, parlar, 



moure...). En canvi, en un microcontrolador aquest perifèrics són diferents, estan dissenyats per 

poder comunicar-se o per poder controlar màquines, i no per 'parlar' amb les persones.

Els perifèrics dels que disposen els microcontroladors poden ser:

– Entrades i sortides digitals ,  que s'encarreguen de escriure i  llegir senyals digitals. 

Com pot  ser  llegir  l'estat  d'un  sensor  de presència,  un  polsador,  un  termostat...  O 

activar algun actuador com pot ser un díode led, un motor, una bomba d'aigua...

– Conversors  de  senyals  Analògics  a  Digital.  Hi  ha  moltes  senyals  que  són 

analògiques,  com la  temperatura,  la  quantitat  de llum...  Un  ordinador  no  entén  els 

senyals analògics, i  per tant  és necessari  un sistema que ens converteixi  aquestes 

senyals en informació digital. Aquests aparells s'anomenen  conversors A/D.

– Conversors  de  senyals  Digitals  a  Analògics  –  En  altres  casos  el  que  podem 

necessitar és el contrari, passar d'una senyal digital a una senyal analògica, això és 

perquè la  informació que genera el  microcontrolador  és digital,  i  pot  ser  que algun 

sistema extern funcioni amb senyals analògiques. Un exemple de conversor D/A es 

troba  en  els  reproductros  de  MP3.  La  música  es  guarda  en  format  digital,  el 

microcontrolador del reproductor tracta aquesta música digital i finalment per que pugui 

sonar  pels  auriculars  o  els  altaveus  cal  convertir  o  transformar  aquesta  informació 

digital a senyals analògiques. Per fer-ho s'utiliza els conversors D/A.

– PWM – pulse-width modulation – Modulació per ample de pulsos. Es un perifèric que 

genera una ona quadrada més o menys ample segons sigui necessària. S'utilitza molt 

per controlar motors, encara que també s'utilitza a vegades com a conversor D/A.

 

Aquest són els més comuns. A part, depenent del microcontrolador, poden tenir altres perifèrics: 

per comunicar-se (i2c, sèrie), per connectar amb teclats, pantalles tàctils...



ntroducció a l'entorn

Al taller treballarem amb el Microcontrolador PICAXE 20M2. 

Aquest microcontrolador és pot programar amb un llenguatge anomenat Basic.

Periferics

– Entrades i sortides digitals (In, Out)

– Conversors A/D (adc)

– Teclat (kb)

– Port Sèrie (Serial In/Out)

– PWM 

– i2c (hi2c)

– Conversor Digital a Anaglogic (DAC)

El processador PICAXE 20M2 es un microcontrolador amb 20 potes. De les que la 1 i la 20 son 

per a l'alimentació elèctrica (5V i GND respectivament).  

Les potes 2 i 19, són les que utilitzen la comunicació per port sèrie, i són els pins que s'utilitzen 

per programar el microcontrolador, així en aquesta placa estan reservades únicament per al 

port sèrie. A part d'aquest 4 pins, hi ha 16 pins més que pertanyen al Port C (8 pins) i al Port B 

(8 pins).



Diagrama de la Placa

La placa amb la què realitzarem les pràctiques al taller forma un sistema de control que està 

format per uns perifèrics d'entrada, uns altres perifèrics de sortida i un microcontrolador que és 

el que realitza el control. Aquest microcontrolador es diu PICAXE 20M2.

Com a perifèrics d'entrada la placa disposa de tres botons (Polsador 1, Polsador 2 i Polsador 

3), d'un sensor de llum i dos resistències variables (Potenciòmetre 1 i Potenciòmetre 2). 

Amb aquests perifèrics podem simular altres sensors dels que no disposem. 

Per exemple:

– Amb  els  polsadors  podem  simular  un  sensor  de  presència,  un  sensor  de 

barrera,etc... És a dir, sensors que ens donen una entrada digital (0 o 1).

– Amb els potenciòmetres podem simular tota mena de sensors analògics, sensors 

de temperatura, sensors d'humitat, sensors de distància.

