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  FITXA DEL TREBALL FINAL  
 

Títol del treball:  

 

Implementació d’un sistema de seguretat domèstic 
 

Nom de l’autor:  Germán Almudever Larrodé 

Nom del consultor:  Jordi Bécares Ferrés 

Data de lliurament (mm/aaaa):  01/2016 

Àrea del Treball Final:  Sistemes Encastats 

Titulació:  Grau de Tecnologies de les Telecomunicacions 

  Abstract (in English, 250 words or less):  

Insecurity constitutes some of the major problem facing our immediate society 
today. Home security is necessary nowadays as the possibilities of intrusion are 
increasing in the last years. The security systems have changed a lot from the 
last century and will be changing in coming years because the embedded 
systems. The purpose of this Bachelor Thesis is design and implementation of 
a microcontroller based home security system with GPRS technology. 
Furthermore, the main goal is to develop a prototype that incorporates the 
common parameters or characteristics of home security system: 24 hours 
monitoring of the intruder, ease of use, reliability, efficient, fast and precise 
notification system. 
The proposed system is controlled by an ARM microcontroller. The software 
implementation relies on open source frameworks, and it is written in the C 
programming language. In addition, the hardware of the system contains two 
sensors to protect the perimeter and interior area, a Magnetic Contact (CM) and 
a Passive Infrared (PIR) sensor. Also, system's interface is constituted by a 
keypad and two status LEDs that provide feedback on system's state and 
user's actions. 
In case of alarm, the system will send a text message by the GPRS 
communicator to a programmed number to take necessary actions. 
The design of the system was achieved by considering some factors such as 
efficiency, compatibility and portability and also durability. At last, the results of 
the practical circuit show the proper functions and also verify the reliable 
security.  

  Paraules clau (entre 4 i 8):  

embedded systems, microcontroller, GPRS, open source, C programming 
language, passive infrared, magnetic contact 
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1. Introducció  
 

Tal com indica el pla docent, la finalitat d’aquest treball pretén que l’estudiant realitzi un 

projecte de desenvolupament d’una aplicació de Sistemes Encastats o Xarxes de Sensors 

sense fils. 

Un sistema encastat és un sistema informàtic d’ús específic, que és encapsulat totalment pel dispositiu 

que controla. Els sistemes encastats constitueixen un sistema computacional fruit de la combinació de 

maquinari i programari. Aquesta combinació té com a missió dur a terme una funcionalitat o un 

conjunt de funcionalitats determinades.[1] 

La llei de Moore expressa que aproximadament cada dos anys es duplica el nombre de 

transistors en un microprocessador. Aquesta progressió exponencial, que es produeix des de 

mitjans dels anys 70, fa que la integració dels sistemes encastats a la vida quotidiana hagi 

estat assumida d’una manera natural al nostre entorn.  

El món de la seguretat electrònica no ha estat aliè a aquests avenços tecnològics. I això, ha 

permès un accés molt més generalitzat i a l’abast de tothom d’uns sistemes, que fins fa no 

gaire temps eren reservats per uns sectors determinats i molt especialitats.  

Per aquest motiu, en aquest Treball Fi de Grau es desenvolupa un sistema de seguretat 

domèstic dissenyat per la protecció d’una  vivenda o petit negoci, amb la finalitat que ens 

permeti la detecció davant d’una intrusió i la seva notificació mitjançant l’enviament de 

SMS als usuaris predefinits.  

 

1.1. Justificació  

Des del inici dels temps l’home ha tingut la necessitat de protegir les seves pertinences i la 

seva família. L’aparició de l’electrònica va permetre un canvi en el concepte de la seguretat 

i va proporcionar la possibilitat d’un sistema que no precisava del factor humà d’una 

manera activa i presencial.  

El increment de la sensació d’inseguretat ciutadana a la nostra societat, especialment en els 

entorns urbans i més poblats, s’ha traduït en la incorporació dels sistemes de seguretat a la 

vida diària, ja sigui, bé a les nostres llars com als centres de treball i negocis. 

Altrament, l’elecció d’aquest projecte també es deu a la meva vinculació laboral al sector 

de la seguretat electrònica durant més de 15 anys de vida professional. 
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1.2. 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. 

Per desenvolupar un sistema de seguretat adient es necessari d’un ampli anàlisi sobre els 

requeriments i les necessitats de l’usuari final. Els punts importants a considerar són: 

− Donar avís, ja sigui a una receptora o al mateix client, per permetre reaccionar i 

prendre les decisions oportunes davant d’una agressió al sistema. 

− Oferir la confiança al usuari i garantir que la informació rebuda és fidedigne i 

l’adequada en cada situació. 

− Mantenir la integritat pròpia del sistema i la seva funcionalitat envers possibles 

falles externes (p.e. pèrdues de subministrament elèctric). 

La norma UNE-EN 50131-1 estableix quatre graus de seguretat en funció del risc. 

− a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de señalización acústica, 
que no se vayan a conectar a una central de alarmas o a un centro de control. 

− b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, 
comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o, en 
su caso, a un centro de control. 

− c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer de 
medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que 
por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de 
alarmas o, en su caso, a un centro de control. 

− d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las denominadas infraestructuras 
críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo 
reglamentado, y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, 
materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con central de alarmas o, 
en su caso, a centros de control.[2] 

Encara que el sistema desenvolupat en aquest projecte no es troba connectat a cap receptora 

considerarem la transmissió via SMS a l’usuari com un “centre de control” i així, fer 

compliment dels requeriments d’una instal·lació de Grau 2. 

Mitjançant la utilització de dos sensors detecció d’intrusió es realitza la protecció de l’espai 

escollit. S’ha triat una vivenda amb dos habitacions. El contacte magnètic, instal·lat al marc 

de la porta, controla l’obertura de l’entrada. Es programat com una zona temporitzada ja 

que es troba en la ruta d’accés fins al teclat. El temps d’entrada i sortida ha de ser l’adient 

per permetre accedir i sortir de la vivenda connectant i desconnectant el sistema de 
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seguretat. Aquest temps no ha de ser excessiu per limitar el possible accés d’un intrús (10 

segons són suficients per les proves amb el prototip desenvolupat). 

La segona habitació es protegida pel detector infraroig passiu. Aquest, es col·loca en una 

cantonada per disposar d’un millor angle de captació i donar la màxima cobertura possible. 

Es programat com una zona instantània i activarà l’alarma sempre que detecti i el sistema 

sigui armat en mode total.  

 

 

Definim la protecció del contacte magnètic com perimetral ja que protegeix l’accés de la 

vivenda i la detecció es produeix abans de realitzar l’entrada. En canvi, el detector infraroig 

compleix una funció de protecció interior ja que la detecció es produeix quan ja s’ha 

produït la intrusió. Tenen funcions diferents i les seves característiques compleixen amb 

finalitats diverses.  

L’elecció d’aquestes dues tipologies de sensors respon a explicar les diferents possibilitats 

que s’ofereixen. D’altra banda, s’aprofitarà les seves funcionalitats per poder definir els dos 

modes de funcionament del sistema: l’armat total i l’armat parcial. 

La comunicació entre el sistema i l’usuari es realitza mitjançant el teclat i els leds. L’usuari 

indica al sistema les accions a realitzar amb la introducció d’una varietat de codis i el 

sistema comunica l’estat i el mode de funcionament amb el led d’estat (verd) i el led de 

connexió (vermell).  

La notificació de les alarmes es realitzarà mitjançant la utilització d’un transmissor GPRS 

que gestionarà l’enviament de missatges de text segons l’activació del seus canals. 

 

 

Figura 1. Plànol esquema de la instal·lació 
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1.3. Objectius del TFG 

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

On les seves característiques bàsiques estiguin fonamentades en la funcionalitat, 

l’operativitat, i l’autonomia del sistema. 

 

Els objectius que ha de satisfer el sistema són els següents: 

- Integrar els detectors d’intrusió (Contacte Magnètic i Detector Infraroig Passiu) al 

sistema. 

- Afegir indicadors d’acció (leds) per informar de l’estat del sistema. 

- Incorporar una interfície d’usuari al sistema (teclat). 

- Oferir dues modalitats d’utilització del sistema segons les necessitats dels usuaris 

(connexió total i connexió parcial). 

- Dotar el sistema de comunicació GPRS per  l’enviament de les alarmes via SMS. 

- Garantir el funcionament autònom del sistema davant possibles talls de 

subministrament elèctric. 

- Permetre el monitoratge de les accions realitzades via UART. 

 

1.4. Enfocament 

Per l’assoliment d’aquest projecte s’ha utilitzat una metodologia en cascada, també 

coneguda com model clàssic o lineal. Aquest enfocament és àmpliament emprat en 

desenvolupament de programari, i ens permet un control en la gestió dels terminis.  

Una característica fonamental degut a la limitació de temps es basa en l’ordenació de les 

diferents etapes de manera estructurada, tan com es veu en el següent apartat de 

planificació. 

El projecte es divideix en tres grans fases. 

 

1.4.1. Primera fase 

On el seu objectiu és la formació sobre l’entorn i la tecnologia subministrada en el joc de 

sistemes encastats amb la finalitat d’obtenir els coneixements necessaris per afrontar el 

desenvolupament del Treball Fi de Grau. Per això, l’equip docent ha planificat la realització 

d’unes PACs per assolir-los. 
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1.4.2. Segona fase 

Durant la primera fase, i encara que amb uns coneixements bàsics sobre els sistemes 

encastats, es realitza la proposta del projecte a desenvolupar i es comença a definir la seva 

estructura i objectius juntament amb el consultor. Un cop finalitzada la fase de formació i 

amb els coneixements assolits es defineix el projecte a realitzar definitivament. És en 

aquesta fase on realment es realitza l’execució de la implementació del sistema. Per això, es 

divideix les diferents parts a desenvolupar en tasques, i aquestes en sub-tasques per afrontar 

el projecte de manera organitzada i estructurada. 

 

1.4.3. Tercera fase 

L’última fase del projecte consisteix en la documentació i recopilació de tota la informació 

necessària per la realització d’aquesta memòria. On es recull tota la feina del Treball Fi de 

Grau i els resultats obtinguts. També s’exposen les conclusions finals. 

A més, es realitza la presentació en vídeo per la defensa del projecte i un vídeo demostratiu 

del funcionament del prototip desenvolupat, on es comprova totes les possibilitats i 

funcionalitats que disposa el sistema de seguretat implementat.   

 

1.5. Planificació 

La planificació inicial de la primera fase va ser a càrrec de l’equip docent de l’UOC ja que 

es basava en la formació i l’estudi de la placa LPC1769 i el seu entorn de programació. Al 

llarg de 5 PACs es distribuïa el temari necessari per poder afrontar el projecte TFG amb 

garanties. El compliment dels terminis a la fase de formació és molt ajustada degut a la 

necessitat d’assimilar molta informació per poder afrontar el projecte amb garanties. 

Adjunto la planificació final de la primera etapa. 

 

 Figura 2. Planificació primera etapa 
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La segona etapa recull la segona i tercera fase. En aquesta planificació ja s’han distribuït les 

càrregues de treball per tasques més acotades. Aquesta primera valoració ens mostra una 

estimació en terminis sobre l’evolució i progressió del projecte. Aquesta planificació esta 

subjecte als canvis sorgits durant el procés de desenvolupament del projecte. 

 

 

 

L’entrega de les últimes parts del projecte s’ha pogut avançar abans de la finalització 

programada inicialment. 

