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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  

 
Amb aquest Treball volem apropar la Biometria a l’àmbit de les Smart Cities i 
poder-ne aprofitar la seva universalitat i bona acceptació. 
 
El projecte es desenvolupa amb la finalitat de proveir a les motocicletes, i per 
extensió als ciclomotors, de més seguretat antirobatori, i alhora, d’alliberar als 
conductors de la responsabilitat de la pèrdua de claus d’aquests vehicles. 
 
Aquesta millora es durà a terme mitjançant una tècnica biomètrica: el 
reconeixement d’empremta dactilar de cada usuari, basada en la identificació o 
reconeixement de la identitat d’una persona a partir de l’anàlisi de les crestes 
dèrmiques de les puntes dels dits. 
 
Mitjançant un sistema de detecció d’empremta dactilar s’aconseguirà que els 
usuaris de les motocicletes no hagin de dependre de dispositius físics com claus 
o targes, evitant així la possibilitat de pèrdua o robatori d’aquestes. 
 
Aquest sistema anirà connectat al sistema d’encesa de la motocicleta i depenent 
de si les dades obtingudes a través de la detecció de l’empremta són dins de la 
pròpia base de dades del sistema, la motocicleta s’engegarà o no ho farà. 
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En el cas de que es detecti una intrusió, s’enviarà un missatge de text SMS al 
terminal mòbil de l’usuari, prèviament configurat. 
 
La Memòria d’aquest Treball es basa en un prototip que simula un equip 
biomètric. Pel que fa al hardware, aquest prototip està compost d’un sensor 
d’empremta digital, d’una tarja electrònica programable (Arduino), d’un display, 
d’un motor i d’una mòdul GSM.   
 
Pel que fa al software i a la comunicació entre tots dos dispositius s’utilitzarà 
Arduino IDE, un entorn de programació en codi obert. 
 
En l’Estat de l’Art d’aquest projecte s’especifiquen les tendències actuals 
relacionades amb aquesta matèria i en quin punt d’evolució es troba l’avenç 
relacionat amb el sistema biomètric del reconeixement dactilar.  

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
With this work we want to bring Biometrics closer to the Smart Cities area and 
taking advantage of its universality and good acceptance. 
 
The project is developed to provide motorcycles, and for extension to mopeds, 
with more anti-theft security, and at the same time, to release drivers from the 
responsibility of the loss of the keys of these vehicles. 
 
This improvement will be carried out by means of a biometric technique: the 
recognition of the fingerprint of each user, based on the identification or 
recognition of the identity of a person from the analysis of the dermal ridges of 
the tips of the fingers. 
 
Using a fingerprint detection system, motorcycle users will not have to depend 
on physical devices such as keys or cards, thus avoiding the possibility of losing 
them or being stolen. 
 
This system will be connected to the motorcycle ignition system and depending 
on whether the data obtained through fingerprint detection are within the 
system's own database, the motorcycle will start up or it will not. 
 
If an intrusion is detected, an SMS text message will be sent to the user's mobile 
terminal, previously configured. 
 
This document is based on a prototype that simulates a biometric system. With 
respect to hardware, this prototype is made up of a digital fingerprint sensor, a 
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programmable microcontroller card (Arduino), a display, an engine and a GSM 
module. 
 
Regarding the software and the communication between both devices, the 
Arduino IDE, an open source programming platform, will be used. 
 
In the State of Art of this project, current tendencies related to this subject are 
specified and in what point of evolution is the progress related to the biometric 
system of the digital recognition. 
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1. Introducció 
 

1.1. Context i justificació del Treball 
 
La biometria ofereix moltes possibilitats a l’hora d’identificar persones o bé 
verificar-ne les seves identitats, basant-se en trets físics o de comportament. Tot 
i que el seu ús no està tant estès com podria, és ara, el moment en que temes 
com les noves tecnologies, les Smart Cities i la privacitat de dades estan agafant 
força rellevància, quan s’hauria de fomentar el desenvolupament de la tecnologia 
biomètrica. 
 
A mida que el transit de les ciutats augmenta son, cada vegada més, els usuaris 
que opten per adquirir motocicletes enlloc de cotxes convencionals, amb la 
finalitat d’optimitzar els seus desplaçaments i d’estalviar temps en la recerca de 
places d’estacionament. Per aquest motiu, el nombre d’aquests tipus de vehicles 
ha augmentat, considerablement [1]. 
 
En la següent Imatge es pot veure l’evolució i creixement de les vendes de 
motocicletes durant l’any 2018. 
 

 
Imatge 1. Evolució del mercat de motocicletes durant el 2018. 
Font:https://www.formulamoto.es/industria-mercado/2018/07/04/venta-motos-espana-
crece-primeros/21731.html 

 
Paral·lelament, aquest augment del volum de vendes de motocicletes ha donat 
pas a que també augmentin els robatoris d’aquests tipus de vehicle [2]. Per tal 
d’evitar aquests tipus de sostraccions, les motocicletes disposen d’un sistema 
d’encesa del motor controlat per un dispositiu físic: una clau. 
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La incomoditat d’haver de dependre d’aquests dispositius físics que poden ser, 
fàcilment, sostrets, oblidats o perduts fa que sigui necessari un replantejament 
en l’ús d’aquests sistemes. 
 
La principal motivació d’aquest projecte és demostrar que es pot crear un sistema 
d’encesa de motor d’una motocicleta, a partir de la detecció de l’empremta 
dactilar del seu usuari, sense la necessitat d’haver de recórrer a grans despeses. 
La realització d’aquest prototip es durà a terme mitjançant un sensor d’empremta 
digital i una tarja electrònica programable, Arduino. 
 
 

              
Imatge 2. Empremtes dactilars. 
Font:https://www.eldiario.es/tecnologia/Llegan-dactilares-inteligencia-artificial-    
desbloquear_0_837466910.html 

 
Gran part de la motivació també radica en fer possible la introducció dels 
sistemes biomètrics dins del sector automobilístic on l’abast d’aplicacions 
d’aquests sistemes pot definir un nou paradigma en un futur gens llunyà. 

 
1.2. Objectius del Treball 
 
Els objectius principals son els següents: 
 

- Conèixer l’estat actual de la tècnica biomètrica basada en el 
reconeixement dactilar. 

- Disseny d’un prototip per a la simulació de dit projecte. 
 

1.3. Enfocament i mètode seguit 
 
Es pren com a punt de partida la idea de millorar, directament, l’experiència dels 
usuaris de motocicletes i, indirectament, la mobilitat a les ciutats. Es té en compte 
que, avui dia, no és necessària la dependència de dispositius físics, com claus o 
targes, per tal de posar en marxa un vehicle. 
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S’enfoca el Treball des del camp de la biometria, per tal de treure partit dels seus 
trets característics com poden ser la universalitat o la dificultat d’elusió. Alhora 
es té en compte la bona acceptació del reconeixement dactilar dins de l’àmbit de 
la biometria. 
 
Es presenta l’Estat de l’Art sobre aquesta matèria i es demostra que no s’han 
trobat gaires treballs relacionats i s’arriba a la deducció que no hi ha hagut, fins 
el moment, gaire interès en promocionar la tecnologia biomètrica enfocada al 
sector automobilístic. 

 
La idea principal es basa en crear un prototip força econòmic, basat en un sensor 
d’empremta digital, una placa programable Arduino, un motor, un display i un 
mòdul GSM, que ens permetrà comunicar el sistema amb l’exterior. Amb aquests 
dispositius ja es pot fer una aproximació a la realitat per tal de poder treure 
conclusions. 

 
Els sensors d’empremta digital que hi ha al mercat son molt similars entre ells i 
per aquesta raó no ha estat complicat decidir quin utilitzar per dur a terme la part 
de captació de dades del prototip. 

 
En el cas dels microcontroladors, després d’un període de recerca, s’ha 
comprovat que hi ha molta oferta i de bona qualitat. Dispositius microcontroladors 
similars a l’utilitzat en el projecte són el NodeMCU, Teensy 3, MSP430 i STM32, 
de diferents cases comercials. Finalment, s’ha triat l’Arduino per ser un 
microcontrolador amb bona acceptació al mercat i amb una bona relació qualitat-
preu.  
 
Per dur a terme el prototipatge s’han hagut d’adquirir certs coneixements de 
programació per tal de poder configurar la comunicació entre els diferents 
dispositius utilitzats en el projecte, en aquest cas un petit motor convencional que 
simularà el motor d’una motocicleta, un display que anirà mostrant informació en 
tot moment i un mòdul GSM que ens permetrà enviar missatges de text a un 
terminal mòbil. 

 
Finalment, tenint en compte tant les necessitats actuals com la inversió 
econòmica per desenvolupar el producte, es detalla en la Memòria del Treball 
que és possible dur a terme aquest projecte al mercat amb una suposada gran 
acceptació per part dels usuaris. 
 

1.4. Planificació del Treball 
 
Per dur a terme el Treball Fi de Grau s’ha considerat la necessitat d’elaborar una 
Memòria explicativa, on quedi registrada tota la feina i les ºinvestigacions dutes 
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a terme, i per altra banda l’elaboració d’un prototip que simuli, amb tota realitat, 
un sistema format de sensor d’empremta digital, microcontrolador i actuador. 

 
En la següent imatge es mostren els diferents lliurables d’aquest Treball. 
 

 
Imatge 3. Lliurables del Treball Fi de Grau. 

 
També s’ha creat una planificació, que es mostra en la ilustració 3, utilitzant un 
Diagrama de Gantt, per tal de tenir clares, des de l’inici del projecte, les fites i 
poder anar seguint la programació del Projecte. 
 
En el diagrama es destaquen 4 tasques ben diferenciades: 

1. Inici de la Memòria 
2. Estat de l’Art 
3. Disseny e implementació. 
4. Finalització de la Memòria. 

L’inici de la Memòria consta de cinc apartats principals: el resum i la motivació, 
els objectius del Projecte, l’enfocament i el mètode seguit, la planificació del 
Projecte i l’index preliminar de la Memòria. Per dur a terme aquesta tasca s’hi ha 
invertit set dies. 
 
