
              
 

PRÀCTICA 2:  ALARMA NOCTURNA. 
 
Continguts. 
 

Aquesta pràctica consisteix en simular el funcionament d’una alarma que només 

s’activarà si detecta presencia i és de nit.  La presencia es detectarà amb un sensor 

Sharp 2YOA21 (o amb un polsador) i la foscor amb una LDR. Pel que fa a la senyal 

acústica es generarà amb un piezo o un petit brunzidor.  

 

La pràctica es proposa en dues activitats: una amb la placa PICAXE_08M real i l’altra 

simulada amb el PICAXE-VSM. 
 
 Material. 
 

• 1 ordinador amb l’editor programing del picaxe  instal·lat. 

• Placa picaxe_08M. 

• 1 brunzidor o piezo a 5-12 V. 

• 1 LDR. 

• 1 un polsador o  1 sensor Sharp 2YOA21. 

 
Objectius. 
 

• Familiaritzar-se amb els microcontroladors, LDR, piezos i sensors d’infraroigs. 

• Aprendre a programar el picaxe 08M. 

• Aprendre a llegir  el senyal analògic que ens dóna una LDR. 

• Aprendre a llegir el senyal digital d’un detector d’infraroigs o d’un polsador. 

• Aprendre a activar una sortida digital, en aquest cas un piezo o brunzidor. 

• Aprendre a fer temporitzacions. 

• Aprendre com funciona una alarma. 
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Mètode operatiu. 
 

ACTIVITAT 1:  REALITZACIÓ PRÀCTICA D’UNA ALARMA NOCTURNA. 
 

Connexionat. 
 

1.- Desconnecteu els sensors CNY70 de la placa i col·loqueu-hi el polsador, la LDR, la 

bombeta i el brunzidor tal i com s’indica en la imatge següent: 

 
I si voleu utilitzar el sensor sharp 2YOA21: 
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2.- Obriu l’Editor del picaxe i introduïu el programa següent: 

 
 

3.- Simuleu el funcionament del programa pas a pas i comproveu el funcionament. 

Deseu-lo com ALARMA_1. 

 



 
 

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
D’AUTOMATITZACIÓ AMB PICAXE 

 

Realitzat per: 
Joan Pellicer 

 
Alarma nocturna 

 

novembre/08 
Versió:1.0 

Pàgina: 4/4 
Fitxer:  

 

 

Expliqueu el funcionament observat i justifiqueu-lo. 

 

 

 

 

 

 

4.- Bolqueu el programa ALARMA_1 al picaxe 08M de la placa de pràctiques i observeu 

el funcionament. El funcionament és el que esperàveu? 

 

5.- Feu proves amb el temps que està activada l’alarma i amb el  nivell de foscor amb 

el que s’activarà. Expliqueu el que s’ha de fer per produir els canvis que es demanen i 

deseu les modificacions com ALARMA_2. 

 

 

 

 

 

 

 


