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  EExxeemmpplleess::  DDiisssseennyy  ddee  pprroojjeecctteess  ((PP55))  
 

 
 

Proposta 1: capsa de música 
 
Placa desenvolupament: 
 
Com només farem servir la LDR i el brunzidor de la placa posem els interruptors 2 i 4 a ON 

Programa amb l'ordre play: Programa amb l'ordre tune: 
 
main: 
label_3D: readadc  4,b1 
  if b1> 128 then label_89 
  goto label_3D 
 
label_89:  
'Doraemon Theme  
 tun
e 0, 4, ($27, $40, $00, $44, $09, $44, $07, $6C, $07, $49, 
$07, $44, $05, $44, $02, $6C, $29, $42, $02, $45, $0B, 
$4B, $09, $47, $05, $6C, $05, $44, $29, $2B, $6C, $40, 
$02) 
  goto label_3D 
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Placa de producció: 
Podem eliminar la part de programació. 

 
Podem dissenyar la nostra placa de circuit imprès amb paper quadriculat: cada quadrat serà 2,54mm. 
Dibuixem el contorn dels components. Farem creus als punts de soldadura i dibuixarem en color 
vermell les pistes (si tinguéssim ponts a la cara de components els faríem de color blau)  
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Versió millorada amb llums: 
Les ordres play i tune permeten acompanyar la melodia amb els LEDs als pins 0 i 4. Com el 4 el 
tenim ocupat, i per versions millors també ocuparem el 1 que podríem utilitzar per alliberar el 4, ens 
limitarem a utilitzar el 0 per acompanyar amb un LED la música: 

 
Versió millorada amb selector de melodia i una llum: 
Podem disposar de 2 interruptors per seleccionar la melodia. Caldria llegir aquestes entrades i 
utilitzar el seu valor en ordres if o branch per executar la melodia desitjada. 
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Versió millorada amb selector per potenciòmetre: 
Podem ampliar el nombre de opcions a escollir si en lloc d'interruptors utilitzem un potenciòmetre 
com a selector de melodia. Encara tenim un interruptor que ens permet altres funcionalitats (aturar la 
melodia, anul·lar l'acompanyament del LED ...) 

 
 
 

Proposta 2: metrònom 
 
Placa de desenvolupament: 
 
Podem aprofitar el brunzidor i el seu 
LED associat, així com el polsador. 
Però necessitem un potenciòmetre, que 
podem connectar a una placa de 
prototips anul·lant la LDR al pin4. 
Per tant posarem els interruptors 2 i 3 a 
ON i el 4 a OFF. 
 
El potenciòmetre el connectarem als 
forats F3 (cursor), H2 i H4. Posarem 
ponts entre D2 i J4 i entre E1 i J2. La 
placa AXE-092 la connectarem a B1-
B10.
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Programa: 
 
main: 
label_10: if pin3=0 then label_10 
label_20: 
  readadc  4,b0 
  sound 2,(30,50) 
  for b1 = 1 to b0 
   pause 20 
   if pin3=1 then label_30 
   next b1 
  goto label_20 
label_30: if pin3=1 then label_30 
  goto label_10 
 
Placa de producció: 
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Proposta 3: regulador de llum 
 
Placa de desenvolupament: 
 
Podem aprofitar el LED al pin2 per 
a la sortida,i el polsador al pin3. 
Ens caldrà un potenciòmetre que 
pot substituir a la placa de 
prototips la LDR al pin4.  
 
Per tant posarem els interruptors 
2 i 3 a ON, i el 4 a OFF. 
 
El potenciòmetre el connectarem 
als forats F3 (cursor), H2 i H4. 
Posarem ponts entre D2 i J4 i 
entre E1 i J2. La placa AXE-092 la 
connectarem a B1-B10. 
 
Programa: 
 
 
main: 
label_10: if pin3=0 then label_10 
label_15: if pin3=1 then label_15 
label_20: 
 readadc  4,b0 
 pwmout 2,255,b0 
 if pin3=1 then label_30 
 goto label_20 
label_30: pwmout 2,0,0 
label_40: if pin3=1 then label_40 
 goto label_10 
 
 
Placa de producció: 
Ens podrem estalviar els components de programació. 
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Versió millorada amb 3 LEDs: 
Aquesta versió la podem comprovar directament a la placa AXE-092. El brunzidor associat al pin2 
farà un soroll que harem de soportar. 

Programa: 
 
main: 
label_10: if pin3=0 then label_10 
label_15: if pin3=1 then label_15 
label_20: 
  if pin3=1 then label_99 
  readadc  4,b0 
  b1=2*b0 
  if b0<127 then label_25 
  pwmout 2,0,0 
  low 1 
  low 0 
  high 2 
  if b0<168 then label_20 
  high 1 
  if b0<201 then label_20 
  high 0 
  goto label_20 
label_25: low 2 
  low 1 
  low 0 
  pwmout 2,255,b1 
  goto label_20   
label_99: pwmout 2,0,0 
  low 2 
  low 1 
  low 0 
label_100: if pin3=1 then label_100 
  goto label_10 
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Proposta 4: joc de llums nadalenques 
Placa de desenvolupament: 
Caldrà substituir la LDR al pin4 de la placa AXE-092 per un potenciòmetre. Per tant posarem 
l'interruptor 4 a OFF i utilitzar el connector a la placa de prototips. Veure els detalls als dissenys de 
les propostes 2 i 3. 

Programa: 
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Placa de producció: 

 

 
 
Naturalment, per fer-lo servir amb molts LEDs en paral·lel (cadascú amb la seva resistència 
limitadora), caldria substituir cada parella R-LED de la placa per un connector comandat per un 
transistor, donada la intensitat del nombre de LEDs. 
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Versió millorada: 
 

 
Proposta 5: alarma 
 
Podem aprofitar el 
polsador al pin3,la 
LDR al pin4, així 
com els LEDs als 
pins 0 i 2 i el 
brunzidor associat 
a aquest darrer pin. 
Però necessitarem 
una altra entrada 
analògica per llegir 
la resistència que 
fa de clau: podem 
substitur el LED al 
pin1 de la placa 
AXE-092 per un 
divisió de tensió a 
la placa de 
prototips. 
Per tant posarem 
l'interruptor 1 a 
OFF i la resta a 
ON. 
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Programa: 
 

 
Placa de producció: 
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Es pot afegir un 3r LED amb funcionament invers al connectat al pin0: 
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Proposta 6: mascota electrònica 
 
Podem utilitzar la placa AXE-092 amb tots els interruptors a ON: únicament ens sobrarà el LED 
associat al brunzidor al pin2. Si utilitzem programes de la documentació de la mascota, pensem que 
els pins 1 i 4 s'han d'intercanviar al codi. 

Programa: 
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Placa de producció: 

 