S’adjunta la modificació de la planificació final amb el cronograma actualitzat. Les tasques 

on s’ha variat la seva duració són de color magenta. Aquest avançament en les entregues es 

deu indubtablement a la seva importància i al increment de hores invertides. Enllestir el 

codi abans del termini establert ha permès disposar de més temps per la realització de la 

memòria tècnica i la presentació. 

 

 

 

 

Figura 3. Planificació inicial segona etapa 

Figura 4. Planificació final segona etapa 
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1.6. Recursos emprats 

Per la resolució d’aquest TFG s’han emprat els recursos subministrats al kit de sistemes 

encastats com els obtinguts específicament pel desenvolupament del projecte. Aquests 

recursos els podem diferenciar per: 

Maquinari  

- Placa LPC1769 amb microprocessador ARM Cortex M3 

 

 

- CP2102 convertidor UART – USB 

 

 

- Detector PIR DYP-ME003 

 

- Contacte Magnètic MPS45W 

 

 

- Teclat matricial CEBEK 

 

Figura 5. Placa LPC1769 

Figura 6. Convertidor CP2102 

Figura 7. Detector PIR DYP-ME003 

Figura 8. Contacte Magnètic MPS45W 

Figura 9. Teclat matricial CEBEK 
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- Led vermell 3V 

 

- Led verd 3V 

 

 

- Transmissor SISCOM GPRS V9.5 

 

 

- Font d’alimentació 12V 

 

 

 

- Bateria 12V0,8A 

 
 
 

Figura 10. Led vermell 3V 

Figura 11. Led verd 3V 

Figura 12. Transmissor SISCOM v9.5 

Figura 14. Bateria 12V0,8A 

Figura 13. Font d’alimentació 12V 
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- Targeta M2M Movistar

 

- Material vari per les connexions

 

 

 

 

 

 

 

 

Programari  

Per la realització del codi s

2,4Ghz i 4Gb RAM. El sistema operatiu Windows 7 

- LPCXpresso IDE v7.9.0_455

- Sistema operatiu en temps real FreeRTOS v8.2.2

- Llenguatge de programació C

- Emulador de terminal 

 

1.7. Productes obtinguts

Com a resultat d’aquest treball fi de grau s’obtenen 4 productes:

� El codi final, realitzat en llenguatge C, mitjançant la utilització de l’IDE 

LPCXpresso, i on es desenvolupa el funcionament i comportament del sistema de 

seguretat. 

� Una memòria tècnica, on 

de la definició, la planificació, el disseny i la implementació del producte final.

Targeta M2M Movistar  

 

 

vari per les connexions (protoboard, connectors, cables)

Per la realització del codi s’ha utilitzat un portàtil DELL Intel Core DUO P8600

2,4Ghz i 4Gb RAM. El sistema operatiu Windows 7 a 32 bits. 

LPCXpresso IDE v7.9.0_455 basat en Eclipse  

Sistema operatiu en temps real FreeRTOS v8.2.2 

Llenguatge de programació C 

Emulador de terminal per Windows PuTTY v0.65 

1.7. Productes obtinguts  

Com a resultat d’aquest treball fi de grau s’obtenen 4 productes: 

El codi final, realitzat en llenguatge C, mitjançant la utilització de l’IDE 

LPCXpresso, i on es desenvolupa el funcionament i comportament del sistema de 

Una memòria tècnica, on s’agrupa tot el treball desenvolupat durant el projecte des 

de la definició, la planificació, el disseny i la implementació del producte final.

Figura 15. Targeta M2M 

Figura 16. Material connexions 
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connectors, cables) 

Intel Core DUO P8600 amb CPU 

El codi final, realitzat en llenguatge C, mitjançant la utilització de l’IDE 

LPCXpresso, i on es desenvolupa el funcionament i comportament del sistema de 

s’agrupa tot el treball desenvolupat durant el projecte des 

de la definició, la planificació, el disseny i la implementació del producte final. 
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� Una presentació virtual, que inclou la defensa del projecte davant el tribunal, i que 

justifica el treball reali

demostratiu del funcionament del maquinari implementat i totes les seves 

funcionalitats d’ús. 

� Un prototip de sistema de seguretat, el qual garanteix les característiques descrites 

als objectius, que es fonamenta en un sistema encastat amb la utilització del 

microprocessador LPC1769, i que incorpora tots el perifèrics definits durant el 

desenvolupament d’aquest projecte.

 
 

2. Antecedents  
 

2.1. Estat de l’art 

Un sistema encastat és un sistema informà

determinades, normalment en temps real, mitjançant la combinació de maquinari i 

programari. Són dissenyats per cobrir unes necessitats específiques. La placa LPC1769 

disposa d’un  microprocessador ARM Cortex

arquitectura Harvard, que disposa de dues memòries independents per les instruccions i les 

dades. 

Les seves especificacions tècniques principals són

- Memòria flash de 512Kb

- Memòria SRAM de 64Kb.

- Alimentació externa a 3V3, 5V5, o bé, per USB via JTAG (LPC

- Connexió USB. 

- Connexió Ethernet. 

- 4 ports UART. 

Una presentació virtual, que inclou la defensa del projecte davant el tribunal, i que 

justifica el treball realitzat i els resultats obtinguts del mateix. Inclou un vídeo 

demostratiu del funcionament del maquinari implementat i totes les seves 

 

Un prototip de sistema de seguretat, el qual garanteix les característiques descrites 

e es fonamenta en un sistema encastat amb la utilització del 

microprocessador LPC1769, i que incorpora tots el perifèrics definits durant el 

desenvolupament d’aquest projecte. 

 

és un sistema informàtic concebut per la realització d’unes funcions 

determinades, normalment en temps real, mitjançant la combinació de maquinari i 

programari. Són dissenyats per cobrir unes necessitats específiques. La placa LPC1769 

disposa d’un  microprocessador ARM Cortex-M3 de 32 bits a 120Mhz dissenyat amb 

, que disposa de dues memòries independents per les instruccions i les 

 

 

Les seves especificacions tècniques principals són[3]: 

emòria flash de 512Kb. 

SRAM de 64Kb. 

erna a 3V3, 5V5, o bé, per USB via JTAG (LPC

 

 
 Figura 17. Model arquitectura Harvard 
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Una presentació virtual, que inclou la defensa del projecte davant el tribunal, i que 

tzat i els resultats obtinguts del mateix. Inclou un vídeo 

demostratiu del funcionament del maquinari implementat i totes les seves 

Un prototip de sistema de seguretat, el qual garanteix les característiques descrites 

e es fonamenta en un sistema encastat amb la utilització del 

microprocessador LPC1769, i que incorpora tots el perifèrics definits durant el 

tic concebut per la realització d’unes funcions 

determinades, normalment en temps real, mitjançant la combinació de maquinari i 

programari. Són dissenyats per cobrir unes necessitats específiques. La placa LPC1769 

M3 de 32 bits a 120Mhz dissenyat amb 

, que disposa de dues memòries independents per les instruccions i les 

erna a 3V3, 5V5, o bé, per USB via JTAG (LPC-LINK). 
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- 3 ports I2C. 

- 3 ports I2S. 

- 2 CAN bus.  

- 6 sortides PWM. 

- 42 pins programables per control d’interrupcions. 

 

El nucli  dels processador ARM és una arquitectura RISC (Reduced Instructions Set 

Computer) i la seva simplicitat els fa ideals per aplicacions en baix consum. A més, el seu 

bon rendiment i baix cost fa que sigui el dominant en les microcontroladors i 

microprocessadors del mercat amb tecnologia RISC. El seu disseny és un dels més estesos. 

Actualment, a prop del 75% dels processadors a 32 bits del món disposen del seu xip en el 

seu nucli. 

Gràcies a l’expansió de connectors que disposa ofereix una gran versatilitat per la 

utilització de perifèrics amb diferents protocols de comunicació. Les seves aplicacions són 

múltiples, des de propòsits industrials fins a tot tipus d’aplicacions comercials, incloent-hi 

la seguretat electrònica.  

 

2.2. Estudi de mercat 

Amb l’aparició a nivell comercial de les primeres centrals d’alarmes microprocessades als 

voltants dels anys 80 es va donar un salt qualitatiu en el món de la seguretat. Fins aleshores, 

la comunicació amb les Centrals Receptores d’Alarmes (CRA) eren reservades a grans 

instal·lacions (entitats bancàries, joieries, edificis militars i governamentals, etc...), i es 

realitzava mitjançant marcadors telefònics mecànics connectats a una línia de la xarxa 

telefònica. La programació de les dades es realitzava en memòries ROM, i quan es volia 

modificar qualsevol paràmetre s’ha de canviar tota la memòria. 

Les noves centrals disposaven d’un xip NVM (Non Volatile Memory) on s’emmagatzemava 

la programació perquè no s’esborrés en cas de pèrdua d’alimentació elèctrica. La 

programació es realitzava mitjançant comanes específiques ( tipus assembler) i es 

començava a gravar en memòries EEPROM. Altrament, la configuració dels sistemes ja no 

era tan rígida i es podia configurar les funcionalitats segons les necessitats de cada 

instal·lació.  



Memòria - TFG 

 

20 
 

Actualment, les centrals de seguretat incorporen microprocessadors amb una memòria que 

permeten la configuració de nombrosos dispositius d’entrada i sortida, funcions de 

particions independents, connexió de perifèrics per bus, sistemes sense fils RFID, registre 

d’events, programació de codis, etc... 

A mode d’exemple, tenim una central domèstica comercial:   

Central NetworX NX-4 de Caddx[4] 

- Possibilitat de zones cablejades o sense fils. 

- Disposa de 8 entrades. 

- Permet modalitat de connexió total i parcial. 

- 8 codis d’usuari. 

- Formats de comunicació (SIA, Contact-ID, 4+2, XSIA) 

- Transmissió via XTC (xarxa telefònica commutada) 

- 1 sortida de sirena supervisada. 

- 1 activador de relé lliures de tensió. 

- Fins a 8 teclats 

- Registre de 185 events en memòria. 

 

 

 

3. Descripció funcional  
 

3.1. Comportament del sistema 

S’ha desenvolupat un model de sistema de seguretat domèstic amb una configuració bàsica 

per la cobertura d’una vivenda on es disposa de dos sensors per la detecció d’intrusió. Un 

Figura 18. Central NetworX Caddx NX-4 
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contacte magnètic (CM) instal·lat a la porta d’accés a la vivenda i que actua com un 

dispositiu temporitzat per permetre l’entrada i la sortida dels usuaris sense provocar una 

alarma. L’altre sensor, situat a l’altra habitació és un detector infraroig (PIR) que 

proporciona una cobertura de l’espai interior i actua com un detector instantani. En el 

moment que detecta, si el sistema es armat dispararà l’alarma. 

 

Zona – Programació Tipus de sensor 

(Z1) – Temporitzat Contacte Magnètic 

(Z2) – Instantani Infraroig Passiu 

 

 

A la zona d’accés a la vivenda es troba situat el teclat juntament amb els dos leds del 

sistema. La situació del teclat a la zona d’entrada és primordial ja que es vol limitar el 

temps necessari al mínim per accedir a la vivenda des de la detecció de la zona 

temporitzada (CM) fins que es desarma el sistema. Aquest temps d’entrada es considerat 

crític ja que no es pot controlar de manera fiable si l’accés es d’un usuari autoritzat fins que 

no s’esgoti aquest temps. D’igual manera, el temps de sortida, com a situació de trànsit, es 

considerat crític ja que es troba en una transició d’estat desarmat a armat. 