L’Estat de l’Art consta de tres apartats principals: La recerca de tota la informació 
general relativa als diferents projectes que poden existir en relació al Treball que 
s’està duent a terme. Els altres dos apartats fan referencia a la cerca de 
bibliogràfia referent al nostre Treball i, finalment, el registre dins la Memòria de 
tota la informació trobada. Aquesta tasca s’ha dut a terme durant dues setmanes, 
aproximadament. 
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La tasca dedicada al disseny i a la implementació es divideix en dos apartats que 
fan referencia al la realització d’un prototip i a la fase de proves d’aquest. Tota la 
feina realitzada es registra a la Memòria. Aquesta tasca s’ha dut a terme durant 
vuit setmanes aproximadament. 
 
L’Última tasca del Projecte fa referencia a la finalització de la Memòria. En 
aquesta tasca s’ha centrat tot l’esforç en finalitzar el Projecte. S’ha hagut de 
rellegir, reeditar, i donar un format definitiu a la Memòria. Aquesta tasca s’ha dut 
a terme durant en tres setmanes, aproximadament.  
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Imatge 4. Diagrama de Gantt del Treball Fi de Grau. 
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La versió editable del Diagrama de Gantt es pot trobar a: 
 
https://app.smartsheet.com/sheets/MPHv3Pwhc5qCrjPJqR2mP9wRJ5m5fq8xv
6v44Rq1?view=gantt 

 

1.5. Breu sumari de productes obtinguts 
 
En aquest Treball Fi de Grau s’ha obtingut un Estat de l’Art de la tecnologia 
biomètrica aplicada als vehicles. També s’ha aprofundit en l’ús de l’empremta 
dactilar. 
 
S’han obtingut resultats en d’altres àrees com son: 

- Coneixement de la part hardware d’un sistema biomètric, és a dir elements 
d’entrada com sensors, i elements de sortida com actuadors i perifèrics. 

- Configuració d’un sensor d’empremta dactilar, un display, un motor i un 
mòdul GSM. 

- Dins del hardware també s’ha aprofundit en els elements de control, és a 
dir, microcontroladors com la placa Arduino. 

- L’ús de diferents sistemes de comunicacions entre els diferents dispositius 
utilitzats en el projecte.. 

- La instal·lació d’un entorn de programació compatible i propi d’Arduino. 
- Creació d’un programa que permet controlar tots els dispositius per tal de 

dur a terme el projecte. 

En definitiva, s’ha treballat sobre un ampli conjunt de dispositius i aplicacions i a 
més a més, el projecte ha quedat demostrat, de manera pràctica, amb la creació 
d’un prototip. 
 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

• Capítol 2. Estat de l’Art. Coneixement general de la tecnologia 
biomètrica i de la seva situació actual. 

• Capítol 3. Desenvolupament del prototip.  
o Desenvolupament del hardware del prototip. Exposició dels 

dispositius físics utilitzats en el projecte. 
� Elements d’entrada: sensors. 
� Elements de sortida: actuadors i perifèrics. 
� Elements de control: microcontroladors. 
� Sistemes de comunicacions. 

o Desenvolupament del software del prototip. Exposició de l’entorn 
de programació (IDE) d’Arduino, utilitzat en el projecte. 

• Capítol 4: Conclusions. Exposició de les lliçons apreses amb el projecte i 
de les possibles línies de treball futures. 
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2. Estat de l’art 
 

2.1. Introducció i evolució temporal 
 
La mobilitat és un dels pilars bàsics que configuren el concepte d’Smart City. És 
l’anomenada Smart Mobility. Aquesta abasta tot el que fa referencia a l’eficiència 
en la gestió dels sistemes de transport, dins de les ciutats. 
 
No sobta a ningú quan es diu que un dels grans problemes de les ciutats radica 
en el gran volum de vehicles que hi circulen i de com aquesta mala gestió del 
transit afecta tant als usuaris de dits vehicles com als ciutadans, que en pateixen 
les conseqüències directes com poden ser les situacions d’estrès generades per 
les retencions, l’estrès acústic i la contaminació. 
 
Tot i que les noves tecnologies tenen una àrea, totalment, dedicada al 
desenvolupament de les Smart Cities, a dia d’avui, no s’acaba d’aconseguir una 
reducció dràstica del transit a les ciutats. És per aquest motiu que molts dels 
ciutadans estan optant per adquirir vehicles més petits, com poden ser patinets, 
bicicletes o motocicletes, per tal de fer més eficaços els seus desplaçaments dins 
la ciutat. 
 
Aquest vehicles, de dimensions molt més reduïdes que un vehicle convencional, 
agilitzen el trànsit, alhora que alliberen als seus usuaris de la necessitat 
d’inversió, tant en temps o en diners, en la recerca de zones d’estacionament. 
 
Amb l’augment de la flota d’aquests vehicles també han augmentat, 
paral·lelament, el número de robatoris d’aquests i és per aquest motiu que es 
considera important invertir esforços en la millora en la seguretat en aquest tipus 
de vehicles. 
 
Aquest Treball s’enfoca en obtenir un producte final que permeti ser incorporat a 
les motocicletes i per extensió a ciclomotors i patinets elèctrics, i que permeti a 
l’usuari posar en funcionament el seu vehicle prèvia identificació mitjançant la 
seva empremta dactilar. 
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Imatge 5. Seguretat vinculada a la biometria. 
Font:https://www.fbi.gov/services/cjis/fingerprints-and-other-biometrics/ngi  

 
Per dur a terme aquest projecte, que té com a finalitat millorar la integració dels 
ciutadans dins del marc de les Smart Cities, es posen en comú els coneixements 
en l’àmbit de la biometria, dels sistemes de comunicacions i de la programació 
de microprocessadors. 
 
En aquesta Memòria es tracten també les possibles línies de treball futures degut 
a que la interacció entre camps com la biometria, els sistemes de comunicacions 
i les Smarts Cities permeten pensar en un abast molt més ampli del que es relata 
en aquest Treball.  
 

2.2. Biometria: definició i abast 
 
La biometria és la ciència que tracta d’establir la identitat d’una persona a partir 
d’una sèrie d’atributs físics o de comportament. 
 
Al contrari del que es pot pensar, la biometria és una tècnica força antiga. Daten 
de l’any 6000 aC. les primeres identificacions, dutes a terme per assiris, 
babilonis, japonesos i xinesos, utilitzant les empremtes dactilars. 
 
Si es fa una comparativa entre l’ús de contrasenyes i targetes d’identitat per una 
banda i l’ús de la biometria per l’altra, aquesta última esdevé un mètode molt més 
adequat d’enfocar les aplicacions d’autentificació, ja que les contrasenyes poden 
ser divulgades, esbrinades o bé oblidades. 
 
Com a avantatge, es podria dir que la biometria fa possible l’establiment de la 
identitat de les persones basant-se en el “qui és” enlloc de basar-se en el “què 
posseeix”. En canvi, com a contrapartides cal remarcar l’increment en el cost 
d’instal·lació i execució o la possible variació significativa dels trets biomètrics 
que les persones poden patir al llarg del temps. 
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Es important tenir en compte la diferencia entre mostres biomètriques i 
característiques biomètriques. Les mostres biomètriques són les dades relatives 
a una persona que són obtingudes, a través de sensors,  pels sistemes 
biomètrics. Per altra banda, les característiques biomètriques son aquelles 
característiques distingibles de l’individu que poden ser mesurades a partir d’una 
mostra biomètrica [3]. 
 
Les característiques biomètriques han de complir unes condicions necessàries, 
com són: 
 

• Universalitat. Totes les persones han de posseir aquesta característica. 
• Unicitat. Persones diferents han de posseir trets diferents. 
• Perdurabilitat. El tret ha de ser invariable en el temps, a curt termini. 
• Mesurabilitat. El tret ha de poder ser mesurat físicament i de manera 

senzilla per mitjà d’un sensor. 

 
Per dur a terme aquest projecte s’ha tingut en compte la bona acceptació dels 
sistemes biomètrics, per part de la societat. Aquesta bona acceptació es deu a 
la facilitat d’ús de les solucions biomètriques i a la consideració que és una 
tecnologia poc invasiva. 
 
Existeixen diferents mètodes biomètrics: 

• Reconeixement facial 
• Reconeixement de l’iris 
• Reconeixement dactilar 
• Reconeixement del parlant 
• Empremta genètica 
• Reconeixement de retina 
• Termografia facial 
• Geometria de la ma 

 
El projecte, com ja s’ha comentat amb anterioritat, s’enfoca en el reconeixement 
dactilar. Aquest consisteix en la identificació o verificació de la identitat d’una 
persona a partir de l’anàlisi de les crestes dèrmiques trobades a la punta d’un o 
més dits. 
 
Les empremtes dactilars es formen, completament, al voltant dels set mesos de 
desenvolupament del fetus. La configuració de les vores dels dits no canvia 
durant la vida de l’individu, excepte a causa d’alguns accidents com rascades o 
talls a les puntes dels dits. 
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Com es pot observar en la imatge 6, les empremtes dactilars poden tenir 
diferents patrons i varien en cada persona.  
 
 

 
Imatge 6. Patrons de les empremtes dactilars. 
Font:http://documentacio.vedrunacatalunya.cat/recerques//treballs/2018/vall_terrassa/T
R_anna_garcia.pdf  

 

A més a més, les empremtes dactilars estan formades per certes morfologies 
diferenciades que s’utilitzen a l’hora d’identificar als individus. Aquestes parts es 
mostren en la imatge 7. 
 
 

 
Imatge 7. Parts d’una empremta dactilar.  
Font: chapter-12-applications-of-biometrics/ 

 

 

2.3. Legislació i normativa 
 
Per tal d’assegurar que els sistemes d’identificació biomètrica son fiables, segurs 
i de fàcil utilització de cara a l’usuari, és fa evident la necessitat de desenvolupar 
normes internacionals. 
 