Cal tenir  en compte que per poder llegir  els perifèrics digitals només cal llegir  les entrades 

(pinC.7, pinC.6, pinC.5...). En canvi, per a la lectura de les senyals analògiques cal utilitzar uns 

conversors analògic-digitals, que converteixen el senyal analògic en informació digital.

NOTA: Els polsadors en aquesta placa sempre donen 1, excepte quan estan polsats que  
donen 0.
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Programació del Picaxe 20M2

El PICAXE com ja hem comentat es programa mitjançant el llenguatge BASIC.

Al principi del programa hem de copiar les següents línies de codi, amb les quals configurem el 

microcontrolador i els noms dels perifèrics a la placa de manera que ens serà molt més fàcil 

treballar i programar-la. 

Quin dels dos codis és més senzill de llegir i escriure?

READADC  C.3, b2

o bé

READADC sensorLlum,valor

'==== Constants ====

SYMBOL   pulsador1 = pinC.7

SYMBOL  pulsador2 = pinC.6

SYMBOL  pulsador3 = pinC.5

SYMBOL  potenciometre1 = C.2

SYMBOL  potenciometre2 = C.1

SYMBOL  sensorLlum = C.3

SYMBOL  led1 = pinB.0

SYMBOL  led2 = pinB.1

SYMBOL  led3 = pinB.2

SYMBOL  led4 = pinB.3

SYMBOL  led5 = pinB.4

SYMBOL  led6 = pinB.5

SYMBOL  led7 = pinB.6

SYMBOL  sortidaLEDS = outPinsB

SYMBOL  sortidaPortB = outPinsB

SYMBOL  entradaPortB = pinsB

'===== Directives ====

'Definim per quin port sèrie programem la placa.

#com  5

'Definim quin microcontrolador té la placa

#picaxe  20M2

'=====Configuració de la direcció dels ports B i C =====

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsB = %11111111

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsC = %00000000



Comentaris

Quan es programa és aconsellable posar comentaris que expliquin que cada part del codi. Així 

quan tornem a llegir el programa ens serà més senzill entendre i recordar què feia el programa.

Per poder escriure comentaris en el programa només cal començar una línia amb el caràcter 

apostrof [']. D'aquesta manera el microcontrolador sap que és un comentari i no executa la línia.

Bucles

SYMBOL   i = b1

FOR i=1 TO 10

codi...

NEXT i

SYMBOL  i = b1

DO UNTIL  pulsador1 = 1

codi...

LOOP

SYMBOL  i = b1

DO WHILE pulsador1=0

codi...

LOOP

DO 

'Quan el polsador val 0 activem el LED1, sinó, l'apaguem.

IF pulsador1 = 0  THEN

LED1 = 1

ELSE 

LED1 = 0

ENDIF

LOOP



Condicionals

Registres importants

Port C

pinsC  :Lectura del PortC

outPinsC  :Escriptura del PortC

dirsC  : Configuració de la direcció dels pins del PortC (0 és entrada i 1 és sortida)

Per poder llegir els pins individualment

pinsC = pincC.7: pinC.6: pinC.5: pinC.4: pincC.3: pinC.2:pinC.1

Port B

pinsB  :Lectura del PortB

outPinsB  :Escriptura del PortB

dirsB  : Configuració de la direcció dels pins del PortB (0 és entrada i 1 és sortida)

Per poder llegir els pins individualment

pinsB = pincB.7: pinB.6: pinB.5: pinB.4: pincB.3: pinB.2:pinB.1

IF pulsador1 = 0  THEN

LED1 = 1

ELSE

LED1 = 0

ENDIF

IF pulsador1 = 0  THEN

LED1 = 1

ELSEIF pulsador2 = 0  THEN

LED2 = 1

ELSEIF pulsador3 = 0  THEN

LED2 = 1

ENDIF



Practica 1

Exercici1

Copiar el següent codi a l'entorn i executar la simulació.