La comunicació del sistema de seguretat amb els usuaris es realitza mitjançant els leds del 

sistema. Ofereixen tota la informació necessari a nivell de l’estat dels sensors detectors i de 

la situació del sistema. 

El sistema de seguretat desenvolupat disposa d’un transmissor GPRS que es comunica amb 

els usuaris mitjançant l’enviament de missatges. Permet l’enviament de 4 tipus de missatge 

fins a 4 usuaris diferents. 

Missatge SMS Missatge 

Canal 1 ALARMA ROBATORI (CM) 

Canal 2 ALARMA ROBATORI (PIR) 

Canal 3 DESCONNEXIÓ SOTA COACCIÓ 

Canal 4* 
SISTEMA ARMAT 

SISTEMA DESARMAT 
*(Armat en l’activació i desarmat en la desactivació) 

 

En cas d’alarma, s’enviarà el missatge corresponent als telèfons que hagin estat programats 

prèviament al transmissor GPRS. També incorpora un senyal d’alarma, si l’usuari es forçat 

a desconnectar el sistema sota coacció per un intrús. Realitzant una seqüència determinada, 

Taula 1. Relació de zones i sensors 

Taula 2. Relació de missatges SMS 
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el sistema es desarmarà sense cap diferència del desarmat normal però alhora s’enviarà un 

missatge específic indicant la situació. El protocol d’actuació establert ja depèn de les 

prioritats i necessitats del usuaris. 

Al disseny de les funcionalitats del sistema s’han implementat dos modes d’operació per 

l’usuari. El mode d’armat total, que s’utilitza quan l’usuari es fora de la vivenda. Els dos 

sensors funcionen i actuen segons la seva programació si són activats per una detecció. 

L’altre modalitat és l’armat parcial, quan s’utilitza aquest mode només funciona el contacte 

magnètic (temporitzat) i queda anul·lat el detector infraroig. Això serveix per armar el 

sistema i romandre dins de la vivenda sense disparar l’alarma i disposar de certa protecció. 

 

3.2. Interfície d’usuari 

La comunicació entre l’usuari i el sistema de seguretat es realitza gràcies a la 

implementació d’un teclat numèric i dos led (verd i vermell). 

Amb el teclat, i mitjançant unes comanes de codis de cinc xifres, l’usuari indica al sistema 

quina funció vol que realitzi. Les 4 primeres xifres corresponen al codi establert. Amb 

aquest codi el sistema certifica què és un usuari autoritat o no. La cinquena xifra correspon 

a la funció a realitzar. 

Seqüència Acció a realitzar 

Codi +  

“1” Desarmat del sistema 

“2” Armat total del sistema 

“3” Armat parcial del sistema 

“4” Desarmat del sistema sota coacció 

 

Per la seva part, el sistema es comunica amb l’usuari mitjançant el led d’estat (verd) i el led 

de connexió (vermell). Les seves combinacions proporcionen tota la informació necessària 

a l’usuari. 

Led verd Led vermell Estat del sistema 

OFF OFF Sistema desarmat i no preparat per l’armat 

ON OFF Sistema desarmat i preparat per l’armat 

OFF ON (fixed) Sistema armat en total 

OFF ON (slow blink) Sistema armat en parcial 

OFF BLINK Sistema en temporització E/S 

BLINK BLINK Sistema en alarma 

 

 

Taula 3. Relació comanes de codis 

Taula 4. Relació estats dels leds 
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3.3. Diagrama de flux del sistema 

 

 

 

SI CM 

NO 

SMS 

Red & green led blink 

TOTAL 
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Connex. 
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Figura 19. Diagrama de flux del sistema 



4. Descripció detallada  
  

4.1. Maquinari 

4.1.1. Esquema general 

 

Figura 20. Esquema connexions maquinari 
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4.1.2. Descripció dels diversos components 

La CPU (Central Processing Unit), què és el nucli del sistema encastat, esta format per la 

placa microprocessadora LPC1769 com al cervell del sistema. Però per poder considerar el 

sistema complet es necessita disposar de més elements o perifèrics per desenvolupar les 

seves funcions. 

El convertidor CP2102 adapta qualsevol port USB en un port sèrie a nivell TTL. És ideal 

per comunicar de manera senzilla aplicacions com adaptador de port sèrie entre un PC i els 

diferents microcontroladors. Permet el seu funcionament a dos alimentacions (3V3 i 5V) i 

disposa d’un fusible auto-recuperable com a mesura de protecció. Ofereix una alta 

integració incorporant USB2.0 d’alta velocitat, transmissor/receptor USB i bus de dades 

asíncron. 

 

 

Els contactes magnètics són els dispositius més comuns per la detecció d’obertura i 

tancament de portes i finestres. Són utilitzats en la seguretat per la seva fiabilitat i baix cost. 

Es componen de dos parts diferenciades; un reed switch, que s’instal·la al marc de la porta i 

un imant magnètic, que s’instal·la a la porta. El reed switch és un interruptor elèctric activat 

per un camp magnètic. Consisteix en un parell de contactes ferrosos tancats al buit en un 

tub de vidre. Els contactes, normalment oberts, es tanquen en presència del camp magnètic. 

Al apropar-se, els contactes s’uneixen tancant un circuit elèctric. Quan s’allunya el camp 

magnètic tornen a la seva posició original obrint el circuit elèctric. El imant de la porta fa la 

funció del camp magnètic. 

 

 

 

Figura 21. Esquema CP2102 

Figura 22. Diagrama reed switch 
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Els detectors PIR (Passive Infrared Receiver) són àmpliament emprats com a sensors de 

presència en les instal· lacions de detecció d’intrusió.  

Un sensor infraroig és un dispositiu piroelèctric capaç de mesurar la radiació 

electromagnètica infraroja dels cossos en el seu camp de visió. Els detectors PIR reaccionen 

davant determinades fonts d’energia com el calor del cos humà. Reben la variació de les 

radiacions en el medi ambient que cobreixen. S’anomenen passius degut a que no emeten 

radiacions, només les reben. La informació arriba al sensor piroelèctric a través d’una lent 

fresnell mitjançant la qual es pot graduar la seva cobertura i angle d’amplitud. 

Hem de recordar que tots els cossos emeten radiació infraroja negativa. Quan el PIR 

s’acostuma a la radiació estable de l’ambient on ha estat instal·lat i detecta una variació, el 

circuit electrònic de control activarà un senyal que donarà avís de la detecció. 

 

 

El transmissor GPRS és un sistema de comunicació capaç de proporcionar línia 

telefònica. Esta ideat per generar i proporcionar una via de comunicació a un sistema de 

seguretat. Entre les nombroses prestacions que ofereix, i que no pertoca a aquest treball 

explicar, es troba la capacitat de transmetre fins a quatre missatges SMS diferents a quatre 

telèfons diferents.  

 

 

 

Figura 23. Passive Infrared Receiver 

Figura 24. Esquema connexions SISCOM 
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4.2. Programari 

4.2.1. Màquina d’estats del sistema 

Per a modelar el comportament del sistema, s’ha decidit implementar una màquina d’estats 

senzilla.  

 

 
 

 

En aquest gràfic les bombolles representen estats i les fletxes transicions. Les comanes 

d’usuari es troben en color verd, els events de sensor, en color violeta i els events de temps 

en color taronja. 

A continuació, es detalla cadascú dels estat que pot assolir el sistema. Noteu que en 

qualsevol estat, el sistema es pot desactivar am una comana de desarmat. 

Disarmed 

Aquest és l’estat inicial amb que el sistema s’inicialitzarà. En aquest estat, el sistema espera 

que s’introdueixi una comana d’armat. Aquest serà possible mentres cap dels sensors 

detecti. 

Disarmed 

PreArmed 

Armed PreAlarm 

Alarm 

CM detection 

Disarm Disarm 

Disarm 

10 seg. 
10 seg. IR detection 

 

Arm 

Disarm 

Figura 25. Diagrama Maquina d’estats 
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PreArmed 

El sistema està un en mode de conta endarrera, per passar a ser armat. Aquest és l’anomenat 

“temps de sortida”. A on es proporciona un temps per a que l’usuari pugi entrar en la 

instal.lació i efectuar el desarmat. 

Armed 

El sistema està armat, i la instal·lació és segura. Si el sensor PIR detecta, la alarma es 

dispararà immediatament. Si detecta el sensor CM, la alarma es posarà en un mode pre-

alarma. 

PreAlarm 

Anàlogament al mode PreArmed, aquí es gestiona un “temps d’entrada”. En aquest estat, el 

sistema es troba en un mode de conta enrere, i si no es desarma abans del temps establert, la 

alarma es dispararà (es canviarà a l’estat Alarm). 

Alarm  

La alarma es troba disparada. I es mantindrà així fins que es desarmi el sistema. 

 

4.2.2. Mòduls 

Com ja s’ha introduït, l’aplicació es troba implementada en la seva major part en un 

nombre de mòduls. Podem considerar aquesta com una col·lecció de mòduls que 

interactuen entre ells gràcies a una petita cap de codi que dota d’estructura i configuració al 

conjunt. 

Es detallen a continuació els mòduls implementats amb una descripció funcional i 

d’interfície. 

D’entrada, distingirem dos tipus de mòduls: 

- Els Mòduls d’Aplicació són aquells que implementen un subsistema específic de la 

aplicació (alarm). Per tant, són elements de la capa d’aplicació.  

- Els mòduls genèrics no tenen coneixement de la aplicació, i són susceptibles de ser 

reutilitzats en altres desenvolupaments. Aquest segon grup el podríem veure com un 

petit SDK que ens permet desenvolupar aplicacions sobre sistemes encastats. 

Addicionalment, aquells mòduls que tractin directament amb el hardware, s’anomenaran 

“drivers”. En aquesta implementació, no s’han desenvolupat mòduls d’aplicació que també 
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siguin drivers, sinó que s’ha fet dependre els mòduls d’aplicació o genèrics (d’alt nivell) 

dels drivers corresponents. 

Per exemple, el mòdul SENSORS actualitza l’estat dels sensors del sistema, i per a fer-ho 

necessita accedir al GPIO i tractar certes interrupcions. Però no tracta directament amb el 

hardware, sinó que delega les operacions de baix nivell al mòdul GPIOINT. 

 

4.2.2.1. Dependències 

Entre els mòduls s’estableixen múltiples dependències. 
 

 
 

 

S’han inclòs dos elements, main() i CMSIS, que no són mòduls, però ajuden a donar una 

idea de la estructura de la aplicació. 

 

NOM TIPOLOGIA 

FSM específic de l’aplicació 

FSMSTATE específic de l’aplicació 

SENSORS específic de l’aplicació 

SISCOM específic de l’aplicació 

Figura 26. Diagrama dependències mòduls 
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LEDCTRL específic de l’aplicació 

CIRCULARBUFFER genèric 

CMD genèric 

KEYPAD genèric 

LOG genèric 

PRINTF genèric 

KEYPAD genèric 

LOG genèric 

GPIO genèric – driver 

GPIOINT genèric – driver 

UART genèric – driver 

  
 

A més, un mòdul en el que s’ha treballat força és el de TEST. S’enumera aquí, tot i que no 
es fa servir en el projecte de la alarma. Es comentarà més endavant, a l’apartat “Test de 
l’aplicació”. 
 

...  