Les autoritats governamentals no estan disposades a acceptar sistemes que no 
estiguin normalitzats ja que és necessari protegir les dades biomètriques per tal 
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de mantenir un bon nivell de privacitat personal. Per aquest motiu s’ha d’arribar 
a un acord general pel que fa a les característiques dels sistemes biomètrics. 
 
Tot i que les primeres normes sobre biometria varen ser creades, cap als anys 
80, pels governs i els cossos de seguretat de l’Estat, no fou fins l’any 2002 quan 
el Comitè Tècnic Mixt (JTC 1) de la ISO/CEI va elaborar més de 30 normes 
internacionals sobre biometria. 
 
Actualment, diferents organismes nacionals i internacionals estan elaborant 
normes sobre biometria. Entre aquests organismes es troben l’Organització 
Internacional de Normalització (ISO), la Comissió Electrotècnica Internacional 
(CEI) i el Sector de Normalització de les Telecomunicacions de la Unió 
Internacional de Telecomunicacions (UIT-T). Aquests es mostren en la següent  
imatge. 
 

 
Imatge 8. Organismes de Normalització 
Font:https://graphene.nus.edu.sg/first-international-standard-on-graphene-definitions-has-been-
published/ 

 
 
 
La UIT-T ha publicat més de 70 recomanacions sobre seguretat, dins de l’àmbit 
de la biometria.  
 
Com s’ha comentat, la normalització de les tècniques biomètriques és 
imprescindible per tal de protegir la privacitat dels usuaris i produir resultats d’alta 
precisió. Un sistema insegur o no fiable es veurà reflectit, indubtablement, en una 
desconfiança i no acceptació per part del públic. 
 
 

2.4. Situació actual 
 
L’ús del reconeixement dactilar com a sistema biomètric  ja fa força temps que 
s’aplica en certs dispositius electrònics, tot i que no ha estat fins el recent 
llançament de nous terminals mòbils que, dita tecnologia, s’ha tornat a posar de 
moda. 
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Fins ara, era senzill trobar implementat aquests sistemes a l’entrada de certs 
locals o empreses com a mesura de detecció d’usuaris registrats. Com a 
exemple trobem projectes, com el dut a terme a la Universitat Tecnològica de 
Tshwane on, mitjançant l’ús de l’empremta dactilar, els estudiants poden accedir 
a la zona d’estacionament dels seus vehicles [4]. 
 
Ara però, la tecnologia biomètrica es comença a tenir en compte en la 
implementació del reconeixement dactilar en dispositius personals i cada vegada 
més petits. 
 
Sembla ser que aquesta tecnologia no ha estat implementada en el sector 
automobilístic per certes raons comercials, tot i ser un sistema senzill, segur i de 
gran utilitat.  
 
Avui dia, que cada vegada estem més a tocar del vehicle autònom, sembla una 
contradicció que tecnologies biomètriques segures i fiables, com el 
reconeixement dactilar, no siguin implementades en els nous prototips que van 
apareixent al mercat. 
 
Ara per ara, a l’adquirir un nou vehicle, aquest sempre va acompanyat d’un 
element físic per tal de poder posar-lo en marxa. Aquest element físic s’entrega 
en forma de clau o bé de targeta. Com ja s’ha comentat en aquest Treball, 
aquests dispositius físics estan subjectes a pèrdues, deteriorament, robatori o 
oblit. 
 
Actualment, hi ha una motocicleta en el mercat, de la empresa Greyp que utilitza 
tecnologia biomètrica. El model de la motocicleta, que es mostra en la imatge 9,  
és el G12. Aquest model utilitza un sistema de reconeixement d’empremta 
dactilar anomenat Fingerprint Scan Bike que permet la posada en marxa del 
motor, a través de les empremtes de l’usuari. El preu de la motocicleta és de 
6.000 €. [5] 

 

 
Imatge 9. Model G12 de l’empresa Greyp. 
Font: http://mmminimal.com/greyp-g-12/ 
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Apart d’aquest model de motocicleta, no s’ha trobat bibliografia referida a cap 
altre model.  Per altra banda s’ha trobat algun vídeo i tutorial en el que es parla 
de la possibilitat d’utilitzar el microcontrolador Arduino junt amb un sensor 
d’empremta dactilar [6]. 
 
En la recerca s’ha trobat un estudi teòric realitzat al Department of Electronics 

and Telecommunication, SSIPMT de Raipur (India), en el que es proposa 
l’encesa del motor dels vehicles, mitjançant l’ús de l’empremta digital [7]. 
 
La proposta del nostre projecte és la d’universalitzar el sistema d’encesa de 
motor, a través de la detecció d’empremtes dactilars, a totes las companyies 
encarregades de la fabricació de motocicletes, per tal d’abaratir costos i, 
paral·lelament, proveir de més seguretat als usuaris d’aquest tipus de vehicles. 
 
A més a més, en aquest projecte s’implementa una altra mesura de seguretat 
important. Es tracta de detectar els possibles usos fraudulents del propi sistema. 
Aquesta millora es durà a terme habilitant un sistema de comunicació entre el 
dispositiu biomètric i un terminal mòbil del propi usuari. 
 
Si es dona el cas que algun usuari no identificat intenta accedir al sistema, el 
propietari de la motocicleta rebrà un missatge SMS instantani per tal de que 
pugui prendre les mesures pertinents.  
 
De cara a línies de treball futures, una vegada estandarditzat el projecte son 
infinites les possibilitats que se’n deriven. Com a exemple es pot pensar en 
configurar el software de tal manera que segons quin sigui l’usuari detectat, la 
motocicleta treballarà sota una configuració o una altre. 
 
Per exemple, depenent de l’usuari i l’hora del dia que sigui, es pot configurar la 
motocicleta per tal de que no pugui anar a més velocitat de la fixada amb 
anterioritat. És a dir, el vehicle respondrà a certs paràmetres a partir de la 
configuració, prèviament, inserida. 
 
De cara a la seguretat, es podria configurar el sistema per tal de que, en el cas  
que algú forcés a l’usuari a inserir la seva empremta per després sostraure el 
vehicle, si l’usuari utilitzés un dit diferent, prèviament configurat, el vehicle 
s’engegués però que s’aturés automàticament als 200 metres, alhora que podria 
activar un sistema d’alarma. 
Una vegada realitzat el dispositiu físic, les línies futures de treball dependran, 
simplement, de la evolució que es dugui a terme en el software i en el sistema 
de comunicacions. 
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Aquest Treball es duu a terme amb la realització d’un prototip on queda 
demostrat que l’ús dels sistemes biomètrics aplicats al sector automobilístic es 
poden implementar amb una baixa inversió inicial. 
 

3.  Desenvolupament del prototip 
 
En aquest apartat es duu a terme l’explicació del prototip realitzat en el Projecte 
Fi de Grau. 
 
En el desenvolupament s’han tingut en compte dues àrees ben diferenciades 
com son el hardware i el software. A continuació es detallen els elements que 
componen dites àrees, la seva missió i el seu funcionament. 
 

3.1. Desenvolupament del hardware del prototip 
 
El desenvolupament del hardware fa referencia a la part física del prototip. A 
continuació es detallen els dispositius d’entrada i de sortida utilitzats per poder 
dur a terme la demostració pràctica del Projecte. 
 

3.1.1. Elements d'entrada: sensors 
 
Un sensor és un dispositiu que està capacitat per a detectar accions, estímuls 
externs o bé magnituds físiques o químiques i respondre en conseqüència, 
transformant-les en magnituds elèctriques. 
 
De sensors n’hi ha de diferents tipus. En el cas dels biomètrics, els més utilitzats 
són els següents [8]: 
 

• Lectors d’empremta digital. 
• Control biomètric per verificació de veu. 
• Control de patrons oculars. 
• Control per emissió de calor. 

El prototip dut a terme en aquest projecte treballa amb un sensor d’empremta 
dactilar genèric, model DY50, especial per a ser connectat amb un 
microcontrolador del tipus Arduino. Aquest és un sensor del tipus òptic. En la 
imatge 10 es mostra el sensor que s’ha utilitzat en aquest treball. 
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Imatge 10. Sensor biomètric d’empremta dactilar-Model DY50 

 

Aquest sensor consta d’un processador de senyals digitals (DSP-Digital Signal 
Processor) de 32 bits i d’alta velocitat, que és l’encarregat de la representació, el 
càlcul i la cerca de les imatges processades, gràcies a l’algoritme amb el que 
treballa. 
 
Dels sis terminals amb els que compta el sensor, que es mostren en la següent 
imatge, s’utilitzen els quatre primers. Un fa referencia al voltatge d’alimentació 
(Vcc), un altre a la connexió a massa (GND), i els altres dos s’utilitzen per la 
transmissió (Tx) i la recepció de dades (Rx). 
 

 
Imatge 11. Connexions del sensor DY50 
Font: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=477432.0 

 
En la seguent imatge s’hi podem veure serigrafiats el nom dels terminals en la 
placa del sensor. 
 

 
Imatge 12. Nomenclatura serigrafiada del sensor DY50 
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Les característiques d’aquest sensor es mostren en la següent imatge. S’hi 
poden trobar totes les dades relatives a tensions, corrents, mides físiques i 
característiques ambientals de treball, com temperatures i humitat. 
 
 

 
 

Imatge 13. Característiques tècniques del sensor DY50 
Font:https://www.aliexpress.com/item/DY50-Fingerprint-Reader-Sensor-Module-
Optical-Fingerprint-Fingerprint-Module-For-Arduino-Locks-Serial-Communication-
Interface/32840291331.html 

 
Com es pot observar en les característiques del sensor, aquest té una capacitat 
d’emmagatzematge de fins a 300 plantilles dactilars. Aquestes plantilles 
s’emmagatzemen dins la memòria FLASH, que el sensor duu incorporada. 
 