'==== Constants ====

SYMBOL  pulsador1 = pinC.7

SYMBOL  pulsador2 = pinC.6

SYMBOL  pulsador3 = pinC.5

SYMBOL  led1 = pinB.0

SYMBOL  led2 = pinB.1

SYMBOL  led3 = pinB.2

SYMBOL  led4 = pinB.3

SYMBOL  led5 = pinB.4

SYMBOL  led6 = pinB.5

SYMBOL  led7 = pinB.6

SYMBOL  potenciometre1 = C.2

SYMBOL  potenciometre2 = C.1

SYMBOL  sensorLlum = C.3

SYMBOL  sortidaLEDS = outPinsB

SYMBOL  sortidaPortB = outPinsB

SYMBOL  entradaPortB = pinsB

'===== Directives ====

'Definim per quin port sèrie programem la placa.

#com  5

'Definim quin microcontrolador té la placa

#picaxe  20M2

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsB = %11111111

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsC = %00000000

DO 

'Quan el polsador val 0 activem el LED1, sinó, l'apaguem.

IF pulsador1 = 0  THEN

LED1 = 1

ELSE

LED1 = 0

ENDIF

LOOP



Una vegada polsem el botó simulació (si no hi ha cap error en el codi) s'executa la simulació 

del programa. 

De les tres pantalles que apareixen en activar-se la simulació hi ha una que ara ens interessa.

En aquesta pantalla es poden veure els pins del microcontrolador. Per un costat els pins RXT i 



TXD que són els pins del port sèrie i després els pins del PortC (C.7, C.6, C.5...) i  del Port B 

(B.7, B.6, B.5...)

El programa que hem copiat quan el pint C.7 val 0 activa el pin B.0, i quan el pin C.7 val 1, 

desactiva el pin B.0.  Prova a polsar el Pin C.7. Què passa?

Exercici2

Ara fes que el programa faci el mateix per els pins C.6 i C.5 (pulsador2 i pulsador3).

Quan acabis ensenya-li al professor.

Exercici3

Ara passa el programa a la placa. Per fer-ho cal que la placa tingui alimentació i estigui ben 

connectada a l'ordinador.

Cal configurar el port sèrie de l'ordinador que utilitzarem per programar el microcontrolador.

Per fer-ho:

Anem al botó que posa “Options” , després a la pestanya de “Serial Port”  i busquem el port 

serie que posi “Ready for use”.

'===== Directives ====

'Definim per quin port sèrie programem la placa.

#com  1





Imatge de la placa.



Practica Marcador Numèric.

En  aquesta  pràctica  tindrem  que  utilitzar  variables  per  poder  guardar  dades  de  manera 

temporal durant el programa. Les variables són posicions de memòria on podem guardar els 

resultats d'operacions o dades per utilitzar-les més endavant.

Per poder utilitzar una variable el primer pas és definir-la. Per fer-ho necessitem un nom, és 

recomanable que sigui el més descriptiu possible, per exemple, si volem guardar el resultat 

d'una suma li podem dir  totalSuma, valorSuma  o suma,  o si volem guardar el resultat de 

mesurar la temperatura li podem dir  varTemperatura, temp, temperatura...,  si és “el temps 

entre  que  reben  dos  pulsacions”  podem  dir-li  temps,  tempsEntrePolsos.    Després 

necessitarem assignar-li una zona de memòria que no  es pot repetir, en el PICAXE tenim 255 

per elegir, de la b0 a la b254.

Un exemple seria el seguent:

SYMBOL   totalSuma = b0

SYMBOL  varTemperatura = b1

SYMBOL  tempsEntrePolsos = b2

....

SYMBOL  unaAltraVariable = b254

Eixercici

Volem crear un marcador  numèric com els que tenen en el  supermercat  perquè els clients 

sàpiguen quan els toca. Disposarem de tres polsadors, un per incrementar el numero, un altre 

per decrementar-lo en cas de que ens haguem passat de numero i un tercer per posar-lo a 

zero.

