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Requeriments: 

Es vol optimitzar el consum d’energia elèctrica dels llums del jardí d’una casa. Per això necessitarem 

un sistema que permeti encendre i apagar aquest enllumenat d’una forma automàtica. 

Plantejament: 

Per poder controlar l’encesa i l’apagada de l’enllumenat exterior mitjançant el nivell d’iluminació, 

hem de treballar amb un sensor de llum que ens permeti mesurar aquest nivell. Per això farem servir 

un LDR, que ens proporcionarà un valor analògic. Primer fixem quin és el valor llindar on volem que 

s’encengui o s’apagui l’enllumenat i a partir d’aquí començarem la programació del sistema. 

Com la lectura que ens proporciona el LDR potser oscil·lant, abans de fer qualsevol acció, farem una 

doble lectura en un petit marge de temps, si les dues lectures compleixen la mateixa condició, llavors 

es començarà l’acció corresponent, si no és així, es continuaran fent comprovacions. 

En aquest cas s’ha decidit que a més d’encendre o apagar l’enllumenat, el sistema ens avisarà de 

l’acció corresponent mitjançant un avis per la pantalla i un avís sonor. 

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquest sistema de control necessitarem el material següent: 

 1 Placa Arduino ONE 

 1 Placa Protoboard 

 1 Cable de connexió USB tipus A - B 

 1 LDR 

 1 LED 

 2 Resistències (100  aprox.) 

 Cablejat per fer les connexions 

 

Esquema de Connexió: 

El sistema que ens permetrà dur a terme aquestes operacions és el següent:  
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Programació Scratch for Arduino (S4A): 

Aquest serà el programa que ens permetrà complir amb els requeriments demanats: 
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Fotografia del muntatge: 
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Requeriments: 

Es vol controlar la temperatura ambient d’un habitatge d’una forma automàtica, de tal manera que 

es connectin el aire condicionat o la calefacció per mantenir la llar dintre del rang de temperatura de 

confort que es defineixi. En cas que no sigui necessària la modificació de la temperatura tant l’aire 

condicionat com la calefacció hauran de romandre aturats. 

Plantejament: 

En primer terme, hem de conèixer quin és el rang de temperatura de confort que cal considerar. En 

aquest cas ho deixarem obert a les necessitats del usuari, de forma que aquest pugui definir quina ha 

de ser temperatura màxima a la llar Tmàx i quina la mínima Tmín. Per això establirem dues variables 

que es podran modificar a voluntat. 

 Aquest sistema haurà de funcionar de forma que quan la temperatura ambient dintre de l’habitatge 

superi la Tmàx es donarà l’ordre per a que es connecti l’aire condicionat. El nostre sistema ho simularà 

mitjançant un LED de color blau. Cada vegada que es connecti l’aire condicionat, es rebrà un doble 

missatge informant d’aquesta circumstància, un per la pantalla de l’ordinador i un altre mitjançant 

un avís sonor. 

Una vegada que la temperatura de habitatge estigui per sota de la Tmàx fixada, el sistema donarà una 

ordre d’aturada de l’aire condicionat. Aquesta situació també serà informada mitjançant un doble 

missatge per pantalla i sonor. 

En el cas de que la temperatura de l’habitatge estigui per sota de la Tmín establerta, el sistema enviarà 

un ordre per connectar la calefacció, simulada al nostre sistema mitjançant un LED vermell. En el 

moment en el qual la ambient assoleixi un valor per sobre de la Tmin el sistema donarà un ordre de 

desconnexió. Igualment que amb l’aire condicionat, cada cop que es connecti o es desconnecti la 

calefacció el sistema informarà de tal circumstància mitjançant un doble missatge a la pantalla i 

sonor. 

Finalment, sempre que la temperatura ambient es trobi entre la Tmàx i la Tmín establertes, el sistema 

tindrà encès un LED de color verd informant d’aquesta circumstància. De la mateixa manera, sempre 

que s’arribi a aquesta temperatura de confort establerta, ja sigui després de la desconnexió de l’aire 

condicionat o de la calefacció, el sistema també informarà d’aquesta circumstància mitjançant un 

doble missatge, un a la pantalla de l’ordinador i un altre sonor. 

El sensor de temperatura ens dona un valor analògic que moltes vegades és oscil·lant, es per això que 

a la programació s’incorporarà una doble lectura del valor del sensor amb un interval de temps 

establert, de tal forma que el sistema no farà cap acció abans d’haver comprovat dos cops seguits 

que es compleix el valor establert per fer una acció determinada.  
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Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquest sistema de control necessitarem el material següent: 

 1 Placa Arduino ONE 

 1 Placa Protoboard 

 1 Cable de connexió USB tipus A – B 

 1 Sensor de temperatura LM35 

 1 LED blau 

 1 LED vermell 

 1 LED verd 

 3 Resistències (100  aprox.) 

 Cablejat per fer les connexions 

 

Esquema de Connexió: 

El sistema que ens permetrà dur a terme aquestes operacions és el següent:  
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Programació Scratch for Arduino (S4A): 

Aquest serà el programa que ens permetrà complir amb els requeriments demanats: 

    

(Continua)
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Fotografia del muntatge: 
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Requeriments: 

Es necessita protegir l’habitatge davant de possibles intrusions. Es per això que es necessita una 

alarma que es connecti al detectar moviment al interior de la llar. 