El mode de funcionament del sensor òptic es basa en la captura d’imatges. Per 
poder obtenir aquesta informació, el sensor està dotat d’un prisma de vidre que 
està il·luminat per un LED i que és l’encarregat de captar la llum que reflexa 
l’objecte, que en aquest cas es la superfície del dit [9]. 
 
Les crestes de l’empremta dactilar, reflecteixen la llum formant tonalitats clares 
en la imatge mentre que les valls de l’empremta dactilar absorbeixen la llum 
formant tonalitats fosques. 
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Imatge 14. Parts que formen l’empremta dactilar 
Font:https://www.monografias.com/docs112/estado-del-arte-biometria-lector-
huellas-dactilares/estado-del-arte-biometria-lector-huellas-dactilares.shtml 

 
Després d’un procés d’aplicació de filtres, en el que intervenen operacions com 
la Transformada de Fourier o bé el Filtre de Gabor, la imatge és processada i 
binaritzada mitjançant un algoritme. Això vol dir que la imatge es transformarà en 
una seqüencia de zeros i uns on un “1” fa referencia a un píxel blanc i un “0” fa 
referencia a un píxel negre. 
 

3.1.2. Elements de sortida: actuadors i perifèrics. 
 
En aquest projecte, tant els actuadors com els perifèrics van connectats a les 
sortides de l’Arduino. 
 
Actuadors 
 
Un actuador és un dispositiu que té la capacitat de transformar l’energia 
hidràulica, pneumàtica o bé elèctrica en l’activació d’un procés, amb la finalitat 
de generar un efecte sobre un element extern. 
 
La funció de l’actuador és la de rebre una ordre a través d’un regulador o d’un 
controlador i en funció d’aquesta generar una ordre per activar un element final 
de control [10]. 
 
Existeixen diferents tipus d’actuadors: 

- Electrònics 
- Hidràulics 
- Pneumàtics 
- Elèctrics 
- Motors 
- Bombes 
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Imatge 15. Exemples d’actuadors 
Font: https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino/overview 

 
Motor DC 9376 
 
En aquest treball s’ha utilitzat un motor de corrent continu (DC) per tal de simular 
l’encesa del motor de la motocicleta. Es tracta d’un motor model 9376 que pot 
funcionar amb un voltatge d’entre 4,5V i 9V. Va connectat a la sortida de 5V de 
l’Arduino i per tant assolirà una velocitat de gir d’unes 5.000 rpm. 
 
Al treballar amb energia elèctrica, pràcticament, no hi haurà restriccions respecte 
a la distancia entre la font d’energia i l’actuador. 
 

 
Imatge 16. Motor DC 9376 
Font: https://diotronic.com/9376-motor-miniatura-4-5v-a-9v_2228/ 

 
Tal com es mostra en l’esquema de la imatge 17, per poder connectar el motor 
a la placa Arduino s’ha dissenyat un controlador format per un transistor del tipus 
TIP-31C i una resistència de 390 Ohms. La funció d’aquest controlador és la 
d’amplificar la corrent que genera la placa Arduino i poder així alimentar 
correctament al motor DC. 
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Paral·lelament s’ha utilitzat un díode del tipus 1N4007 estàndard, per tal de 
protegir la placa Arduino de possibles corrents inverses que pugui generar el 
motor DC. 
 

 
Imatge 17. Esquema del circuit controlador utilitzat 

 
Perifèrics 
 
Un perifèric és un dispositiu auxiliar i independent que va connectat a la unitat 
central de processament. En el cas d’aquest treball aniran connectats a la placa 
Arduino. 
 
Els perifèrics permeten connectar la placa controladora amb l’exterior. De 
perifèrics n’hi ha de molts tipus: 
 

- Pantalles LCD 
- Teclats 
- Memòries externes 
- Càmeres 
- Micròfons 
- Impressores 
- Pantalles tàctils 
- Displays numèrics 
- Indicadors lluminosos 
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Imatge 18. Exemple de perifèric (display) 
Font: https://learn.adafruit.com/assets/2357 

 

Display OLED SSD1306  

El prototip d’aquest projecte s’ha volgut implementar amb una pantalla OLED per 
tal de que la informació de l’activació del motor de la motocicleta pugui ser 
visualitzada per l’usuari. 

En la imatge 19 es mostra el model de pantalla utilitzat en aquest projecte. Es 
tracta d’una pantalla model SSD1306 de 0.96 polzades I2C OLED (orgànic light-

emitting diode), monocolor i de resolució de 128x64 píxels. Té 4 pins: GND, Vcc, 
SCL, SDA. 

L’SCL (Serial Clock) és un rellotge que envia polsos. L’SDA (Serial Data) envia 
dades per cada cicle que li envia l’SCL. És una tecnologia desenvolupada per 
Philips 

 

Imatge 19. Display OLED SSD1306 
Font:https://www.amazon.co.uk/Diymore-Serial-Arduino-Display-
Raspberry/dp/B0789NR7Q2/ref=sr_1_4?keywords=SSD1306&qid=155
7915502&s=electronics&sr=1-4 
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La pantalla OLED no necessita retro-il·luminació i això fa que tingui un bon 
contrast en ambients enfosquits i que s’obtingui una millor visibilitat en ambients 
assolellats. Tenint en compte que aquest projecte s’aplica a vehicles que poden 
estar estacionats o bé al carrer (ambient assolellat) o bé en un pàrquing (ambient 
enfosquit) s’ha decidit que la tecnologia OLED és una de les més interessants a 
l’hora de ser aplicada en aquest projecte. 

Aquest tipus de pantalla té un consum energètic molt baix, entorn dels 20mA, 
degut a que només encén el píxel necessari en cada moment. La tensió 
d’alimentació admesa és de 5V. 

Les pantalles OLED son una bona opció a l’hora de ser aplicades en projectes 
on no sigui necessària una pantalla de grans dimensions [11]. 

 
Mòdul GSM GPRS SIM800L Quad-Band  
 
En aquest prototip s’hi ha afegit un mòdul GSM que permetrà dur a terme 
comunicacions mòbils entre el prototip i un terminal mòbil. En la següent imatge 
es mostra el model utilitzat, SIM800L v2.0 de la empresa TECNOIOT. 
 

 
Imatge 20. Mòdul GSM SIM800L 
Font:https://www.ebay.co.uk/p/Sim800l-GSM-Module-SIM-Board-
Quadband-850-900-1800-1900-Antenna-F-MCU-
Arduino/1288912881?iid=191695150915 

 
 
El mòdul SIM800L és un mòdul GSM/GPRS sense fil quatribanda que treballa 
amb les bandes GSM850, EGSM900, DCS1800 i PCS1900. És compatible amb 
Bluetooth 3.0 i treballa amb FM de bandes de 76-109 MHz amb passos de 
sintonia de 50KHz. 
 
La part principal del mòdul és el xip cel·lular GSM SIM800L de la empresa 
SimCom. La comunicació amb el microcontrolador es fa sobre tecnologia UART 
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(explicada en l’apartat 3.1.4 Sistemes de comunicacions.). El mòdul treballa amb 
detecció automàtica de Bauds i pot anar de 1200bps a 115200bps. 
 
Necessita una antena externa que va connectada a un connector del tipus u.fl. 
com el que es mostra en la imatge 21. Aquest tipus de connectors s’utilitzen per 
a senyals d’altes freqüències de fins a 6 GHz. 
 
Són molt utilitzats en dispositius que disposen de poc espai, com per exemple 
las targes petites dels ordinadors portàtils. També se solen utilitzar en sistemes 
incrustats (per poder-hi connectar l’antena Wi-Fi) i en la connexió d’antenes GPS. 
 

 

 
Imatge 21. Localització de l’antena en el SIM800L 
Font: https://bahrenfelderhof.de/gps-module-kaufen-guenstig 

 

 
L’antena utilitzada en el prototip és una antena GSM de 3dBi. Aquest tipus 
d’antena té un bon rendiment i permet introduir el mòdul dins d’una caixa de 
metall. 

 
Imatge 22. Antena GSM 3dBi 
Font: https://lastminuteengineers.com/sim800l-gsm-module-arduino-tutorial/ 
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S’observa en la següent imatge que la placa incorpora dos LEDS. Un fa 
referencia a l’alimentació i l’altre a l’estat de la connexió de la xarxa.  
 

 
Imatge 23. Localització dels LEDS indicadors en la SIM800L 
Font: https://bahrenfelderhof.de/gps-module-kaufen-guenstig 

 
El LED de connexió a la xarxa pot tenir dos estats: 
 

- Intermitència cada 1 segon: El mòdul està funcionant però no s’ha pogut 
establir la connexió amb la xarxa. 

- Intermitència cada 3 segons: El mòdul ha realitzat la connexió amb la 
xarxa correctament. 

 
També duu incorporat un socket per a targeta SIM que permet l’entrada d’una 
2G micro SIM. Com es pot observar en la imatge 24, la manera d’inserir la SIM 
ve serigrafiada a la placa. 
 

 
Imatge 24. Posició dels terminals i localització del compartiment per la SIM 
Font: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=446966.0 

 

Com es mostra en la imatge anterior, la placa disposa de 7 terminals que són els 
següents [12]: 
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- VCC: Alimentació de la placa. Opera amb voltatges d’entre 3.6V i 5.20 V, 
per tant pot treballar amb els 5V que ofereix l’Arduino. 

- GND: Fa referencia a la connexió amb terra. 
- VDD: Voltatge del microcontrolador. 
- RST: pin de reset. 
- RXD: Comunicació sèrie (Pin de recepció). 
- RXD: Comunicació sèrie (Pin de transmissió). 

En el prototip s’ha utilitzat el pin 7 de l’Arduino per a la transferència de dades de 
recepció i el pin 8 per les dades de recepció. 
 
El mòdul SIM800L permet enviar i rebre missatges de texts SMS, fer o rebre 
trucades i connectar-se a internet via GPR, TCP/IP i HTTP. 
 