TEST específic del test 

 

 

4.2.2.2. Descripció dels mòduls 

A continuació, es proporciona una breu descripció de cada un dels mòduls: 
 
FSM i FSMSTATE 

Aquest 2 mòduls implementen la Finite State Machine (FSM) que controla el 

comportament del sistema d’alarma. S’ha optat per dividir aquest subsistema de màquina 

d’estats en 2 mòduls per motius d’organització de codi, però aquests 2 mòduls tenen 

dependència mútua. És l’únic cas i aquest fet va permetre fer diverses proves durant la fase 

d’implementació d’aquest subsistema. 

FSMSTATE implementa cadascú dels estats i alguna funció de suport per consum propi. 

Cada estat del sistema està reflectit en una funció, a on es detallen les accions que cal 

executar al canviar (sigui entrar o sortir) d’estat, així com les tasques de gestió interna que 

cal executar mentre el sistema roman en un estat concret. 

El mòdul FSM implementa el manegament d’events i ofereix un interface senzill perquè la 

task_fsm la cridi regularment. 

FSMSTATE fa ús dels mòduls SISCOM i LEDCTRL per enviar alertes d’usuari i canviar 

l’estat del LEDs respectivament. I tant FSM com FSMSTATE configuren i consulten 

l’estat dels sensors mitjançant l’estructura FSM_Alarm. 

Taula 5. Relació de mòduls 
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SENSORS 

Mòdul específic per a la aplicació alarm. Aquest mòdul depèn del mòdul GPIOINT. I 

mitjançant aquest, configura tant els pins de GPIO a on es troben connectats els sensors 

(vegeu esquema de hardware) com a interrupcions externes, com les callbacks que 

s’esperen rebre quan una interrupció es genera en qualsevol d’aquests pins. La feina de baix 

nivell la fa GPIOINT, mentre que SENSORS només configura GPIOINT i es subscriu per 

reaccionar als canvi en la detecció dels sensors. En aquesta implementació, La reacció 

consisteix en posar en la cua d’events de la alarma l’event que correspongui al canvi 

produït. 

SISCOM 

Té una interface molt senzilla, que permet notificar via GPRS qualsevol dels missatges 

s’han configurat, per exemple indicar que l’alarma s’ha disparat (i per quin sensor), armat o 

desarmat, etc. LPCXpresso va connectat al mòdul SISCOM per 4 pins de GPIO, que el 

mòdul SISCOM activa gràcies a que depèn de del mòdul GPIO. 

LEDCTRL  

Mòdul específic que controla els 2 LEDs (anomenats LEDs d’estat (verd) i de connexió 

(vermell) del sistema d’alarma. 

Quan s’inicialitza, aquest mòdul crea una tasca que gestiona de forma autònoma les 

diferents intermitències dels LEDs. Per a controlar aquestes intermitències, s’ofereix una 

interface senzilla que permet configurar el comportament de cada LED. Al tenir un 

comportament asíncron, la interface del mòdul ha estat sincronitzada respecte a la funció 

d’actualització d’estat dels LEDs. 

El mecanisme de configuració dels LEDSs  permet establir un patró temporal 

(d’intermitència) o de dos temps ON/OFF, que permeten encendre, apagar o establir una 

varietat d’intermitències per donar feedback a l’usuari tant sobre l’estat del sistema com 

sobre l’estat de la seva interacció amb el teclat. 

CIRCULARBUFFER  

Més que d’un mòdul, es tracta d’una llibreria que implementa un buffer circular clàssic. El 

mòdul no té estat global, sinó en una estructura que l’usuari del buffer ha declarar. Per tant, 

hi poden haver qualsevol nombre d’instàncies de buffers circulars. En aquest sentit, l’ús del 

mòdul s’assembla més a una classe de C++ que a un mòdul de dispositiu encastat. El 
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requeriment per implementar aquest mòdul era que al mòdul CMD li calia un buffer 

circular per acumular pulsacions de tecles. 

CMD 

Mòdul genèric que implementa reconeixement de comanes específiques, a partir d’una 

seqüència de caràcters. 

Funciona acumulant caràcters en un buffer circular. Cada vegada que s’introdueix un 

caràcter es comprova si hi ha matching amb alguna comana de les configurades. Si és així, 

s’executa una callback associada a aquella comana. Les comanes associades tenen un 

paràmetre de context, cosa que facilita l’operativitat amb altres subsistemes. 

D’igual manera que amb el mòdul CIRCULARBUFFER, aquest mòdul no té estat global. 

Per tant les restriccions d’ús són les mateixes que pel CIRCULAR_BUFFER. 

KEYPAD  

Mòdul genèric que ofereix suport per a un teclat matricial de (n·m) tecles, amb mapeig de 

tecles individuals cap a caràcters de 8 bits. Depèn del mòdul de GPIO i té la restricció 

(menor, pel motiu de simplificar-ne la configuració) de que els pins de files han d’estar 

connectats en el mateix port, i en pins consecutius. I igualment, pels pins de les columnes. 

Ofereix una funció d’escaneig que fa un escombrat de la matriu, posant a 0, 1, ó en alta 

impedància els pins, segons correspongui, per a detectar pulsacions. 

Per la natura de les connexions de la matriu, sense cap circuit addicional, és impossible 

manegar el reconeixement de tecles sense maquinari addicional i sense fer un escaneig 

actiu. La implementació que es proposa no requereix de cap hardware adicional, doncs 

s’aprofita la capacitat del LPC1769 per configurar les resistències internes com a pull-down 

així com la capacitat de posar els pins de GPIO en open drain (col·lector obert). És però, el 

mòdul GPIO qui fa la gestió dels pins de GPIO la fa mòdul GPIO. 

LOG 

Mòdul genèric de logging. Escriu a la UART cadenes de text amb un interfície idèntica a la 

funció printf() de la llibreria estàndard. Com que internament fa servir les funcions de la 

mateixa família, es troben disponibles totes les possibilitats de format que ofereix. 

Les traces de log tenen un el següent format: 

0x10001210 00097322 [fsm] Initializing at State_Disarmed 
Task handle Tick count Task name user data (loggin trace) 

 Taula 6. Format log 
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Aquest mòdul depèn dels mòduls PRINTF i UART. Com que per a la implementació no 

s’ha fet servir cap macro del preprocessador, per propagar els paràmetres variables de les 

funcions de LOG a les de PRINTF (que també agafa paràmetres variables) ha calgut afegir 

al mòdul PRINTF una funció addicional que rebés paràmetres d’una variable argument list, 

per no fer còpies innecessàries de buffers. La configuració del log és molt senzilla: només 

cal configurar per quina UART ha d’emetre les dades. Aquesta ha d’estar prèviament 

configurada i inicialitzada. El mecanisme de log es pot desactivat totalment en la 

inicialització. 

PRINTF 

Mòdul que escriu per la UART indicada una cadena de texte. Ofereix les mateixes 

capacitats de formateig de la funció printf() de la llibreria estàndard. A diferència del mòdul 

LOG, la escriptura es pot realitzar a qualsevol UART prèviament inicialitzada. El mòdul 

ofereix també la possibilitat de llegir cadenes de text de longitud determinada i/o 

terminades amb un caràcter de retorn de carro. 

GPIO 

Ofereix suport per a ús i configuració dels ports de GPIO a nivell de pin. Es poden 

configurar pins en els 4 modes que permet el 1769: d’entrada, com a pull-up, pull-down, 

repeater, o “none”. De sortida, com a col·lector obert o normal. Igualment, es proporciona 

la interfície per a llegir i escriure pins individuals. 

GPIOINT  

Mòdul que complementa la funcionalitat de GPIO, oferint suport per a interrupcions 

externes de GPIO. Es suporten interrupcions de flanc de pujada o de baixada, i només pels 

ports 0 ó 2 (limitacions donades pel LPC1769). 

La interfície de GPIOINT permet especificar una callback per a cada pin, que serà trucada 

des de la rutina d’interrupció en el moment en que es produeixi una aquesta. Les callback 

tenen un paràmetre de context que permet integrar-les amb facilitat amb qualsevol sistema. 

Si bé l’usuari d’aquest mecanisme ha de tenir present que el seu codi s’executarà en el 

context d’una interrupció. En el cas de la aplicació alarm, la única acció necessària és posar 

en cua un event a la cua d’events del sistema, mitjançant la API de FreeRTOS 

xQueueSendToBackFromISR(). 
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UART 

Mòdul que encapsula la inicialització, recepció i enviament de cadenes de dades a través de 

la UART. 

Una versió d’aquest mòdul va ser proporcionada per la UOC en el començament de la 

assignatura. Però en posteriors iteracions, es va trobar que no funcionava en la seva 

totalitat. Per aquest motiu, es va tornar a implementar. En la implementació proporcionada, 

es suporten 2 modes de funcionament: amb i sense interrupcions –per la recepció-. En el 

mode sense interrupcions, la lectura és bloquejant per la tasca que la realitza. Es suporten 

les UARTs 0,1 i 3, i cadascuna d’aquestes es pot configurar en qualsevol dels modes 

mencionats. 

 

4.2.3. Arquitectura 

4.2.3.1. Subsistemes 

La aplicació està estructurada en diversos subsistemes, que s’han implementat amb una 

varietat de mecanismes: 

- 3 subsistemes, implementats amb una tasca. Per tant, disposem de 3 tasques. 

Nom tasca funció d’entrada context de creació 

“cmd” task_cmd() main() 

“fsm” task_fsm() main() 

“LedCtrlProc” LEDCTRL_proc() Inicialització de  LEDCTRL 
*(tal com es proporciona a xTaskCreate()) 

Taula 7. Relació de tasques 
 

- 1 subsistema (gestió dels sensors), implementat amb interrupcions. 

- 1 subsistema d’alt nivell (gestió del siscom), que funciona amb una interfície 

síncrona, de qui un altre subsistema és client. 

- La cua d’events del sistema, que permet comunicar subsistemes entre sí. 

Tots els subsistemes s’inicien amb a la funció main(), i algun d’ells la completa de manera 

asíncrona. 

 

4.2.3.1.1. Tasques 

Les tasques “cmd” i “fsm” són creades explícitament en la funció main(). La tasca 

“LedCtrlProc”, ho és implícitament, al inicialitzar el mòdul LEDCTRL. 
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Cadascuna de les tasques completa la inicialització del seu subsistema en el context (stack, 

scope) de la pròpia tasca. Després es queda en un bucle infinit fent la seva funció. 

El mòdul LEDCTRL proporciona una API per a poder destruir la tasca i tancar el mòdul, 

permetent inicialitzar-lo i finalitzar-ho qualsevol nombre de vegades, tot i que en cas de 

l’aplicació d’alarma aquest no es finalitza mai. 

Cal tenir present que l’ordre de inicialització dels diversos elements és rellevant, doncs hi 

han dependències que s’han d’observar. Per exemple, la cua d’events caldrà crear-la abans 

que el mòdul SENSORS, doncs aquest intentarà introduir-hi events tant bon punt completi 

la seva inicialització. 

 

Tasca “cmd” 

Aquesta tasca gestiona el keypad i l’ordre de les comanes d’usuari a la cua d’events del 

sistema. Les diferents comanes es detallen en el manual d’usuari a l’annex. 

La tasca “cmd” empra el mòdul KEYPAD que escaneja el teclat, i en recull pulsacions de 

tecles. Aquestes alimenten al el mòdul CMD, que sap reconèixer comanes. Quan una 

comana és reconeguda per aquest, no s’executa immediatament, sinó que s’encua un event, 

específic per comana, a la cua d’events del sistema. Aquest event serà recollit per la tasca 

“fsm” per reaccionar a la comana el segons sigui l’estat del sistema. 