 

Plantejament: 

Per poder controlar les possibles intrusions dins d’un habitatge necessitarem detectar-les i això ho 

farem mitjançant un sensor de presència. En aquest cas ens servirà un detector de distàncies, ja que 

aquest ens dona un valor analògic al que nosaltres podem buscar un llindar (distància) que 

considerem suficient com per interpretar que hi ha hagut una intrusió. 

Quan connectem aquesta alarma, el sistema ens dona un avis de veu indicant aquesta circumstància i 

un altre avís per pantalla. Al mateix temps encén un LED vermell indicant que l’alarma està 

connectada. Quan aquesta s’activa, existeix un temps de retard (que es pot personalitzar) que ens 

permet abandonar l’habitatge sense fer saltar l’alarma. De la mateixa forma, quan l’alarma detecta 

una intrusió, aquesta no salta immediatament, sinó que té un temps de retard (igualment 

personalitzable), ja que aquesta presència potser el mateix propietari que arriba a casa i ha de 

desactivar-la. En cas de que es detecti una intrusió i no és polsi el interruptor de desconnexió en el 

temps establert, el sistema connecta la alarma encenent un LED verd i fent sonar un brunzidor de 

forma intermitent. 

Una vegada que ha saltat l’alarma, aquesta no s’atura fins que es prem el polsador de desconnexió. 

Una vegada que aquest es polsat, s’apaguen els dos LEDs i el brunzidor. El sistema també ens avisarà 

d’aquesta circumstància mitjançant un missatge de veu i un altre per pantalla. 

 

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquest sistema de control necessitarem el material següent: 

 1 Placa Arduino ONE 

 1 Placa Protoboard 

 1 Cable de connexió USB tipus A - B 

 1 Polsador 

 1 Sensor de distància DMS-80 

 1 Brunzidor de 5V 

 1 LED vermell 

 1 LED groc 

 2 Resistències (100  aprox.) 

 Cablejat per fer les connexions 
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Esquema de Connexió: 

El sistema que ens permetrà dur a terme aquestes operacions és el següent:  

 

Programació Scratch for Arduino (S4A): 

Aquest serà el programa que ens permetrà complir amb els requeriments demanats: 
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Fotografia del muntatge: 
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Requeriments: 

Es vol optimitzar el consum d’energia elèctrica de l’enllumenat l’interior d’un habitatge. Per això 

necessitarem un sistema automàtic que permeti encendre i apagar aquest enllumenat d’una forma 

automàtica en funció del nivell de llum ambient i només en el cas que hi hagi alguna persona present 

a l’habitatge. 

Plantejament: 

Per poder controlar l’encesa i l’apagada de l’enllumenat interior d’un habitatge mitjançant el nivell 

d’iluminació i la presència d’alguna persona, hem de treballar amb dos sensors: un de llum (LDR) i un 

detector de presència (que en el nostre cas serà un mesurador de distància).  

A aquesta solució proposada, el sistema connectarà dues fases d’enllumenat en funció del nivell 

lumínic dins de l’habitatge. Es a dir, si s’assoleix a l’interior un nivell d’il·luminació suficientment baix i 

a més a més es detecta una presència, llavors es connecta una primera fase d’enllumenat. Si el nivell 

d’iluminació continua baixant fins a un segon límit establert i continua existint una presència, llavors 

es connectarà el segon nivell d’enllumenat. 

Sempre, en el cas de que la persona marxi de l’habitació, i independentment del grau d’iluminació, el 

sistema apagarà tots els llums, però amb un retard suficient que permeti abandonar la sala sense 

tenir cap problema d’il·luminació. 

En el cas que estiguin connectades les dues fases d’enllumenat i augmenti el nivell d’iluminació (per 

exemple per acció del Sol), el sistema anirà apagant consecutivament les dues fases d’enllumenat 

quan s’arribi als llindars establerts per a cada fase, independentment de que es detecti al mateix 

temps una presència a la sala.  

Al fer servir dos sensors analògics com són un LDR i un sensor de distància, tindrem que fixar per a 

tots dos quins seran els valors llindars perquè a la nostra programació realitzi cadascuna de les 

funcions requerides. 