Per realitzar la comunicació es basa en la sèrie de comandes AT. Alguns 
exemples de les seves funcionalitats son: 
 

- AT: és la comanda més bàsica. Inicialitza la detecció automàtica de la 
velocitat de transmissió. Si la resposta és correcta el mòdul respon amb 
un OK. 

- AT+CSQ: S’utilitza per obtenir la potencia del senyal. La resposta s’obté 
en dB i el seu valor ha de ser major de 5. 

- AT+CCID: Obté el número de la SIM i verifica que el sistema l’ha detectat 
correctament. 

- AT+CREG?: Informa de que s’ha realitzat la connexió amb la xarxa. 
- Si la resposta és un 1 la connexió s’ha dut a terme amb la xarxa de 

casa. 
- Si la resposta és un 5 la connexió s’ha dut a terme amb itinerància. 

- AT+CMGF=1: Selecciona el missatge SMS com a text. El format per 
defecte és PDU (Protocol Data Unit). 

- AT+CMGS=+ZZxxxxxxxxx : Envia el SMS al telèfon especificat. En 
aquesta instrucció ZZ: codi del país i seguit del telèfon [13]. 

 
En el cas d’aquest projecte en qüestió, dit mòdul s’utilitza per enviar un missatge 
de text (SMS) al terminal mòbil de l’usuari, cada vegada que es detecti una 
intrusió en el sistema. És a dir, quan es detecti que l’empremta dactilar dipositada 
sobre el sensor no pertany a la base de dades del sensor. 
 

3.1.3. Elements de control: microcontroladors 
 
Per dur a terme aquest projecte s’ha treballat amb el microcontrolador de la 
marca Arduino. Arduino és una plataforma electrònica de codi obert basada en 
programes i maquinari de senzilla utilització.  
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Les plaques d’Arduino estan orientades al prototipatge, ja que contenen tot el 
hardware necessari per a tal qüestió i a més a més, admeten una gran varietat 
de sensors i actuadors, totalment compatibles amb els seus components. 
 
Dites plaques tenen la capacitat de llegir entrades, a través de sensors, i 
convertir-les en sortides que activaran els seus respectius actuadors. Aquesta 
conversió es duu a terme enviant certes instruccions al microcontrolador que la 
placa duu incorporat. 
 
Amb Arduino s’han dut a terme una amplia varietat de projectes, des de senzills 
prototips quotidians fins a complexos instruments científics [14]. 
 
Per dur a terme aquest prototip s’ha utilitzat una placa Arduino UNO Rev3, ja que 
és un dels productes d’Arduino amb una millor relació qualitat-preu. Aquest 
model conté un microxip anomenat ATmega328P. En la següent imatge es 
mostren les seves característiques. 
 

 
Imatge 25. Paràmetres del microxip ATmega328P 
Font: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328 

 
La placa Arduino UNO conté 6 entrades analògiques, 14 entrades/sortides 
digitals (sis de les quals poden ser utilitzades com a entrades/sortides 
analògiques/Pulse Width Modulation-PWM), un cristall de quars de 16MHz, una 
connexió USB, una connexió d’alimentació, una capçalera ICSP (In Circuit Serial 
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Programming) que s’utilitza per programar el BootLoader del microcontrolador i 
un botó de reset. 
 
En la imatge 26 es mostren totes les entrades i sortides de la placa Arduino UNO. 
 

 
Imatge 26. Serigrafia de les entrades/Sortides de la placa Arduino  

 
 
En la següent imatge es mostren els diferents pins de la placa Arduino, agrupats 
segons la seva funcionalitat. 
 

 
Imatge 27. Funcionalitat de les entrades/Sortides de la placa Arduino  
Font: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/tv-prod/photo/63236-large.jpg 
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Existeixen diferents tipus de plaques Arduino. En funció del projecte que es 
vulgui dur a terme es podrà utilitzar un model o altre. 
 
Els diferents tipus són: 
 

- Placa sèrie: És la placa bàsica i utilitza una interfície RS-232. Aquesta 
interfície pot ser utilitzada per a la programació de la placa o bé per 
comunicar la placa amb d’altres elements externs que utilitzin el port 
sèrie, com per exemple un PC. 

- Placa USB: És una evolució de la placa sèrie que incorpora un port USB 
per a comunicar-se amb el PC. 

- Placa de prototips: Aquest tipus de placa està pensada per poder 
incorporar hardware addicional al disseny base de l’Arduino. No disposa 
ni de port sèrie ni USB raó per la qual necessita una altra placa per 
poder programar el xip. 

- Bluetooth: És la ultima versió. Elimina la necessitat de cables per a 
comunicar-se amb el PC o amb d’altres dispositius amb tecnologia 
Bluetooth, com per exemple un telèfon mòbil. 

 

 
Imatge 28. Diferents models de la placa Arduino  
Font:https://www.xataka.com/makers/empezar-con-arduino-genuino-como-
elegir-la-placa-modelos-compatibles-y-kits-de-iniciacion 
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3.1.4. Sistemes de comunicacions 
 
Entenem per sistema de comunicacions qualsevol sistema electrònic la funció 
del qual és la de generar, captar, transmetre i recuperar una informació 
determinada, amb la intenció de que el missatge rebut sigui una estimació, el 
més similar possible, al missatge original [15]. 
 
En aquest projecte hi intervenen diferents tipus de comunicacions degut a que 
s’han hagut de comunicar diferents dispositius entre si. Les comunicacions que 
hem tingut en compte, en el prototip, són les següents: 
 

- Comunicació entre el sensor d’empremta dactilar i la placa Arduino. 
- Comunicació entre la placa Arduino i el motor DC. 
- Comunicació entre la placa Arduino i el display OLED. 
- Comunicació entre la placa Arduino i el mòdul GSM. 
- Comunicació del mòdul GSM amb l’exterior. 
- Comunicació entre el PC i la placa Arduino. 

 
Comunicació entre el sensor d’empremta dactilar i la placa Arduino. 
 
La comunicació entre el sensor d’empremta dactilar i la placa Arduino es fa 
mitjançant el protocol de comunicació UART/TTL (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter/ Transistor-Transistor Logic). Aquest sistema permet que 
el sensor es pugui connectar a un gran nombre de microcontroladors del tipus 
Arduino, PIC, ATmega, MSP430, etc. 
 
La comunicació sèrie UART funciona enviant bits de manera seqüencial sobre 
un canal de comunicació. Si, per exemple, tenim 32 bits de dades, aquests bits 
s’enviaran un a un i un segon dispositiu UART, en el receptor, tornarà a acoblar 
els bits per tal de completar els bytes d’informació [16]. 
 
En UART les comunicacions poden ser: 
 

- Simplex: La comunicació es duu a terme en un sol sentit. 
- Full dúplex: Els dos dispositius poden enviar i rebre al mateix temps. 
- Half dúplex: Els dispositius envien i reben seguint un sistema de torns. 

 
Aquest tipus de comunicació permet configurar les velocitats de transmissió i de 
recepció. Aquestes velocitats es mesuren en Bauds . El Baud és una unitat de 
mesura utilitzada en les telecomunicacions, que representa el número de 
símbols per segon en un medi de transmissió digital. 
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La placa Arduino utilitzada en aquest prototip té la capacitat de treballar amb 
comunicació UART. Per dur a terme aquesta comunicació, en la placa Arduino 
UNO, les connexions s’han d’implementat en els pins digitals 2 i 3. En el requadre 
vermell de la imatge 29, es mostra la posició dels pins de transmissió i recepció. 
 

 
Imatge 29. Pins per la transmissió /recepció de les dades dels sensor biomètric  
 
Per poder controlar aquest sensor biomètric només es necessiten quatre línies: 
+3V3, GND, TX (transmissió) i RX (recepció). El cable de transmissió del sensor 
biomètric anirà connectat al pin 2 de la placa Arduino. El cable de recepció anirà 
connectat al pin 3. 
 
 
Comunicació entre la placa Arduino i el motor DC. 
 
La comunicació entre la placa Arduino i el motor DC és una simple connexió 
elèctrica. Aquest prototip s’ha configurat de manera que des del pin 5 de l’Arduino 
es controla el pas de la tensió fins al motor DC. 
 
 
Comunicació entre la placa Arduino i el display OLED. 
 
La comunicació entre una placa Arduino i una pantalla OLED es pot dur a terme 
a través de bus SPI (Serial to Peripheral Interface) o bé bus I2C (Inter-Integrated 
Circuit), depenent del model de pantalla. 
 
Les principals diferencies entre les dues tecnologies son: 
 

• I2C només necessita dos cables mentre que SPI en necessita quatre. 
• En comunicació full-duplex SPI suporta una més alta velocitat que no pas 

I2C. 
• I2C suporta múltiples dispositius en el mateix bus sense haver de 

seleccionar línies de senyal addicionals. 
• A diferencia de l’SPI, I2C verifica que les dades enviades son rebudes pel 

dispositiu esclau. 
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• La implementació de I2C és més econòmica que el protocol SPI. 
• I2C es veu menys afectada pel soroll. 
• I2C pot recórrer distàncies més llargues que SPI 

Tant el protocol SPI com l’I2C són bones opcions de comunicació per ser 
implementades. A trets generals, el protocol SPI és millor per a aplicacions d’alta 
velocitat i baixa potencia. En canvi, I2C funciona millor per comunicacions on hi 
apareixen un elevat nombre de perifèrics. Ambdós protocols de comunicació son 
robustos i estables. Aquest projecte s’ha dut a terme utilitzant una comunicació 
I2C entre la placa Arduino i la pantalla OLED. 
 
I2C és un bus de comunicacions en sèrie. La seva velocitat és de 100Kbits per 
segon, en mode estàndard, tot i que permet velocitats de fins a 3.4Mbits per 
segon. I2C és un bus molt utilitzat en la indústria per comunicar 
microcontroladors amb els seus perifèrics. 
 
El bus I2C utilitza tres línies per a transmetre informació, una per les dades (SDA, 
Serial Data), una altre per el senyal de rellotge (SCL, Serial Clock) i una última 
per la massa (GND) [17]. 
 