 

Tasca “fsm” 

Aquesta tasca implementa un mínim arnès on una de bomba de missatges extreu missatges 

de la cua d’events del sistema, els processa –processEvent()-, i crida a la funció 

d’actualització de FSM –FSM_update()-. Encara que no hi hagin events a la cua, es va 

cridant periòdicament a aquesta funció, doncs es desitja que la FSM tingui la possibilitat de 

fer manteniment del estats –tot i que en la implementació actual, gairebé mai s’executa cap 

acció si no hi ha un event que impliqui canvi d’estat-. 

Cal remarcar que no és la tasca “cmd” la única font d’events que té aquesta cua. També les 

interrupcions disparades des de SENSORS causen que es posin en cua els events. 
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Tasca “LedCtrlProc”  

Aquesta tasca implementa la gestió del LEDs. És necessària una tasca per a aquesta funció 

doncs es desitja que els LEDs facin intermitències determinades (veure el manual d’usuari 

a l’annex). Altrament, n’hi hauria prou amb activar el pins de GPIO corresponents. 

El manteniment de l’estat dels LEDs s’efectua com a sistema autònom. Mentre que la 

configuració dels mateixos és realitza mitjançant una API síncrona. Vegeu els detalls en la 

descripció del mòdul LEDCTRL. 

 

4.2.3.1.2. Interrupcions 

Quan el mòdul SENSORS s’inicialitza, es configuren certs pins (connectats al sensors) com 

a interrupcions externes de GPIO. I s’estableixen els controladors d’interrupció de manera 

que es pugui reaccionar a les interrupcions per a que el sistema tracti aquesta circumstància. 

Per incorporar la informació relativa al canvi d’estat dels sensors en el sistema, es posa en 

cua per cada canvi, a la cua d’events del sistema, un event a on es troba codificat quin 

sensor ha canviat i quin és el seu nou estat. Això permet que la tasca “fsm” tracti aquesta 

circumstància i el sistema reaccioni adequadament als canvis. 

 

4.2.3.1.3. APIs síncrones 

L’altre mòdul d’aplicació de qui no s’ha parlat gaire en aquest apartat és el mòdul 

SISCOM. Aquest controla el sistema de transmissió GPRS. S’ha optat per incloure’l com a 

subsistema perquè, tot i que pràcticament no té estat, implementa un mecanisme 

d’integració amb la aplicació diferent al de la resta de subsistemes enumerats anteriorment. 

El mòdul en qüestió ofereix interoperabilitat directe, senzillament cridant la funció 

SISCOM_notify(). 

 

4.2.3.2. Cua d’events del sistema  

És la cua d’events que conté els events del sistema que són rellevants per la FSM. La tasca 

“fsm” llegeix events d’aquesta cua. I les taques “cmd” i “LedCtrlProc” n’hi afegeixen. 

Amb aquest mecanisme es poden comunicar aquests sistemes. La sincronització en l’accés 

a la cua ja està gestionada pel FreeRTOS. 
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A la estructura AlarmState, el membre queueHandle és el handler de la cua. Tots els qui 

han de produir i consumir events d’aquesta cua tenen accés a aquest QueueHandle_t. 

I es crea aquesta bans d’inicialitzar qualsevol dels subsistemes que operen amb la cua. 

Aquest són els events possibles que passen per la cua d’events del sistema: 

- Event_Sensor_MagneticContact_On 

- Event_Sensor_MagneticContact_Off 

- Event_DisarmUnderCoaction 

- Event_Sensor_PassiveInfrared_On 

- Event_Sensor_PassiveInfrared_Off 

- Event_Disarm 

- Event_FullyArm 

- Event_PartialArm 

 

4.2.4 decisions de disseny 

S’han pres certes decisions que es volen remarcar com a explicació del desenvolupament 

d’aquest disseny. 

 

4.2.4.1. Inicialització de les dependències 

En diversos mòduls, s’ha optat per a no incloure la inicialització de les seves dependències 

com a part en la pròpia inicialització. Desobeint la recomanació que demanava 

explícitament el contrari. Per exemple, el mòdul LOG, depèn del mòdul PRINTF. I el 

mòdul PRINTF depèn del UART. I en la implementació realitzada, ni LOG inicialitza 

PRINTF, ni PRINTF inicialitza UART. Amb aquesta decisió, un usuari (client) del LOG 

haurà d’inicialitzar abans PRINTF, i abans que aquest, i UART. 

Els motius són diversos: 

- D’una banda, eliminar problemes de dependències mútues, quan es facin servir 2 

mòduls que depenen d’un mateix mòdul. Tenim, pel cas, un mòdul de WIFLY que 

depèn de la UART. Amb la filosofia proposada, d’inicialització top-down, en una 

implementació que fes servir tant aquest com el LOG, el mòdul WIFLY hauria 

d’inicialitzar UART, però també LOG hauria d’inicialitzar UART. És cert que la 

UART inicialitza cada port per separat, i per tant això no és un problema. Però sí 

seria un problema, en el cas que dos mòduls volguessin inicialitzar el mòdul 
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GPIOINT per separat, doncs aquest té un únic estat global. Amb la decisió de fer 

externa la inicialització explícita de les dependències, aquest problema desapareix. 

Alhora que es permet una política d’inicialització ortodox. 

 

- Per una altra banda, alguns test precisen de repetides inicialitzacions i des 

inicialitzacions. I el detall de la inicialització ha permès detectar errors en aquest 

sentit. 

 
S’han afegit, també, comprovacions en els mòduls que depenen d’altres, per validar si 

aquests estan inicialitzats. D’aquesta manera, es força l’usuari dels mòduls a fer les 

inicialitzacions en l’ordre correcte. 

 

4.2.4.2. Ús d’un  codi de resultat universal 

Hi ha un tipus enumerat (Result) que es fa servir extensivament en pràcticament tots els 

nivell de la aplicació (es fa servir menys en la capa d’aplicació doncs s’hi esperen menys 

errors). Aquest tipus serveix per indicar el resultat d’una operació. Hi ha un sol valor d’èxit 

(Result_OK) i diversos valors per assenyalar una varietat d’errors. La filosofia és similar a 

que tenen altres sistemes operatius, com els codis d’error que té, per exemple, la API 

Win32. La naturalesa fonamental del tipus d’errors retornats permet aplicar uns pocs valors 

per a multitud de situacions. Per errors molt específics, hi ha el valor genèric 

(Result_Failed). 

 
Result_OK la operació ha estat un èxit 
Result_Failed la operació ha fallat, motiu: indeterminat  
Result_Failed_NotImplemented la funcionalitat requerida no està implementada, o 

no està suportada 
Result_Failed_InvalidParams  paràmetres invàlids o inconsistents 
Result_Failed_NotInitialized no s’ha completat la operació perquè hi ha 

quelcom no inicialitzat 
Result_Failed_AlreadyInitialized no s’ha completat la operació perquè hi ha 

quelcom inicialitzat, que s’esperava que no ho fos 
Result_Failed_NotEnoughMemory no hi ha prou memòria per completar la operació 
Result_Failed_Cancelled  la operació ha estat cancel·lada 
Result_Failed_Timeout la operació ha donat time out 

 
Taula 8. Tipologia de Result 
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4.2.4.3. Model de memòria 

Sobre el model de memòria que s’ha escollit per al desenvolupament cap remarcar que tota 

la memòria està assignada estàticament. No hi ha cap crida a malloc() ni a cap funció de 

reserva de memòria. El motiu principal és evitar la fragmentació de memòria, doncs del 

sistema s’espera una uptime infinit. Després d’estudiar els diferents models de gestió de 

memòria que proporciona FreeRTOS, s’ha optat per a fer servir heap_4.c, doncs, encara 

que no es faci cap reserva dinàmica de memòria en el codi de l’aplicació, no sabem si la 

mateixa implementació de FreeRTOS o del CMSIS assigna memòria. I heap_4.c permet 

fondre els blocs de memòria alliberats, sense obligar a cap inicialització especial. Si calgués 

reduir la mida del codi i cap d’aquests requeriments no fos necessari, ens reservem poder 

canviar la dependència per heap_1.c. 

 

4.2.4.4. Esperes passives 

Totes esperes del codi són passives, ja sigui per vTaskDelay(), o bé, quan s’espera a rebre 

un missatge per la cua d’events del sistema xQueueReceive() (què és fa amb un timeout a la 

recepció) en el seu bucle principal, i quan la major part del temps s’haurien de trobar 

bloquejades. 

 

4.2.4.5. Modularitat del disseny 

El plantejament del projecte (vegeu les tasques i la planificació) va ser de baix a dalt. Es 

van implementar un conjunt de mòduls (per continuar amb la dinàmica iniciada amb les 

PACs de la fase de formació) primer de baix nivell (mòduls de driver), després de mig 

nivell (mòduls genèrics), i després d’alt nivell (mòduls d’aplicació). L’estructura completa 

del sistema, confeccionada amb tasques i cues no s’ha vist fins al final, però s’han anat 

provant individualment els diferents mòduls exhaustivament des de el principi. 

 

4.3. Testejar de la aplicació 

Com s’ha dit, i el que respecta al test del codi, en les fases inicials s’han testejat els diversos 

mòduls per separat. I en les fases més avançades, s’han testejat els diversos subsistemes. 

Aquests tests han estat programàtics, en dues modalitats (automàtics i manuals). 
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4.3.1. Tipus de tests  

4.3.1.1 Test manuals  

Aquests són tests que requereixen intervenció humana, per o bé efectuar certes accions, o 

bé validar el resultat de certes operacions.

Per exemple, hi ha un test, 

determinat de GPIO i mostra el resultat (

un polsador (o equivalent) entre aquest pin i massa (

un “1” si està a l’aire), i sigui

sortida del log. Aquest test s

mòdul de GPIO ja estava ben ve

 

4.3.1.2 Test automàtics

Els test automàtics prenen la forma de 

forma desatesa, i acaben proporci

execució del test) un resulta

Com a exemple de test automàtic, prenem el test 

connexions indicades en la figura 27

entre ells. Un es configura de sortida, i l

valida que en el pin d’entrada hi hagi un 

repeteix configurant el pin d

èxit si tots els valors dels pins coincideixen en tots els casos.

 

 

 

Aquests són tests que requereixen intervenció humana, per o bé efectuar certes accions, o 

tat de certes operacions. 

Per exemple, hi ha un test, manualTest_gpio(), que senzillament fa 

determinat de GPIO i mostra el resultat (“0” ó “1”) pel log. S’espera que el tester connecti 

un polsador (o equivalent) entre aquest pin i massa (doncs el pin està configurat per donar 

aire), i sigui el propi tester qui operi el polsador alhora que verifica la 

sortida del log. Aquest test s’ha emprat per a verificar el mòdul GPIO, però també, quan el 

ben verificat, ha estat valuós. 

Test automàtics  

nen la forma de “unit tests” clàssics: Són proves que s

forma desatesa, i acaben proporcionant (acumulant una sèrie de vali

test) un resultat final d’èxit o fallada. 

Com a exemple de test automàtic, prenem el test unitTest_selfGpio(). Aquest precisa de les 

la figura 27. Aquest test opera amb dos pins que esta

entre ells. Un es configura de sortida, i l’altre d’entrada. El test posa el pin de sortida a 

entrada hi hagi un “0”, i després fa el mateix amb un 

repeteix configurant el pin d’entrada amb els 4 modes que es suporten. El test és considera 

lors dels pins coincideixen en tots els casos. 

