
 
PRÀCTICA 3: CRONÒMETRE AUTOMÀTIC. 
 
Continguts. 
 

En aquesta pràctica s’explica com construir un cronòmetre automàtic per una 

pista de robots rastrejadors.  

  
 

 El cronòmetre s’activarà automàticament quan un robot passi pel davant del 

sensor. El temps s’enviarà en mil·lisegons via sèrie pel mateix cable que s’utilitza per 

programar el PICAXE a l’ordinador. Aquest temps es visualitzarà en l’ Hiperterminal de 

Windows.  

El LED VERD indicarà que el cronòmetre està a punt per tal que el robot passi pel 

davant i comenci a comptar. Pel que fa al LED VERMELL indicarà que el cronòmetre 

està comptant. 

 

 
 Material. 
 

• 1 ordinador amb l’editor programing del picaxe  instal·lat i el Picaxe-VSM 

• Placa picaxe_08M. 

• 1 cable per programar el picaxe 08M de la placa. 

• 1 detector Sharp 2YOA21. 

 
Objectius. 
 

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

• Aprendre a programar el picaxe 08M. 

• Aprendre a llegir el senyal digital d’un detector d’infraroig. 
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• Aprendre a activar una sortida digital. 

• Aprendre a fer comptatges de temps. 

• Aprendre com funciona un cronòmetre digital. 

 

Mètode operatiu. 
 

ACTIVITAT 1:  REALITZACIÓ PRÀCTICA D’UN CRONÒMETRE AUTOMÀTIC. 
 

Connexionat. 
 

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

Sharp tal i com s’indica en la imatge següent: 

 
 
 
 
2.- Obriu l’Editor del picaxe i introduïu el programa següent: 
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3.- Simuleu el funcionament del programa pas a pas i comproveu el funcionament. 

Deseu-lo com CRONO_1. 

 

Expliqueu el funcionament observat i justifiqueu-lo. 

 

 

4.- Bolqueu el programa CRONO_1 al picaxe 08M de la placa de pràctiques i observeu 

el funcionament. El funcionament és el que esperàveu? 

 

  

 