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquest sistema de control necessitarem el material següent: 

 1 Placa Arduino ONE 

 1 Placa Protoboard 

 1 Cable de connexió USB tipus A - B 

 1 LDR 

 1 Sensor de distància DMS-80 

 3 LEDs 

 4 Resistències (100  aprox.) 

 Cablejat per fer les connexions 
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Esquema de Connexió: 

El sistema que ens permetrà dur a terme aquestes operacions és el següent:  

 

Programació Scratch for Arduino (S4A): 

Aquest serà el programa que ens permetrà complir amb els requeriments demanats: 
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Fotografia del muntatge: 
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Requeriments: 

Es vol automatitzar el funcionament de les persianes d’un habitatge, de forma que quan sigui de nit 

les persianes baixin automàticament i que quan sigui de dia s’aixequin automàticament fins que 

dintre de l’habitatge s’assoleixi un nivell d’il·luminació prèviament fixat. De la mateixa manera, la 

posició de les persianes al llarg del dia s’ha d’anar ajustant en funció del grau d’il·luminació a 

l’interior de l’habitatge. 

Plantejament: 

En primer terme ens hem de plantejar tres paràmetres, com són: 

 Nivell d’il·luminació exterior per sota del qual s’han de baixar les persianes automàticament 

 Nivell d’il·luminació interior mínim desitjat 

 Nivell d’il·luminació interior màxim permès 

Els valors d’aquests tres paràmetres els haurem de fixar nosaltres mateixos, segons las nostres 

preferències, a partir dels valors analògics que ens proporcionen els sensors de llum (LDRs) intern i 

extern. 

A continuació, en funció d’aquests tres paràmetres ens plantejarem el funcionament del nostre 

sistema. Començarem pel tancament automàtic de les persianes a la nit, es a dir, quan el nivell de 

lluminositat exterior es situa per sota del llindar que nosaltres hem establert com mínim. Arribat 

aquest punt, independentment de qualsevol altre paràmetre, la persiana baixarà completament fins 

arribar al sensor de final de cursa que aturarà la baixada. 

Quan surt el Sol i comença a il·luminar, en el moment que el sensor de lluminositat exterior detecta 

un nivell superior al que donava l’ordre de baixar les persianes, el sistema ja es troba en disposició de 

començar a aixecar-les. Perquè aquestes s’aixequin el sensor de lluminositat intern ha de detectar un 

valor per sota del mínim que s’ha fixat al sistema. Si això és així, el sistema començarà a aixecar les 

persianes fins que el sensor detecti aquest mateix valor mínim que s’ha fixat. Si per la llum que entra 

per la finestra no es pot assolir aquest valor mínim, llavors el sistema aixecarà les persianes fins que 

el final de cursa doni el senyal de que la persiana es troba a dalt de tot. Ara les persianes estan 

aixecades. 

Si amb la llum del Sol i amb les persianes aixecades es supera el nivell d’il·luminació màxim permès 

dintre de l’habitatge, el sistema executarà una ordre de baixada de les persianes fins que el sensor 

interior detecti un nivell d’il·luminació per sota del màxim fixat. 

S’ha de tenir en compte que el sistema està programat de forma que en funció de les variacions de 

llum que es produeixin a l’interior de l’habitatge, aquest enviarà ordres al motor per aixecar o baixar 

les persianes de forma que el nivell d’il·luminació a l’interior de l’habitatge sempre es trobi entre els 

valors mínim i màxim que s’han fixat amb anterioritat 
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Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquest sistema de control necessitarem el material següent: 

 1 Placa Arduino ONE 

 1 Placa Protoboard 

 1 Cable de connexió USB tipus A - B 

 2 LDR 

 2 Resistències (100  aprox.) 

 2 Resistències (10 k aprox.) 

 1 Microprocessador L293D o el microprocessador L293NE  i 4 diodes  

 2 Polsadors (o fi de cursa) 

 1 Motor de 5V 

 Cablejat per fer les connexions 

 

Es recomana la utilització del microprocessador L293D, ja que amb aquest es port connectar el motor 

directament a les sortides 3 i 6 sense cap tipus de problema. En el nostre cas ens hem hagut 

d’adaptar al processador L293NE, amb el qual es necessari connectar el motor mitjançant un conjunt 

de diodes tal i com es pot observar al següent esquema: 

 

Si amb aquest processador L293NE no es connecta el motor segons l’esquema de la figura anterior, el 

sistema no funcionarà, ja que en el moment de executar el programa l’Scratch for Arduino es 

quedarà bloquejat. 

A la pàgina següent es mostra un esquema de connexió tenint en compte les indicacions anteriors.
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Esquema de Connexió: 

El sistema que ens permetrà dur a terme aquestes operacions és el següent:  

 

L
2

9
3

N
E

SENSOR LLUM

INTERNA

FI DE CURSA DE

PUJAR PERSIANA

FI DE CURSA DE

BAIXAR PERSIANA

SENSOR LLUM

EXTERNA

MOTOR

PERSIANA

10k ohm

100 ohm

100 ohm

 

A la pàgina següent es troba la programació del present sistema en S4A. 
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Programació Scratch for Arduino (S4A): 

Aquest serà el programa que ens permetrà complir amb els requeriments demanats: 
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Fotografia del muntatge: 

 

 