Figura 27. Esquema connexions tests 

40 

Aquests són tests que requereixen intervenció humana, per o bé efectuar certes accions, o 

, que senzillament fa polling a un pin 

espera que el tester connecti 

doncs el pin està configurat per donar 

lsador alhora que verifica la 

ha emprat per a verificar el mòdul GPIO, però també, quan el 

ssics: Són proves que s’executen de 

nant (acumulant una sèrie de validacions durant la 

. Aquest precisa de les 

test opera amb dos pins que estan connectats 

entrada. El test posa el pin de sortida a “0” i 

sprés fa el mateix amb un “1”. La prova es 

ten. El test és considera 
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4.3.2. Prova completa del sistema 

La prova completa del sistema s’ha realitzat manualment, de manera artesanal. Era possible 

per la naturalesa de l’aplicació verificar-la automàticament en la seva totalitat. Però això 

s’ha desestimat per ser massa costós. 

S’apunten dues possibles propostes per a fer-ho: 

- Substituir per connexions tots els element d’I/O del sistema: Connectar els pins a on 

van connectats sensors, keypad, siscom, LEDs a els pins lliures i programàticament, 

simular el comportament dels elements substituïts. Es podria operar completament 

el sistema d’aquesta manera, i igualment es podria recollir qualsevol sortida. 

Un avantatge important d’aquest sistema és que el timing amb que els estímuls i els events 

són introduïts en el sistema, es poden controlar absolutament, i per tant es podem explorar 

els límits dels sistema. La desavantatge és que implementar aquest test és molt costós, com 

ja s’ha comentat. 

- Operar manualment, o amb la tècnica esmentada en la proposta anterior, fer-ho 

programàticament- el sistema, i recollir el resultat de la execució en un fitxer de log 

(es pot fer directament amb la aplicació de terminal), que registraria canvis d’estat, 

activació de sortides, entrades, events... etc. Validar llavors aquest log, amb una 

aplicació específica de consola, que el parseig i implementi les normes i 

mecanismes de validació per poder determinar si la execució ha estat èxit o no.  

Però igual que en el cas anterior, el temps de desenvolupament és molt gran. 

 

4.3.3. Instrumentació 

Per a poder provar els mòduls no ha calgut fer servir instrumentació, excepte una mínima 

inicialització especial de test, en el cas de SENSORS, a la funció SENSORS_configSensor() 

que permet configurar un sensor amb més paràmetres que la funció SENSORS_init(), que es 

la funció que normalment es faria servir per a inicialitzar el mòdul. 

 

4.3.4. El mòdul TEST 

Ha estat necessari construir una petita infraestructura, en un mòdul TEST, que implementés 

diversos mecanismes per a suportar i recollir la execució dels diversos tests. 

Aquest mòdul és genèric, i modela una sèrie de conceptes. 
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4.3.4.1. Test suite 

El mòdul TEST ofereix una funció TEST_runSuite(), que executa un conjunt de tests, i en 

registra acumulant el resultat global. 

 

4.3.4.2. Tests individuals 

Els diferents tests, per ser incorporats en la test suite, han de seguir unes normes senzilles: 

- Han d’estar continguts en una funció que té una signatura familiar (igual que tenen 

les tasques de FreeRTOS). 

- Aquesta funció hauria d’inicialitzar el subsistemes (mòduls) que faci servir. I 

finalitzar-los ordenadament, permetent que siguin re-inicialitzables per tests 

posteriors. 

- Invocar les funcions de TEST_CheckResult() i TEST_CheckInt() per validar 

l’execució del test. 

 

4.3.4.3. Executor de tests 

El mòdul TEST implementa executor de tests. Aquest executor crea una tasca de 

FreeRTOS per a cada funció de test. La tasca s’elimina quan el test es completa, i una 

vegada se n’han recollit els resultats del checks. Aquesta comptabilitat es realitza comptant 

el nombre de checks totals i el nombre de checks fallats. Només quan un test s’ha acabat i el 

nombra de checks fallats és 0, es dóna aquest com a un èxit. 

 

4.3.4.4. Tests checks 

El mòdul TEST proporciona dues funcions TEST_CheckResult() i TEST_CheckInt(), que 

invocades des de dins de la funció del test permeten registrar en el punts clau del test si 

l’estat del test, o una operació concreta són els esperats. 
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5. Viabilitat tècnica  
 

Aquest projecte demostra la versatilitat i les possibilitats que ofereixen els sistemes 

encastats. Amb un nivell mig de programació en llenguatge C i uns coneixements bàsics 

d’electrònica es pot implementar un sistema de seguretat totalment funcional i operatiu. 

El prototip dissenyat compleix amb les característiques bàsiques que es defineixen en 

l’apartat dels objectius. 

- Funcionalitat. El seu disseny ofereix un servei de manera fàcil, útil i amb comoditat 

a l’ús per part dels usuaris. 

- Operativitat. El sistema fa exactament les operacions que s’especifiquen d’una 

manera determinista i sota tota variabilitat possible sense afectar al seu 

comportament. 

- Autonomia. El sistema pot garantir el seu funcionament de manera autònoma davant 

possibles situacions adverses provinents de l’exterior (fallides subministrament 

elèctric, intents de sabotatge, etc...) 

Les limitacions que es poden trobar a un nivell tècnic són pròpies de les especificacions 

tècniques del maquinari (en el nostre cas, la placa LPC1769). D’igual manera, els sistemes 

encastats poden treballar en mode master-slave gràcies a la utilització de les diverses 

tipologies de comunicació per bus que hi disposa i d’aquesta manera poder disminuir les 

mancances.  

Per la seva possible comercialització del sistema de seguretat hi ha certa normativa que 

exigeix una certificació prèvia del material a nivell europeu i a nivell del personal 

instal·lador. 

Los elementos que componen los sistemas de seguridad, de acuerdo con el apartado primero del 

artículo 40 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán estar aprobados conforme a las Normas 

europeas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y Norma UNE CLC/TS 50398, o aquellas 

Normas llamadas a reemplazar a las citadas, según sean de aplicación a los diferentes tipos de 

sistemas. 

Las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y los titulares de los sistemas de 

seguridad, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o centros de control, 

cuidarán y serán responsables de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarma y 

dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su funcionamiento daños a las 

personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses generales.[5] 



Memòria - TFG 

 

44 
 

 

Encara que aquest nivell de detall no pertoca desenvolupar-ho en aquest projecte, ja que no 

és una finalitat d’aquest treball resoldre aquesta qüestió. 

A continuació s’exposen les característiques del sistema desenvolupat, tan a nivell de 

maquinari com de programari. S’ha extret una relació dels punts forts i més febles del 

sistema trobats durant el disseny, el desenvolupament i les proves realitzades amb el 

prototip. 

 

5.1. Punts forts del projecte 

� Disseny modular que permet una bona escalabilitat 

� Flexibilitat davant la incorporació de nous dispositius al sistema 

� Totalment open source. S’elimina la problemàtica de les llicències 

� El maquinari té un cost econòmic 

� Compatibilitat altres sistemes encastats (domòtica) 

� Implementació fàcil i senzilla del maquinari 

� Funcionalitat completa amb una interfície d’usuari simple 

 

5.2. Punts febles del projecte 

� Limitació de distància dels ports sèrie degut al nivell de soroll a la transmissió. 

� Es necessiten dues alimentacions diferents (12V i 5V) pel transmissor i la placa 

LPC1769.  

� Les alimentacions dels sensors d’entrada i sortida provenen de la placa LPC1769 

amb la seva limitació de consum. 

� No hi ha persistència ja que no es disposa de memòria. 

 

6. Valoració econòmica  

 

A continuació es detalla una valoració econòmica orientativa del cost del projecte. Es 

realitza un pressupost basat en el maquinari necessari per dur a terme el prototip a un nivell 

de producció. També es té en consideració incloure el cost aproximat del cost del disseny 
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per valorar de manera quantificable,  i encara que sigui a títol informatiu, l’esforç realitzat 

per assolir aquest Treball Fi de Grau. 

D’altra banda, no es tenen en compte els possibles costos d’una certificació a la normativa 

vigent del producte davant una possible comercialització. 

Igualment, aquesta valoració econòmica és del cost d’una unitat. En cas d’una producció a 

nivell industrial els costos baixarien considerablement depenen de la quantitat a fabricar. I 

tota la part del disseny inicial (I+D+i) tindria un retorn de la inversió de manera 

proporcional a aquesta producció. 

Durant l’elaboració del disseny del sistema ja es va realitzar cercant més aviat un kit de 

desenvolupament que una solució tancada i finalista. Així, cada sistema es podria 

configurar segons les necessitats de cada client i en compliment de l’anàlisi previ dels 

requeriments obtinguts. 

 

Descripció Preu unitari Quantitat Preu total 

LPC1769 – LPCXpresso Board 34,77€ 1 34,77€ 

CP2102 UART – USB 3,58 1 3,58 

Transmissor SISCOM v9.5 123,75€ 1 123,75€ 

Font d’alimentació 12V 5V 36,06€ 1 36,06€ 

Detector PIR DYP-ME003 3,31€ 1 3,31€ 

Contacte Magnètic MPS45W 2,17€ 1 2,17€ 

Led 3mm (3V) 0,20€ 2 0,40€ 

Teclat matricial CEBEK 7,02€ 1 7,02€ 

Bateria 12V0,8A 13,90€ 1 13,90€ 

Protoboard 5,15€ 1 5,15€ 

Cables de connexions 0,08€ 30 2,40€ 

Targeta M2M Movistar* 20€ 1 20€ 

Hores de treball** 20€ 150 3000€ 

  Cost total 3252,51€ 

*(Per les proves del projecte s’ha utilitzat un targeta de pre-pagament. Cada operador disposa de la seva tarifació) 

**(Inclouen les hores dedicades al disseny, la implementació i proves de funcionament del sistema desenvolupat) 

Taula 9. Pressupost 
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Si calculem un retorn de la inversió (hores de treball) d’un 0,1% per cada unitat del sistema 

de seguretat veiem que disposem d’un cost sobre els 250€ (on s’inclou el transmissor extern 

GPRS). I tot això, calculant que s’ha pagat un preu PVP per tot el material utilitzat en la 

realització del prototip. 

Si realitzem una comparativa amb altres sistemes de seguretat, amb funcionalitats i 

característiques similars, disponibles veiem que es troba dins del preu de mercat 

aproximadament. 

 

7. Conclusions  
 

7.1. Conclusions 

Crec que els resultats obtinguts amb la realització d’aquest projecte es poden considerar 

com satisfactoris en referència als objectius marcats en la planificació. Gràcies a l’ajuda del 

meu consultor, especialment en referència als terminis, he pogut desenvolupar un projecte 

propi d’un àrea professional específica com és la seguretat electrònica. Sector el qual 

desenvolupo la meva activitat laboral des de fa més quinze anys, i espero poder continuar 

en un futur pròxim com a enginyer.  

La realització d’un sistema de seguretat basat en un sistema encastat amb el 

microprocessador LPC1769 m’ha permès comprovar la versatilitat  i les possibilitats que hi 

proporciona, tan a nivell de programari com de maquinari. 

