
Muntacàrregues de dues parades

 

Objectius

– Realitzar l'automatització de la maqueta d'un muntacàrregues de dues plantes.
– Analitzar circuits electrònics.
– Analitzar la funcionalitat de l'aplicació, crear l'algorisme de control i transformar-lo en un 

programa.
– Establir la relació entre els elements d'entrada i de sortida amb el controlador i l'execució 

del programa.
– Desplegar estratègies de depuració de programes de control.

Descripció de la proposta

Es parteix de la maqueta d'un muntacàrregues de dues plantes elaborada bàsicament amb fusta, 
però que podria haver estat feta amb materials metàl·lics i plàstics. Aquesta ha d'estar equipada 
amb un motor elèctric de corrent continu, 2 finals de cursa, i polsadors de crida. El programa de 
control ha de coordinar les accions entre aquests elements amb el PIC per aconseguir el control 
complert. El controlador proposat és el més senzill de la gamma PICAXE: l'AXE08M2. Del qual 
s'exploten totes les possibilitats d'aquest xip tan senzill però potent alhora.

L'alumnat realitza l'anàlisi de l'automatisme i l'ha d'implementar i l'ha d'assajar per tal de verificar la 
correcció d'aquest. Aquest procés comporta el desplegament d'estratègies d'anàlisi de la 
interacció entre els dispositius elèctrics, el PIC i el programa de control.

Aspectes didàctics i metodològics

L'activitat aquí presentada admet diverses variants en el plantejament, des d'un projecte 
tecnològic complet amb el disseny i muntatge de l'estructura i els mecanismes de l'ascensor, a 
partir directament de la maqueta i centrar-se en la programació. La construcció del programa pot 
ser molt guiada o bé seqüenciada en petits passos d'acord amb els objectius pretesos pel docent.

El context que representa el muntacàrregues és proper a l'alumnat per ser una simplificació de 
l'ascensor, un element comú i conegut per ells. Això afavoreix la identificació dels elements que en 
formen part i la relació entre ells.
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Recursos emprats

Els recursos emprats serien els necessaris per una maqueta d'ascensor equipada amb els 
elements elèctrics per realitzar el control automàtic.

Com elements de control s'empra un mòdul AXE092 equipat amb un microcontrolador PICAXE 
08M2, dos relés i piles per a l'alimentació.

La programació es realitza amb el programari gratuït: Programming editor o amb Logicator que es 
descarreguen directament del web del fabricant.

Cal disposar de l'aula de tecnologia i d'ordinadors.

Documents adjunts

Per al professorat: MP_Muntacarregues.pdf

Per a l'alumnat: MA_Muntacarregues.pdf
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