En la imatge 30 es mostra un diagrama de blocs de la Interface i el bus del 
protocol I2C. 
 

 
Imatge 30. Diagrama de blocs de la interface i bus del protocol I2C  
Font: https://st.quantrimang.com/photos/image/092007/20/I2C.jpg 

 
El model de pantalla OLED que s’ha implementat en el prototip, té quatre pins. 
Tal i com es mostra en la següent imatge, els pins GND i VCC van,  
respectivament, connectats a massa i al voltatge de 5V de la placa Arduino. Els 
pins SDA i SCL corresponen als pins A4 i A5 respectivament, de la placa Arduino.  
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Imatge 31. Pins utilitzats per a connectar el Display OLED  
Font: https://randomnerdtutorials.com/guide-for-oled-display-with-arduino/ 

 

 
Imatge 32. Localització per les connexions SDA i SCL  

 

En el cas de treballar amb d’altres models de placa Arduino, com el Nano, el 
MEGA o bé el Leonardo, la relació de pins seria diferent: 

1. Nano: SDA(A4); SCL(A5) 
2. MEGA: SDA(20); SCL(21) 
3. Leonardo: SDA(20); SCL(21) 

 
 
Comunicació entre la placa Arduino i el mòdul GSM. 
 
La comunicació entre l’Arduino i el mòdul GSM és una comunicació sèrie. A 
l’igual que la comunicació que es duu a terme entre Arduino i el sensor 
d’empremta dactilar.  
 
Gràcies a la llibreria <SoftwareSerial>, l’Arduino permet generar una segona 
comunicació sèrie. En aquest projecte s’han utilitzat els pins 7 de l’Arduino per 
transmissió (TX) i el pin 8 per recepció (RX). 
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Comunicació del mòdul GSM amb l’exterior. 
 
La comunicació que es duu a terme entre el mòdul GSM i l’exterior és una de les 
parts més importants del projecte, ja que permet que el prototip pugui comunicar-
se amb d’altres dispositius sense cap límit de distancies. 
 
En aquest cas s’ha utilitzat la telefonia mòbil, ja que s’ha implementat una 
comunicació entre dos telèfons mòbils (en aquest cas dues targes SIM) que no 
estan connectats físicament. 
 
El prototip, a partir del compliment de certes condicions, enviarà un missatge de 
text SMS a un dispositiu mòbil, que s’haurà indicat prèviament. Aquest missatge 
s’envia per mitjà d’ones electromagnètiques. Aquestes ones es propaguen per 
l’aire. 
 
La telefonia mòbil està formada per una xarxa de comunicacions, formada alhora 
per antenes repartides per la superfície terrestre i per terminals mòbils que son 
els encarregats de permetre l’accés a dita xarxa. 
 
Tant les antenes com els terminals son emissors-receptors d’ones 
electromagnètiques que poden anar de 800MHz a 3500 MHz. 
 
Tal i com es mostra en la imatge 33, les operadores de telefonia son les 
encarregades de repartir l’àrea de cobertura entre uns espais de forma 
hexagonal, anomenats cel·les, creant així una xarxa. Com es mostra en la 
imatge, la forma hexagonal permet ocupar tort l’espai. 
 

 
Imatge 33. Disposició de les cel·les dins d’una xarxa de comunicacions 
Font: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frequency_reuse.png 

 
A cadascuna de les cel·les hi ha una estació base formada per una antena que 
té la suficient amplitud per enviar i rebre dins de la pròpia cel.la. Cada cel·la 
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utilitza diferents canals. Cada canal s’utilitzarà per una sola comunicació. Els 
canals es diferencien per la seva freqüència. 
 
Per tant, cada canal son les ones emeses i rebudes en una comunicació a una 
freqüència determinada. Per aquest motiu, en una cel.la es poden dur a terme 
varies comunicacions, simultàniament. 
 
Quan un terminal fa una trucada, es connecta a la central de commutació de 
l’estació base més propera (que pertanyi a la xarxa del seu operador). Llavors la 
central de commutació cerca el destinatari (identificat pel número de telèfon del 
receptor). Una vegada el troba connecta les dues estacions i es duu a terme la 
comunicació [18]. 
 
En la següent imatge es mostra, gràficament, el procés d’establiment de 
comunicació entre dos terminals mòbils. 
 

 
 

Imatge 34. Procés d’establiment de comunicació entre dos terminals mòbils  
Font:https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/10545590/200
70821klpinginf_26.Ees.SCO.png?1505175470 

 

Comunicació entre el PC i la placa Arduino. 

Un port és el nom genèric amb el que anomenem a les interfícies, tant físiques 
com virtuals, que ens permetran la comunicació entre dos ordinadors o bé dos 
dispositius. Hi ha ports sèrie i ports paral·lels. 
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Els ports sèrie son els més utilitzats per comunicar la placa Arduino amb 
l’ordinador. Un port sèrie treballa enviant la informació mitjançant una seqüencia 
de bits. 

Per dur a terme la seva tasca necessita, com a mínim, dos connectors, un per la 
recepció de dades (RX) i un altre per la transmissió de dades (TX). A més a més 
poden existir d’altres connectors per dur a terme tasques com el sincronisme del 
rellotge o bé la referencia del voltatge. 

D’altra banda, els ports paral·lels envien la informació a través de múltiples 
canals i de manera simultània i això farà que es necessitin un numero de 
conductors més elevat. 

 

 

Imatge 35. Diferencia de conductors entre la comunicació sèrie i paral·lel 
Font: https://www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2014/05/Puerto-serie.jpg 

Uns anys enrere, els dos tipus de ports convivien plegats, utilitzant-se els ports 
paral·lels per a la transmissió de volums de dades més grans. Tot i així, a mida 
que els processadors han anat augmentant les seves velocitats, els ports sèrie 
han anat desplaçant progressivament als ports paral·lels. 

Els ordinadors convencionals disposen de diferents ports sèrie. Els més 
coneguts són els ports USB (Universal Serial Bus) i l’RS-232. Aquest últim ja 
gairebé no s’utilitza. 

També trobem, dins de l’àmbit de la informàtica i de l’automatització d’altres ports 
sèrie com l’RS-485, l’I2C, l’SPI, el Serial Ata i Ethernet, entre d’altres. En 
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ocasions, es pot veure com s’utilitzen terminologies com UART i TTL per referir-
se a ports sèrie. 

Com ja hem comentat anteriorment, UART és una unitat que incorporen alguns 
processadors, encarregada de realitzar la conversió de les dades a una 
seqüencia de bits. Per altra banda, TTL (Transistor-Transistor Logic) permet que 
la comunicació es realitzi mitjançant variacions en el senyal entre 0V i Vcc (on 
Vcc sol ser de 3.3V o bé de 5V). 

Gairebé totes es plaques Arduino disposen d’almenys una unitat UART. En el 
cas de la placa Arduino UNO, utilitzada en aquest prototip, aquesta disposa d’una 
unitat UART que opera a nivell TTL 0V / 5V, i per aquest motiu és totalment 
compatible amb la connexió USB del PC [19]. 

 

Imatge 36. Socket de connexió a l’USB del PC  
 

La placa Arduino utilitzada en aquest projecte disposa d’un connector USB que 
va connectat a un dels seus ports sèrie i això simplifica el procés de connexió 
amb l’ordinador. 

El cable utilitzat en el projecte, per tal de realitzar la connexió entre l’ordinador i 
la placa Arduino, és el mostrat en la imatge següent. 
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Imatge 37. Cable de connexió entre el PC i l’Arduino  
 
En la següent imatge es mostra un resum dels pins utilitzats per a la connexió de 
sensors, actuadors i perifèrics del prototip. 
 

  
Imatge 38. Resum dels pins utilitzats en el prototip  

  

3.2. Desenvolupament del software del prototip 
 
El desenvolupament del software fa referencia a la part operativa del prototip. A 
continuació es detalla tot el que fa referencia a la instal·lació, la configuració i la 
programació de l’IDE utilitzat per tal de dur a terme la demostració pràctica del 
Projecte. 
 

3.2.1. Sistema operatiu: Arduino IDE 
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La placa Arduino incorpora un microcontrolador que treballa amb un entorn de 
codi obert. Una comunitat mundial de creadors (estudiants, aficionats, 
programadors i professionals) s'ha reunit al voltant d'aquesta plataforma de codi 
obert per tal d’aportar una important quantitat de coneixements. 
 
Tot i que es parla d’un llenguatge de programació propi d’Arduino, la realitat és 
que es treballa amb el llenguatge de programació C++ però amb una API 
(Application Programming Interface) que facilita la programació dels pins 
d’entrada/sortida i dels ports de comunicació.  
 
L’IDE (Integrated Development Environment) d’Arduino també inclou d’altres 
llibreries i eines per fer operacions especifiques. Algunes de les eines son: avr-
binutils, avr-gcc i avr-libc i s’utilitzen per compilar el programa i per carregar un 
programa o projecte d’Arduino (sketch). 
 
Per començar a treballar amb Arduino és necessari descarregar el seu IDE. 
Aquest és gratuït i es pot descarregar des de la web oficial d’Arduino. 
 

 
Imatge 39. Descàrrega de l’IDE d’Arduino 

 
Una vegada descarregat, per defecte, s’instal·len les carpetes Arduino i 
ArduinoData dins de la carpeta Documents del nostre usuari. A partir d’aquest 
pas, l’IDE de l’Arduino ja està a punt per ser usat. 
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Imatge 40. Carpetes generades en el PC de l’usuari 

 
Per dur a terme el projecte s’ha descarregat la última versió de l’IDE que és la 
1.8.21.0 
 

 
Imatge 41. Versió de l’IDE de l’Arduino 

 
El següent pas és configurar l’aplicació per tal de començar a treballar i per això 
s’ha de seleccionar el model de placa Arduino que s’utilitza i configurar el Port 
de comunicacions a través del qual es carregaran els programes del PC cap a la 
placa. En les següent imatges es mostren els procediments. 
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Imatge 42. Selecció del model de placa Arduino 

 
El següent pas es tracta de seleccionar el port amb el que treballarem. Per 
defecte ja pren el nom Arduino/Genio Uno: 
 

 
 

Imatge 43. Selecció del port de comunicació 
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Degut a que Arduino treballa en sistema de codi obert, és molt comú trobar 
programes ja preparats per ser utilitzats. Per dur a terme la programació del 
prototip s’han creat dues programacions o sketchs diferents: 

- TFG_enroll: Aquest sketch s’encarrega d’enregistrar les empremtes 
dactilars dels usuaris, dins la memòria del sensor biomètric. 