 

Malauradament, hi ha funcionalitats que no s’han pogut incorporar al sistema per 

problemes en la seva implementació. A la fase de formació, ja no es va poder completar el 

funcionament amb el driver WiFly. Tot i que s’han implementat mòduls WIFLY i 

ARPALAB, i fins i tot un PARSING força potent (per a recollir varietat de respostes tant 

del dispositiu WiFly com de la hipotètica resposta d’un servidor web). El motiu ha estat la 

baixíssima connectivitat entre el WiFly i el meu router domèstic. Es va abandonar aquesta 

via de treball acordadament amb el consultor, però es sospitava de que el mòdul WiFly 

estava espatllat (Ja es va espatllar un dispositiu CP2102 durant el desenvolupament, 

ocasionant una pèrdua de temps mentre es detectava i es substituïa). Aquest contratemps va 

condicionar tota la planificació i finalment no s’ha pogut afegir la funcionalitat de connexió 
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a Internet des de la placa LPC1769. Altrament, sí ha estat necessari implementar una cua de 

missatges per comunicar tasques com es demanava en la PAC5. S’ha pres molta cura en el 

consum i la gestió de la memòria i l’estat del sistema, per  suportar un up-time infinit. S’ha 

implementat un conjunt de mòduls auto-continguts i parametritzables. Gairebé un 

framework, amb la idea de tenir una bona base sobre la que construir qualsevol sistema. 

Sovint, anant més enllà del que calia estrictament pel desenvolupament. Pels mateixos 

motius, s’ha treballat també en la infraestructura de testing (mòdul TEST). Inclòs s’ha 

tornat  a implementat el mòdul UART (proporcionat per la UOC), oferint suport amb i 

sense interrupcions. 

 

En conclusió, crec que ha estat un treball molt profitós ja que m’ha permès treballar en un 

projecte com la creació d’un  sistema de seguretat des d’un inici i veure totes les fases fins 

la seva finalització.  

 
7.2. Propostes de millores 

� Incorporar el mòdul WiFly al sistema per la connexió del sistema a Internet 

� Connexió amb altres dispositius en xarxa sense fils 

� Unificar les alimentacions en una font única i supervisada 

� Afegir un display LCD mitjançant el bus I2C 

� Ús d’algun sensor analògic per a aprofitar el convertidor ADC built-in. 

� Connexió dels canals de sortida del transmissor per actuacions remotes 

� Gestió de les interrupcions per millorar el rendiment a baix consum 

� Incorporar una memòria EEPROM 

� Incloure noves funcionalitats d’usuari (gestió de codis, anul·lació de zones, 

modificar paràmetres de la programació, etc...) 

� Incloure un registre d’events (històric) al sistema 

� Control i notificació de possibles avaries en el funcionament del sistema 

� Incorporar avisador acústic i/o lluminós com senyalitzador d’alarma  
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7.3. Autoavaluació 

La realització d’aquest projecte de Treball Fi de Grau m’ha permès aprendre com 

funcionen els sistemes encastats en un sistema operatiu en temps real. El coneixement en la 

utilització d’una eina com LPCXpresso i la necessitat d’aprofundir en la recerca 

d’informació en web i fòrums en referència al material emprat i aprendre com funciona ha 

estat molt enriquidora. Bona part del treball  i hores dedicades ha estat en la investigació. 

Considero que una de les aptituds fonamentals d’un bon enginyer és la seva capacitat 

d’analitzar una situació, localitzar la problemàtica, seccionar-la en parts més petites i 

resoldre’ls d’una en una fins trobar la solució. El que no es coneix, s’investiga, s’estudia 

fins s’entén i s’aprèn. Aquest TFG ha servit per aquest propòsit. 

D’altra banda, m’ha fet recordar la programació en llenguatge C, oblidat dels primers anys 

com a programador amateur, i treballar en un disseny i implementació a les diverses capes 

del programa ha estat molt satisfactori. El sacrifici que exigeix la programació en terme de 

dedicació i hores invertides és directament proporcional a la gratificació que reps quan tot 

funciona. 

Gràcies a haver fet implementació en capes, hem après com, adaptant les capes de baix 

nivell (CMSIS), es pot canviar el maquinari per un de similar, sense haver d’actualitzar les 

capes d’alt nivell. I com, canviant les capes d’alt nivell es pot dissenyar amb facilitat un 

sistema diferent construït amb uns mateixos mòduls genèrics. Això no és res nou en el món 

del software, però sí m’ha permès prendre consciència de la agilitat amb que es pot 

desenvolupar un sistema encastat. En aquest sentit, ha estat molt profitós, i no descarto 

continuar aquest mateix desenvolupament, o fer-ne de similars, doncs tinc interès 

professional en aprofundir en aquest tema. 

 

L’elecció d’un projecte propi ha afegit una motivació extra, ja que treballar en un àrea del 

teu coneixement fa que controles més les tasques a realitzar i puguis afrontar els reptes 

d’una manera més realista. Gràcies a aquest projecte he adquirit una visió molt més àmplia 

del desenvolupament d’una central d’alarmes. He descobert facetes que desconeixia sobre 

el disseny i la implementació, incloent les que comporta el desenvolupament d’un sistema 

de seguretat.  
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8. Glossari  
 

ARM : Arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 32 bits desenvolupat per 

ARM Holdings. 

C: Llenguatge de programació creat en 1972 por Dennis M. Ritchie en els Laboratoris Bell. 

CMSIS: (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) És un capa d’abstracció del 

maquinari dels processadors Cortex-M. 

Contacte Magnètic: És un interruptor elèctric activat per un camp magnètic. Consisteix en 

un parell de contactes ferrosos tancats al buit en un tub de vidre. 

Cortex-M3: Processador de 32 bits de ARM. 

CP2102: Interfície per connectar els ports UART i USB. 

Diagrama de Gantt: És tracta d’una eina per a representar de forma visual i clara la 

temporització de les diferents tasques que composen una activitat i la seva relació. 

FreeRTOS:  (Free Real Time Operating System) és un sistema operatiu en temps real per 

sistemes encastats. 

GPIO: (General Purpose Input/Output) pin genèric programable de entrada y sortida de 

dades. 

JTAG:  Sistema que permet el test i la programació de sistemes encastats. 

LED:  (Light Emitting Diode) Díode que emet llum.   

LPC1769:  Placa amb microprocessador Cortex-M3 amb un alt nivell d’integració i baix 

consum per aplicacions en sistemes encastats. 

LPCXpresso: Entorn de desenvolupament integrat de NXP per microcontroladors LPC 

basat en tecnologia ARM. 

Maquina d’estats: model de comportament d’un sistema d’entrades i sortides, on les 

sortides no depenen només de les senyals d’entrada actuals sino també dels estats anteriors. 

PIR:  (Passive Infrared Receiver) És un dispositiu piroelèctric capaç de mesurar la radiació 

electromagnètica infraroja dels cossos en el seu camp de visió. 

Protoboard: Tauler amb un patró de connexions per facilitar la implementació de circuits 

de manera senzilla i sense necessitat de soldadures. 

Putty:  Programa emulador de terminal per Windows que permet connectar amb diferents 

ports de comunicació (COM, SSH, telnet). 
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UART:  (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Interfície que controla els ports i 

dispositius sèrie. 

USB: (Universal Serial Bus) és un estàndard industrial que defineix un protocol específic 

de connexió per bus. 

Wi-Fi:  Mecanisme de connexió sense fils amb dispositius electrònics.  

WiFly:  mòdul per realitzar connexions Wi-Fi,  que utilitza el protocol 802.11b/g.  
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10. Annexos  
 

10.1. Manual d’usuari 

 
Descripció del funcionament del sistema 

Aquest sistema ofereix una protecció davant les intrusions. El sistema disposa d’un teclat 

amb dos indicadors (leds d’estat i connexió) que permeten controlar totalment el seu 

funcionament. 

Els sensors de detecció li proporcionen una protecció del perímetre i de l’interior depenent 

de la tipologia escollida. El sistema funciona amb una tecnologia basada en 

microprocessadors que supervisa les zones connectades, així com l’estat del sistema, 

proporcionant la informació pertinent a l’usuari i activant l’alarma quan hi hagi una 

detecció positiva. També disposa d’una transmissió automàtica mitjançant comunicació 

GPRS i que els usuaris reben via SMS. 

La informació que ofereix el sistema a l’usuari ve donada pels leds d’estat i de connexió. 

L’usuari interactuarà amb el sistema mitjançant la utilització de seqüències de codi. El codi 

programat de fàbrica es “1234”. 

 

El led verd ens indica l’estat dels detectors en temps real. 

Quan tots els detectors són en repòs (led verd ON) es pot 

connectar el sistema de manera segura. En cas contrari (led 

verd OFF), i com els detectors estan detectant, el sistema no 

permetrà la connexió. 

 

Led verd Led d’estat 

ON Sistema preparat 

OFF Sistema no preparat 

BLINK* Sistema en alarma 

*(fa intermitències juntament amb el led vermell de connexió) 

 

 

 

Figura 28. Interfície d’usuari 

Taula 10. Comportament led estat 
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Led vermell Led de connexió 

ON 
fixed Sistema armat en total 

slow blink Sistema armat en parcial 

OFF Sistema desarmat 

BLINK 
Sistema en alarma* 

Sistema en temporització** 

*(fa intermitències juntament amb el led verd de connexió) 

**(el led verd esta apagat) 

Taula 11. Comportament led connexió 
 

El sistema ha d’estar activat o armat per poder detectar les condicions d’alarma per intrusió. 

Per això, disposa de dos modes d’armat: TOTAL  i PARCIAL .  

 

Armat total del sistema 

Aquest armat s’utilitza quan es vol que tot el sistema quedi connectat. Tots els detectors 

funcionaran segons la seva programació. S’utilitza quan l’usuari es fora i vol una protecció 

total del sistema de seguretat. 

 

1. El led verd il· luminat indica que el sistema esta desarmat i preparat per ser armat 

(els detectors estan en repòs i no detecten). En el moment que qualsevol detector 

estigui actiu, el led verd s’apagarà. 

2. (Amb el led verd ON) Introduir “CODI + 2”. En cas d’introduir un codi erroni, el 

sistema no realitzarà cap acció i restarà a l’espera d’una seqüència correcta. Quan 

s’introdueix el codi correctament, el led verd s’apaga i s’encén el led de connexió 

de manera intermitent durant la temporització de sortida (10 seg.). En aquest temps, 

el sistema permet a l’usuari sortir per la zona temporitzada.  

3. Un cop exhaurit el temps de sortida les zones han d’estar en repòs (inclosa la zona 

temporitzada) i l’usuari fora de la instal·lació. El led de connexió estarà il· luminat 

indicant la connexió total del sistema. 

4. Gràcies a la programació del transmissor GPRS, l’usuari rebrà un missatge on 

s’indica la connexió del sistema. Així, es disposarà d’una confirmació del correcte 

funcionament del sistema. 
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Armat parcial del sistema 

Aquest armat s’utilitza quan es vol que tot el sistema quedi connectat de manera parcial. 

Només funcionarà les zones programades a tals efectes. En el cas del projecte, només 

funcionarà la zona temporitzada (CM), deixant anul·lada la zona instantània (PIR). Aquest 

armat s’utilitza normalment per les nits, quan l’usuari es dins de casa, però vol disposar 

d’una protecció encara que sigui a mode parcial. Aquesta modalitat permet a l’usuari 

moure`s sense problemes per la zona interior i que la zona perimetral estigui armada. 

 

1. El led verd il· luminat indica que el sistema esta desarmat i preparat per ser armat 

(els detectors estan en repòs i no detecten). En el moment que qualsevol detector 

estigui actiu, el led verd s’apagarà.  

