
Implementació d’un sistema de seguretat domèstic 
TFG – Grau de Tecnologies de la Telecomunicació 

Nom Estudiant: Germán Almudever Larrodé 

Nom Consultor: Jordi Bécares Ferrés 

 
Gener 2016 



Índex de continguts 

 Descripció del Projecte        2 

 Objectius del TFG       3 

 Descripció funcional       4 

 Descripció detallada  

• Maquinari – Esquema de connexions     5 

• Maquinari – Prototip       6 

• Programari – Màquina d’estats      7 

• Programari – Arquitectura      8 

 Conclusions        9 

 Proves de funcionament del sistema                10 

1 



Descripció del projecte 

Es defineix un sistema de seguretat com el conjunt d’elements i instal·lacions 

necessàries per proporcionar a les persones i bens materials la protecció 

enfront les agressions externes 
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Objectius del TFG 

•Integrar els detectors d’intrusió 

•Afegir indicadors d’acció (LEDs) 

•Incorporar una interfície d’usuari (teclat) 

•Dues modalitats de funcionament (armats total I parcial) 

•Dotar el sistema de comunicació GPRS per les notificacions a l’usuari 

•Permetre el monitoratge via port sèrie 

L’objectiu principal és el disseny i la implementació d’un sistema de seguretat 
domèstic 
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Descripció funcional 

 
• Detecció d’intrusió  

• Contacte Magnètic 
• Detector Infrarroig Passiu 

• Comanes d’usuari (via teclat) 
• Armat Total 
• Armat Parcial 
• Desarmat  
• Desarmat sota coacció 

• Notificació SMS  
• Alarma robatori (CM) 
• Alarma robatori (PIR) 
• Desconnexió sota coacció 
• Sistema Armat 
• Sistema Desarmat 
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Descripció detallada (Maquinari – Esquema de connexions) 

El microcontrolador és el nucli del sistema encastat però per poder considerar 

el sistema complet es necessita disposar de perifèrics per desenvolupar les 

seves funcionalitats 
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Descripció detallada (Maquinari - Prototip) 

Prototip d’un sistema de seguretat domèstic basat en un microcontrolador 

LPC1769 
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Descripció detallada (Programari – Màquina d’estats)) 

La màquina d’estats és un model matemàtic d'un sistema compost per estats, 

transicions i accions  
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Descripció detallada (Programari- Arquitectura) 

L’aplicació es troba implementada en la seva major part en un conjunt de 

mòduls 
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Conclusions 

• S’han complert els objectius establerts 

• Grans possibilitats d’aplicació dels sistemes encastats 

• Obtenció d’un producte robust, funcional i viable 

• Valoració econòmica favorable i competitiva 

• Experiència enriquidora i molt positiva 
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Proves de funcionament del sistema 

 

 

Enllaç del video demostració de les funcionalitats del prototip 

 

 

https://youtu.be/KAIUGAopIvI 
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