Volem  que  cada  vegada  que  es  polsi  el  primer  botó  el  numero  que  surti  per  els  leds 

s'incrementi.  Però com pot passar que algun client s'adelanti pot ser necessari que haguem de 

restar  alguns  números  al  comptador,  per  aquesta  raó  necessitarem  que  el  segon  botó 

decrementi el comptador. Finalment per poder començar de zero i no haver d'estar mitja hora 

donant-li al botó de restar utilitzarem un tercer bóto per posar el comptador a zero.



Punt 1.

Copia el codi anterior a l'entorn de programació del PICAXE.

Aquest codi té un bucle (DO... LOOP) que incrementa una variable (variableComptador).

'==== Constants ====

SYMBOL  pulsador1 = pinC.7

SYMBOL  pulsador2 = pinC.6

SYMBOL  pulsador3 = pinC.5

SYMBOL  led1 = pinB.0

SYMBOL  led2 = pinB.1

SYMBOL  led3 = pinB.2

SYMBOL  led4 = pinB.3

SYMBOL  led5 = pinB.4

SYMBOL  led6 = pinB.5

SYMBOL  led7 = pinB.6

SYMBOL  potenciometre1 = C.2

SYMBOL  potenciometre2 = C.1

SYMBOL  sensorLlum = C.3

SYMBOL  sortidaLEDS = outPinsB

SYMBOL  sortidaPortB = outPinsB

SYMBOL  entradaPortB = pinsB

'===== Definim les variables que necessitem en el programa

SYMBOL  variableComptador = b1

'===== Directives ====

'Definim per quin port sèrie programem la placa.

#COM1

'Definim quin microcontrolador té la placa

#picaxe 20M2

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsB = %11111111

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsC = %00000000

'Posam la variable1 a zero

variableComptador = 0

DO

'A cada iteració incrementam el valor de la variable

variableComptador = variableComptador + 1

LOOP



Heu de comprovar amb el simulador com  aquesta variable es va incrementant (3).

Per poder veure com la variable s'incrementa cal configurar la finestra de “Memory” perquè 

mostri la memòria RAM (2). Al cercle 3 es pot veure el valor de la variable durant la simulació.

Punt 2. 

Mostrar la variable per els leds.

En el punt anterior hem vist com incrementar una variable. Si aquesta variable la volem mostrar 

podem utilitzar els díodes Leds de la placa. Si escrivim en els leds (sortidaLeds ) aquest valor, 

podrem veure com s'incrementa aquest valor en binari.

Comprovem com s'incrementen els LEDs amb el simulador. Funciona?

Programar a la placa. Comprova que pasa?

Punt 3. 

En el punt anterior hem vist com amb el simulador es veia bé, però a la placa el comptador va 

tant ràpid que no dona temps a veure com s'incrementa. Per poder veure com s'incrementen 

DO

'A cada iteració incrementam el valor de la variable

variable1 = variable1 + 1

'Mostram el valor de variable amb els LEDS

sortidaLEDS = variable1

LOOP



els leds,  tindrem que afegir una pausa en el codi perquè el microcontrolador s'esperi  entre 

suma y suma.

Afegim una operació perquè esperi un temps entre ca da increment.

Pause  x – Comanda que atura el programa duran x ms. Recorda que un segon son 1000ms.

Per exemple. 

Prova-ho ara a la placa.

Veiem ara com els leds es van incrementant (en binari) fins que estan tots encesos i tornar a 

començar?

Punt 4.

Ara que sabem incrementar i treure una variable per els leds, fem que només s'incrementi quan 

polsem el botó 1.

Prova-ho a la placa. Funciona bé? Es possible que quan polsis el botó els LEDs s'incrementin 

més d'una vegada. Si es així prova a incrementar els temps que està el microcontrolador aturat 

(PAUSE)

DO

'A cada iteració incrementam el valor de la variable

variable1 = variable1 + 1

'Mostram el valor de variable amb els LEDS

sortidaLEDS = variable1

PAUSE 30

LOOP

DO

'Si el polsador val 0 incrementem el valor de la variable

IF pulsador1 = 0 THEN

variable1 = variable1 + 1

'Mostram el valor de variable amb els LEDS

sortidaLEDS = variable1

'Esperam 30ms

PAUSE 30

ENDIF

LOOP



 1.4.1 Punt 5.

Ara que sabem incrementar amb un polsador, fem que amés decrementi el comptador quan 
polsem el botó 2.