- TFG_Run: Aquest sketch s’encarrega de detectar les empremtes 
correctes i a partir d’elles encendre el motor de la motocicleta, activar el 
missatge de benvinguda en el display i controlar l’enviament de SMS. 

 

Imatge 44. Sketchs creats per el nostre projecte 

 

Per facilitar la interpretació al lector, s’explica en aquest treball com s’ha treballat 
amb cada un dels dos sketchs, ja que s’han hagut de descarregar e implementar 
llibreries ja existents. 

Entenem per llibreries uns arxius de codi, realitzats per tercers, que s’utilitzen en 
un sketch. Aquestes llibreries ens faciliten molt la programació i fan que els 
nostres programes siguin més senzills d’implementar i d’entendre. 
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Aquestes llibreries s’han de buscar, descarregar, instal·lar i saber-les usar dins 
d’un sketch. 

Les llibreries acostumen a contenir: 

- Un arxiu .cpp (codi de C++) 

- Un arxiu .h que és la capçalera de C. Aquest conté les propietats i 
mètodes de la llibreria. 

- Un arxiu readme amb les instruccions de com usar-la.  

- Una carpeta anomenat examples amb diferents sketchs d’exemple 

 

 

Imatge 45. Contingut de les llibreries d’Arduino 

 

TFG_enroll 

S’ha obtingut de la companyia Adafruit la llibreria corresponent a la utilització 
d’un sensor d’empremta dactilar per Arduino. En les següents imatges s’explica 
el procediment de descarrega del fitxer. 

El primer pas és anar al Gestor de Llibreries: 

Programa�Incluir Libreria�Administrar Bibliotecas 
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Imatge 46. Càrrega de llibreries necessàries pel projecte 

 
En el buscador s’hi escriu el text que fa referencia a la llibreria i una vegada 
localitzada ja es pot instal·lar. 
 

 
Imatge 47. Cercador de llibreries 
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Imatge 48. Carpeta que inclou tots els fitxers de la llibreria 

 
 
Una vegada la llibreria ja s’ha descarregat, ja es pot procedir a carregar l’sketch 
que es vol utilitzar. En aquest cas seria l’sketch enroll.ino: 
 
 

 
Imatge 49. Sketch enroll utilitzat per l’enregistrament d’empremtes 

 
El procediment per dur a terme la càrrega de l’sketch a l’ordinador és tant senzill 
com connectar el cable entre l’ordinador i la placa Arduino i seleccionar el port 
amb el que es treballarà (aquest procés és automàtic. Cal recordar que el port ja 
ha estat seleccionat amb anterioritat). 
 
Una vegada reemplaçat el nom del programa (enroll.ino per defecte) a 
TFG_enroll, el següent pas serà carregar l’sketch a l’IDE d’Arduino: 
 
Archivo�Proyecto�TFG_enroll 
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Imatge 50. Càrrega de l’sketch TFG_enroll 

 
Una vegada l’sketch s’ha carregat a l’IDE, s’ha de compilar amb la opció Verificar: 
 

  
Imatge 51. Compilació de l’sketch 
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Finalment, es carrega el programa de l’IDE a la placa amb la opció Subir: 
 

 
Imatge 52. Càrrega de l’sketch a la placa Arduino 

 
Per executar el programa s’ha de seleccionar la opció Monitor Serie: 
 
 

 
 

Imatge 53. Execució del programa a través del Monitor Serie 
 
Aquest sketch cobreix les necessitats per enregistrar empremtes que el projecte 
necessita. Per aquest motiu la única modificació que s’ha dut a terme dins el 
programa ha estat la traducció dels texts de l’anglès al català. 
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A l’executar-lo ens apareix un text que detecta el sensor i demana a l’usuari un 
número d’identificació de l’empremta (ID) que pot anar d’1 a 300. 

 
Imatge 54. Detecció del sensor biomètric 

 
Una vegada s’ha escrit l’ID el programa demana col·locar el dit que vulguem 
registrar, pren les imatges pertinents i demana que es torni a col·locar. Amb 
aquestes dades crearà un model i el relacionarà amb l’ID triat amb anterioritat. 
 

 
Imatge 55. Exemple d’enregistrament d’una empremta 

 
Aquesta acció es pot dur a terme tantes vegades com necessitem, amb un límit 
de 300 mostres. 
 
TFG_Run 
 
En la mateixa llibreria hi ha un sketch anomenat fingerprint que és l’encarregat 
de fer la lectura de les empremtes emmagatzemades a la base de dades dels 
sensor. 
 
Una vegada reemplaçat el nom del programa (fingerprint.ino per defecte) a 
TFG_run, el següent pas serà carregar l’sketch a l’IDE d’Arduino: 
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Archivo�Proyecto�TFG_Run 

 

 
 

Imatge 56. Càrrega de l’sketch TFG_Run 
 

Aquest sketch no cobreix les necessitats del projecte, ja que es limita a llegir les 
empremtes dels usuaris i a mostrar un missatge de text en el mateix IDE, 
informant que s’ha detectat una coincidència. 
 
Per poder dur a terme el projecte que volem s’haurà d’afegir codi que activi el 
motor DC (que simula l’encesa del motor de la motocicleta), codi que mostri un 
missatge al display (que simula una pantalla en el panell de la motocicleta) i codi 
per activar les comunicacions mòbils del prototip. 
 
Accions com l’activació de LEDS, motors i components comuns es duen a terme 
en l’Arduino sense haver de carregar noves llibreries, és a dir, el seu 
funcionament es basa en llibreries ja existents en l’aplicació. 
 
En canvi, per poder configurar el display s’han hagut d’incorporar dues llibreries 
que no venen per defecte. Aquestes fan referencia al model del display utilitzat 
en el prototip: 
 

- Adafruit_GFX_Library 
- Adafruit_SSD1306 
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Imatge 57. Llibreries que habiliten el funcionament del Display OLED 

 

 
 

Imatge 58. Comprovació de que les llibreries ja apareixen en el projecte 
 
Dins de l’sketch TFG_Run s’hi afegeix codi dedicat a la configuració de la 
pantalla i del missatge a mostrar. Com es mostra en la següent imatge, aquests 
paràmetres permeten configurar la mida, el color i la posició del text. 
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Imatge 59. Codi per habilitar el funcionament del Display OLED 

 
També s’hi afegeix codi relacionat amb l’activació del mòdul GSM. Com ja ha 
estat comentat , anteriorment, en aquest treball per dur a terme l’activació del 
mòdul GSM s’envien certes instruccions entre la placa Arduino i el mòdul 
SIM800L per tal de configurar el format del text i seleccionar el número de 
terminal on anirà dirigit el missatge. 
 
Aquestes instruccions es poden veure en la següent imatge: 
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Imatge 60. Codi per habilitar el funcionament del mòdul GSM SIM800L 

 
L’ sketch TFG_enroll es pot trobar en el següent enllaç: 

https://www.dropbox.com/s/tu3n7qivkww2zti/TFG_enroll.ino?dl=0 
 
L’ sketch TFG_Run es pot trobar en el següent enllaç: 
https://www.dropbox.com/s/y8asivlhxkm6imf/TFG_Run.ino?dl=0 
 
Resum de les llibreries incloses: 
 
Finalment, les llibreries que inclourem en el codi d’execució del prototip seran les 
que apareixen en la següent imatge precedides pel text #include: 
 

 
Imatge 61. Llibreries incloses en el projecte 

 
 

- La llibreria <Wire.h> permet la comunicació I2C entre dispositius. 
- La llibreria <Adafruit_GFX.h> fa referencia al display. 
- La llibreria <Adafruit_SSD1306.h> fa referencia al display. 
- La llibreria <Adafruit_Fingerprint.h> fa referencia a la detecció de 

l’empremta digital. 
- La llibreria <SoftwareSerial.h> permet la configuració de ports sèrie. 

 



52 
 

Les llibreries pertinents es poden trobar en el següent enllaç: 
https://www.dropbox.com/sh/oaernm3bmjices6/AAAPp_-Jo_wQNE-
sNPuOWevwa?dl=0 
 

3.3. Proves i resultats 
 
Una vegada s’ha dut a terme la implementació del prototip s’han començat a 
realitzar les proves de funcionament. Al final d’aquest apartat s’adjunten dos links 
que contenen dos vídeos: un que fa referencia al procés d’enregistrament 
d’empremtes; i un altre que mostra el procés complert de verificació. 
 
En la següent imatge es mostra el resultat final del prototip. En la imatge 
s’anomenen cadascun dels diferents mòduls utilitzats. 
 

 
Imatge 62. Prototip final 

 
S’han enregistrat les empremtes de certs dits de dues mans. Amb la ma dreta 
s’ha simulat un usuari i amb la ma esquerra un altre usuari. De la ma dreta s’han 
enregistrat el dit índex amb l’ID 1 i el dit mig amb l’ID 3. De la mà esquerra s’ha 
enregistrat el dit índex amb l’ID 2 i el dit mig amb l’ID 4. Els dits restants no han 
estat registrats i s’utilitzaran com a dits desconeguts, és a dir, aliens a tots dos 
usuaris. 
 