2. (Amb el led verd ON) Introduir “CODI + 3”. En cas d’introduir un codi erroni, el 

sistema no realitzarà cap acció i restarà a l’espera d’una seqüència correcta. Quan 

s’introdueix el codi correctament, el led verd s’apaga i s’encén el led de connexió 

de manera intermitent durant la temporització de sortida (10 seg.). En aquest temps, 

el sistema permet a l’usuari sortir per la zona temporitzada.  

3. Encara que l’armat sigui parcial, en el moment de la connexió es necessita que tots 

els detectors funcionin correctament ja que això permet una verificació del seu 

funcionament per part de l’usuari. 

4. Un cop exhaurit el temps de sortida les zones han d’estar en repòs (inclosa la zona 

temporitzada) i l’usuari fora de la instal·lació. El led de connexió estarà il· luminat 

amb una lleu intermitència indicant la connexió parcial del sistema. La 

temporització es realitzarà independentment de si l’usuari sortís o es quedi dins de 

la instal·lació. 

5. Gràcies a la programació del transmissor GPRS, l’usuari rebrà un missatge on 

s’indica la connexió del sistema. Així, es disposarà d’una confirmació del correcte 

funcionament del sistema. El missatge d’armat del sistema no diferència de les dues 

modalitats de connexió. 
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Desarmat del sistema 

1. Amb el sistema armat, en qualsevol de les seves modalitats, en el moment que 

s’activa la detecció de la zona temporitzada (CM), s’inicia la temporització 

d’entrada (10 seg.) i s’indica amb una intermitència del led de connexió (vermell). 

En aquest temps s’ha d’introduir el “CODI + 1” per desconnectar el sistema. 

Llavors s’apaga el led de connexió i el led d’estat indicarà la detecció dels sensors 

(ON en repòs i OFF en detecció).  

2. En cas de no introduir la seqüència, o bé d’introduir un codi erroni, quan es finalitza 

el temps d’entrada, es dispara l’alarma. El sistema ho indicarà mitjançant la 

intermitència dels dos leds (estat i connexió) fins que es produeixi la desconnexió 

amb el codi correcte. Per la seva part, el transmissor enviarà el missatge d’alarma 

indicant quina és la zona que s’ha disparat. 

3. El temps d’entrada només s’inicia en el cas de la zona temporitzada. En cas de 

detecció de la zona instantània (PIR), l’alarma s’activarà directament ja que 

l’entrada no s’ha realitzat per la ruta d’entrada establerta. 

 

Desarmat del sistema sota coacció 

1. Quan s’inicia la temporització d’entrada, s’introdueix la seqüència “CODI + 4”. El 

sistema es desconnectarà normalment, tal com  ho fa en la desconnexió del sistema, 

però s’enviarà un missatge SMS indicant que el sistema s’ha desarmat sota la 

coacció d’un intrús. 

2. Aquesta funcionalitat s’utilitza en cas d’emergència com una mesura de protecció 

addicional del sistema. 

Resum de les funcions d’usuari 

 

Seqüència Acció a realitzar 

CODI + 1 Desarmat del sistema 

CODI + 2 Armat total del sistema 

CODI + 3 Armat parcial del sistema 

CODI + 4 Desarmat del sistema sota coacció 

Taula 12. Relació de codis 
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10.2. Programació del transmissor GPRS 
 
El transmissor SISCOM GPRS v9.5 disposa d’un sistema de transmissió de missatges SMS 

per l’enviament d’informació com l’activació i restauració de les seves 4 entrades i sortides. 

Inclou una supervisió pròpia del sistema gràcies a uns tests periòdics. 

La programació es realitza a través de PC mitjançant una connexió RS232, o bé per USB. 

El programa permet la lectura, la programació i la verificació dels paràmetres. També es 

pot consultar l’estat de l’equip i la seva configuració. El transmissor SISCOM disposa de 

moltes funcionalitats per transmissió a centrals receptores d’alarmes. En el nostre cas, 

només comentaren la funcionalitat d’enviament de missatges. 

 

La primera pàgina de la configuració es pot programar els telèfons que es vol permetre per 

realitzar les verificacions. En cas de trucar al número de la targeta SIM col·locada al 

transmissor. Aquest identifica el número entrant i si correspon al seu llistat li envia un 

missatge indicant la cobertura, quina és la seva alimentació i l’estat de les entrades i 

sortides. 

 
Figura 29. Captura Configuració SISCOM 

La pàgina de la transmissió és configura l’APN, usuari i contrasenya de la targeta. Aquestes 

dades són proporcionades pel proveïdor.  
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Figura 30. Captura transmissió SISCOM 

 

A la següent pàgina s’inclouen els textos als diferents canals pel seu enviament. Es pot 

afegir tan a l’activació com a la desactivació. 

 
Figura 31. Captura missatges SISCOM 
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L’ultima pàgina incorpora la verificació de l’estat del sistema. Ens indica quin és el nivell 

de cobertura, l’estat de les entrades i sortides, l’alimentació, un registre dels events, ect... 

 
Figura 32. Captura estat SISCOM 

 

10.3. Estructuració de la planificació del treball 
 

Codi: 1.1 Nom: PAC1 – Primers Passos  
Descripció  Presa de contacte amb la nova tecnologia i el seu entorn 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769) 
Durada  8 dies 
Resultats  - Familiaritzar-se amb l’entorn de programació 

- Creació d’un projecte i una llibreria 
- Entendre funcionament bàsic de FreeRTOS 

Restriccions  Cap 
Dependències  Cap 
Criteris 
d’acceptació  

Compliment dels objectius marcats 

                              Taula 13. Fitxa PAC1 
 

Codi: 1.2 Nom: PAC2 – Arp@Lab via WiFly sobre CP2102  
Descripció  Conèixer CP2102, WiFly, web Arp@Lab 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, CP2102, WiFly) 
Durada  8 dies 
Resultats  - Conèixer API funcionament mòdul WiFly 

- Treballar amb CP2102 via UART 
- Realitzar peticions HTTP via web i wifly sobre Arp@Lab 
- Actualitzar firmware del WiFly 

Restriccions  Cap 
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Dependències   
Criteris 
d’acceptació 

Compliment dels objectius marcats 

                              Taula 14. Fitxa PAC2 
 

Codi: 1.3 Nom: PAC3 - Driver UART i PrintF sobre LPC  
Descripció  Integrar driver UART en el sistema FreeRTOS 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, WiFly) 
Durada  13 dies 
Resultats  - Fer servir UART del LPC1769 

- Desenvolupar mòduls firmware per enviament de cadenes de 
caràcters. 

Restriccions  Cap 
Dependències  Cap 
Criteris 
d’acceptació 

Compliment dels objectius marcats 

                                                 Taula 15. Fitxa PAC3    
 

Codi: 1.4 Nom: PAC4 – Driver WiFly sobre LPC  
Descripció  Implementar una capa de comunicació amb Internet amb WiFly 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, WiFly) 
Durada  14 dies 
Resul tats  - Desenvolupar driver WiFly sobre LPC 

- Creació d’un API per fer servir de manera senzilla, segura i robusta 
- Implementar una aplicació per enviar i rebre comanes a Arp@Lab 

Restriccions  Cap 
Dependències  Llibreria creada a les PACs anteriors 
Criteris 
d’acceptació  

Compliment dels objectius marcats 

                                       
 

                               Taula 16. Fitxa PAC4 

Codi: 1.5 Nom: PAC5 – Productor Consumidor  
Descripció  Gestió recursos FreeRTOS per enviar i rebre dades al Arp@Lab 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, WiFly) 
Durada  7 dies 
Resultats  - Fer servir el driver WiFly 

- Desenvolupar aplicacions basades en tasks 
- Conèixer el funcionament sistemes interns del FreeRTOS 

Restri ccions  Cap 
Dependències  Driver del WiFly 
Criteris 
d’acceptació  

Compliment dels objectius marcats 

                                                        Taula 17. Fitxa PAC5 
 

Codi: 2.1 Nom: Programació dels drivers  
Descripció  Implementar els drivers necessaris pel sistema 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769) 
Durada  12 dies 
Resultats  - Obtenció de drivers GPIO, GPIOINT, UART, KEYPAD pel 

desenvolupament de l’aplicació. 
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Restriccions  Cap 
Dependències  Parametrització i adequacions amb el programari del sistema. 
Criteris 
d’acceptació  

Superar sense errors les proves de test 

 
 

                              Taula 18. Fitxa Drivers 

Codi: 2.2 Nom: Disseny de l’aplicació  
Descripció  Definició del funcionament del sistema 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, sensors I/O, teclat) 
Durada  15 dies 
Resultats  - Es defineix la gestió del teclat i del mòdul I/O   

- Configuració del transmissor GPRS 
- Programació de les comanes d’usuari 
- Execució de funcionament del sistema  

Restriccions  Cap 
Dependències  Parametrització i adequacions amb el programari del sistema. 
Criteris 
d’acceptació 

Superar sense errors les proves amb el programari i el maquinari obtingut. 

                              Taula 19. Fitxa Aplicació 
 

Codi: 2.3 Nom: Integració de l’Arp@Lab  
Descripció  Configuració de la web Arp@Lab  
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso) i maquinari (LPC1769, WiFly) 
Durada  10 dies 
Resultats  - Programació del modul Arpalab per comunicar la placa LPC mitjançant 

el WiFly amb el portal web. 
Restriccions  Cap 
Dependències  Funcionament del driver WiFly 
Criteris 
d’acceptació 

Comprovar connexió amb la web Arp@Lab 

                                                        Taula 20. Fitxa Arp@Lab 

 
Codi: 2.4 Nom: Proves de Test  

Descripció  Realització de les proves  i test per comprovar el correcte funcionament del 
sistema. 

Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso), maquinari (prototip del sistema) 
Durada  15 dies 
Resultats  - Testejar els drivers. 

- Proves amb el prototip 
- Tests manuals per forçar el funcionament del sistema 

Restriccions  Cap 
Dependències  Funcionament del prototip dissenyat 
Criteris 
d’acceptació 

Superar sense errors les proves de test i funcionament del maquinari. 
Avaluar els resultats aconseguits. 

                                                             Taula 21. Fitxa Test 

 
Codi: 2.5 Nom: Refinament del codi  

Descripció  Millorar el disseny del codi desenvolupat 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Programari (LPCXpresso), maquinari (prototip del sistema) 
Durada  16 dies 
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Resultats  - Millores el rendiment 
- Ajustament de les funcionalitats 

Restriccions  Cap 
Dependències  Anàlisi i ajustament del codi final. 
Criteris 
d’acceptació 

Superar les funcions inicials del prototip 

                                                          Taula 22. Fitxa Refinament 

 
Codi: 3.1 Nom: Memòria  

Descripció  Recopilació d’informació, redacció de la memòria tècnica 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Manuals i web de consulta 
Durada  23 dies 
Resultats  - Documentació del projecte 

- Redacció de la memòria 
- Correcció i revisió 

Restriccions  Cap 
Dependències  Obtenció del codi i prototip 
Criteris 
d’acceptació 

N/A 

                                                            Taula 23. Fitxa Memòria 
 

Codi: 3.2 Nom: Presentació  
Descripció  Recopilació d’informació, redacció de la memòria tècnica 
Responsable  Responsable del projecte 
Recursos  Memòria tècnica i prototip 
Durada  8 dies 
Resultats  - Presentació virtual de la defensa del projecte 

- Vídeo del funcionament del prototip 
Restriccions  Cap 
Dependències  Obtenció del codi i prototip 
Criteris 
d’acceptació  

N/A 

                                                            Taula 24. Presentació 

 