 1.4.2 Punt 6.

I ara fes que els leds es posin a 0 quan polsem el polsador 3. 

Quan acabis ensenya-li al professor.



 2 Pràctica Llum Automàtica

La placa disposa d'un  sensor  de  llum,  en  concret  una resistència  LDR,  el  valor  d'aquesta 

resistència varia amb la llum. Si li dona molta llum la seva resistència disminueix, i en canvi 

quan no li dona llum la seva resistència augmenta.

Aquesta resistència esta connectada al microcontrolador a través del pin PortC.3 que té un 

conversor  Analògic-Digital.  La  senyal  que rep  el  microcontrolador  de  la  resistència  és  una 

senyal   anañògica  que varia  de  0 a  5V.  Per  poder  llegir  aquesta  senyal  hem d'utilitzar  la 

comanda READADC. 

Exercici 

Volem crear un sistema d'enllumenat automàtic. Volem que el sistema sigui capaç de detectar 

quan s'ha fet fosc i llavors encendre les llums ( els Leds) com si fos el sistema d'enllumenat 

d'un jardí o del carrer.

Punt 1

El  primer  pas  és  fer  la  lectura  del  sensor  de  llum  i  comprovar  que  funciona  mostrant  la 

informació de la lectura mitjançant els leds.

Copia el codi del quadre següent al Picaxe i comprova com varia la senyal amb la llum.

READADC  C.3, variableDestiDades



Punt 2

Fes que si la senyal llegida per el conversor (variableLlum) és menor que un cert valor llavors 

s'encenguin tots els leds.

Pots variar el valor amb el que s'encenen les llums, per que aquestes s'encenguin amb més o 

menys claror.

Quan acabis ensenya-li al professor.

'==== Constants ====

SYMBOL  pulsador1 = pinC.7

SYMBOL  pulsador2 = pinC.6

SYMBOL  pulsador3 = pinC.5

SYMBOL  led1 = pinB.0

SYMBOL  led2 = pinB.1

SYMBOL  led3 = pinB.2

SYMBOL  led4 = pinB.3

SYMBOL  led5 = pinB.4

SYMBOL  led6 = pinB.5

SYMBOL  led7 = pinB.6

SYMBOL  potenciometre1 = C.2

SYMBOL  potenciometre2 = C.1

SYMBOL  sensorLlum = C.3

SYMBOL  sortidaLEDS = outPinsB

SYMBOL  sortidaPortB = outPinsB

SYMBOL  entradaPortB = pinsB

'===== Definim les variables que necessitem en el programa

SYMBOL  variableLlum = b1

'===== Directives ====

'Definim per quin port sèrie programem la placa.

#COM 1

'Definim quin microcontrolador té la placa

#picaxe  20M2

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsB = %11111111

'Direcció dels bits del port B. 1 es sortida, 0 es d'entrada.

dirsC = %00000000

DO
READADC  C.3, variableLlum

' El ADC dona un valor entre 0 i 255 (8 bits). Però els leds només mostren de 0 a 127( 7  
bits).

'Per tant hem de dividir el valor entre 2.

sortidaLEDS = variableLlum/2

LOOP



Punt 3

Si en el punt anterior has implementat un sistema d'enllumenat automàtic segons el nivell de 

llum, ara volem que implementis un sistema que es pugui ajustar sense necessitat de tocar el 

codi del programa. 

Volem  que el programa segueixi llegint el  valor del sensor de llum com fins ara, però que 

llegeixi amés el valor del  potenciometre1. Faci la comparació del potenciometre1 i el sensor 

de llum ( sensorLlum ) i llavors decideixi si encén o no l'enllumenat. 

És a dir, volem que el valor amb el que es compara el valor del sensor de llum per decidir si 

encenem l'enllumenat (els leds) sigui el valor del potenciometre1.

Quan acabis ensenya-li al professor.