Una vegada carregat el programa de verificació, el text que ens mostrarà al 
display serà “Esperant empremta”, tal i com es mostra en la imatge 63. 
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Imatge 63. Missatge d’inici 

 
Una vegada les dades han quedat emmagatzemades en la base de dades del 
sensor biomètric, a través de condicionals dins del codi de verificació, s’ha 
establert que certes empremtes (tenint en compte el seu ID) pertanyen a un 
usuari i les altres pertanyen a un altre usuari. 
 
En aquest cas s’ha utilitzat el nom d’usuari “Marc” per les empremtes de la ma 
dreta i el nom d’usuari “Raúl” per les empremtes de la ma esquerra. En el cas de 
la detecció de dites empremtes, el sistema mostra a la pantalla un missatge de 
benvinguda amb el nom de l’usuari (“Hola Marc...Engegant motocicleta.”). 

 

  
Imatge 64. Missatge de verificació d’usuari i d’activació del vehicle 

 
Uns segons després, el display mostrarà un missatge fent referencia a mantenir 
la prudència durant la conducció (“Condueix amb compte. Posa’t el casc.”). 

 

 
Imatge 65. Missatge de precaució i seguretat 
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En el cas de que l’empremta sigui reconeguda pel sistema es procedirà a 
engegar el motor DC que simularà l’encesa del motor de la motocicleta. 
 
Si l’empremta detectada no és reconeguda pel sensor biomètric, el codi 
memoritza l’intent frustrat d’accés i la pantalla mostra el text “Usuari no registrat.” 
Òbviament, donat aquest cas el motor de la motocicleta no s’engegarà. 
 

 
Imatge 66. Missatge d’usuari no registrat 

 
Si es detecten tres entrades d’accés no autoritzades, la pantalla mostrarà el text 
“Vehicle bloquejat.” i bloquejarà el sistema impedint que la motocicleta pugui ser 
engegada.  
 

 
Imatge 67. Missatge de bloqueig de vehicle 

 
Al mateix temps, el sistema enviarà un missatge SMS al terminal mòbil de l’usuari 
amb el text “Usuari no identificat ha provat d’engegar la motocicleta”. 
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Imatge 68. Missatge SMS rebut al terminal mòbil de l’usuari 

 

Vídeos del procediment d’enregistrament i del 
procediment de validació: 
 
Enllaç del vídeo on es mostra l’enregistrament d’empremtes: 
https://www.dropbox.com/s/nfdjgta83bvshqv/Registre%20empremtes.mp4?dl=0 

 
Enllaç del vídeo on es mostra la verificació d’empremtes: 
https://www.dropbox.com/s/ies7ehans4zfcv5/Funcionament%20prototip.mp4?dl

=0 
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4. Conclusions 
 

4.1. Descripció 
 
Es pot concloure que amb la realització d’aquest Treball Fi de Grau s’ha 
aconseguit dur a terme la realització d’un projecte d’encesa de motor d’un 
vehicle, mitjançant la detecció de l’empremta dactilar de l’usuari. 
 
Ha quedat demostrat que, aplicant l’ús de sistemes biomètrics, es pot accedir al 
desbloqueig d’un vehicle, podent prescindir de suports físics, de fàcil pèrdua, 
com claus o targes. 
 
A més a més, s’ha aconseguit demostrar que, en cas d’intent de falsejament de 
la identitat d’un usuari, el sistema pot enviar un missatge SMS a l’usuari real per 
tal d’advertir de l’ús fraudulent que s’està intentant dur a terme. 
 
Tot això s’ha pogut demostrar gràcies a la creació d’un prototip que simula la 
detecció de l’empremta dactilar, que mostra els missatges pertinents en un 
display, que engega el motor del vehicle i que, a més a més, en cas d’un mal ús, 
envia un SMS d’advertència al terminal mòbil de l’usuari. 
 
 

4.2. Lliçons apreses 
 
Per poder demostrar l’eficàcia d’un sistema com el d’aquest treball s’ha 
considerat de vital importància dur a terme la creació d’un prototip amb el que es 
pogués demostrar el correcte funcionament del sistema, prèviament dissenyat. 
 
S’ha considerat que aquest projecte s’havia de poder demostrar duent-lo a la 
pràctica, per tal de facilitar així la comprensió de les parts més teòriques. 
 
El poder combinar diferents tecnologies que treballen amb diferents dispositius 
com sensors biomètrics, motors, displays i mòduls GSM ha permès aprofundir 
en molts coneixements que han anat apareixent durant l’evolució del Grau. 
 
La finalització del projecte, després de llargues hores de feina, en las que s’ha 
hagut de pensar, imaginar, conceptualitzar, dissenyar e implementar una idea 
que ha anat evolucionant i s’ha anat ampliant durant aquests últims mesos, ha 
produït una gran satisfacció. 
 
La més important lliçó apresa ha estat que amb els coneixements correctes, les 
ganes d’aprendre, la motivació, la perseverança i la confiança en un mateix 
qualsevol projecte, per més complicat que ens pugui semblar, és possible. 



57 
 

 
 

4.3. Objectius assolits 
 
L’objectiu més important que s’ha assolit ha estat el poder realitzar i concloure 
un prototip que permeti explicar el projecte. S’ha considerat que la part més 
pràctica ha facilitat l’explicació de la part conceptual. 
 
D’altres objectius que també s’han assolit son la comprensió, tant teòrica com 
pràctica, de matèries que es mouen dins del camp de les Tecnologies de 
Telecomunicació, ja que aquest treball està basat en un sistema que utilitza 
dispositius que interactuen dins dels camps de les comunicacions, l’electrònica, 
la biometria i la programació.  
 
 

4.4. Planificació i metodologia 
 
Per dur a terme aquest treball ha estat molt important seguir una planificació i 
una metodologia. La planificació ha permès anar pas a pas a l’hora de 
conceptualitzar la idea principal fins a assolir la finalització del prototip. 
 
La metodologia per a realitzar el prototip ha estat treballar per blocs, és a dir, 
anar implementant els diferents blocs del prototip un rere l’altre. 
 
S’ha començat per el bloc que permet el registre i posterior validació de les 
empremtes dactilars. El següent bloc ha estat el dedicat a l’encesa del motor, 
continuant per el bloc que permet la visualització de missatges al display i 
finalment s’ha implementat el bloc que comunica el prototip amb l’exterior. 
 
Una vegada tots els blocs funcionaven independentment, s’ha treballat amb la 
unificació de tots els dispositius, per mitjà de la programació del codi. 
 
 

4.5. Línies de treball futures 
 
Es considera que amb aquest projecte s’assenten les bases per a interessants 
futures línies de treball. Ja d’inici es pot considerar que aquest treball, que s’ha 
dut a terme simulant l’encesa d’una motocicleta, es pot extrapolar a qualsevol 
altre tipus de vehicles com cotxes, patinets, ciclomotors, etc. 
 
Tenint en compte el camp de la biometria es poden explotar línies interessants 
com l’encesa del vehicle a través de la veu o del reconeixement facial. També 
es podria considerar el bloqueig del vehicle en el cas de l’activació de sensors 
que detectin l’ús de substancies perilloses com l’alcohol o les drogues. 
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També es poden dur a terme ampliacions i millores en el camp de les 
comunicacions, és a dir, es podria rebre un SMS en el moment en que un sensor 
percebés el moviment del vehicle, podent evitar així la sostracció de dit vehicle. 
 
Fora interessant també la instal·lació d’un sistema de localització integrat per tal 
de poder la localitzar el vehicle i geo-posicionar-lo, en cas de robatori. 
 
Si es tenen en compte línies de treball futures en el software, es podria 
complementar el sistema amb accions com la limitació de certs paràmetres del 
vehicle (com la velocitat) segons l’usuari detectat. També es podrien programar 
limitacions pels usuaris segons franges horàries . 
 
Com queda demostrat, al ser un sistema que treballa diferents àmbits tecnològics 
com la biometria, l’electrònica o les comunicacions el ventall de línies de treball 
futures és molt ampli i prometedor. 
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5. Glossari 
 
Actuador: És un dispositiu que té la capacitat de transformar l’energia hidràulica, 
pneumàtica o bé elèctrica en l’activació d’un procés, amb la finalitat de generar 
un efecte sobre un element extern. 
 
Arduino: És una placa de circuit imprès simple basada en un microcontrolador 
de codi obert. Aquesta té l'objectiu de fer més simple i accessible el disseny de 
circuits electrònics amb microcontroladors. 
 
Biometria: És la ciència que tracta d’establir la identitat d’una persona a partir 
d’una sèrie d’atributs físics o de comportament 
 
Display: És un dispositiu electrònic o pantalla per on es mostra, visualment, 
algun tipus d’informació. 
 
GSM: Sistema Global per a comunicacions Mòbils (Global System for Mobile 
Communications) 
 
I2C: És un bus de comunicacions en sèrie. 
 
IDE: És un Entorn Integrat de Desenvolupament, és a dir, un programari. 
 
OLED: (Organic Light-Emitting Diode) és un díode orgànic d’emissió de llum.   
 
Smart City: És una ciutat intel·ligent, la qual basa el seu desenvolupament en 
una gestió prudent i participativa. 
 
Sensor: és un dispositiu que està capacitat per a detectar accions, estímuls 
externs o bé magnituds físiques o químiques i respondre en conseqüència, 
transformant-les en magnituds elèctriques. 
 
SPI: (Serial Peripheral Interficie) és un bus de comunicacions utilitzat per a la 
transferència de dades entre circuits integrats en equips electrònics. 
 
TTL: (Transistor-Transistor Logic). És una tecnologia de construcció de circuits 
electrònics. Permet que la comunicació es realitzi mitjançant variacions en el 
senyal entre 0V i Vcc 
 
UART: La comunicació sèrie UART (Universal Asynchronous Receiver-
Transmitter) funciona enviant bits de manera seqüencial sobre un canal de 
comunicació. 
 
UIT: Unió Internacional de Telecomunicacions és l’organisme especialitzat en 
telecomunicacions de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), encarregat 
de regular les telecomunicacions a nivell internacional entre les diferents 
administracions i empreses operadores. 
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7. Annexos 
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