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Introducció 

En aquest projecte es presenta una habitació d’una casa domòtica controlada per 

l’enregistrament i detecció d’empremtes dactilars amb Arduino. El color de la llum i la 

temperatura canvien depenent de qui introdueix l’empremta al lector d’empremtes 

dactilars. 

 

Una casa domòtica és aquell habitatge que té dispositius electrònics connectats entre 

sí per permetre realitzar activitats de forma automàtica. 

 

L’Arduino és una plataforma electrònica de codi obert basada en un software i un 

hardware fàcils d’utilitzar. Les plaques d’Arduino poden llegir entrades de sensors i 

convertir-les en sortides, com ara moure un motor o encendre un LED. 

 

Una empremta dactilar és una estructura formada a la punta del dit per les crestes 

papil·lars, unes glàndules de la dermis que secreten suor. És una estructura única per 

a cada persona, la qual permet fer un sistema d’identificació de tots els éssers 

humans. 

 

Hipòtesi 

L’enregistrament d’empremtes dactilars permetrà crear un sistema de control de la 

casa domòtica que funcioni correctament i permeti guardar diferents perfils. 

 

Objectius 

I. Dissenyar i construir una maqueta d’una habitació d’una casa domòtica. 

II. Crear els nostres perfils mitjançant l’enregistrament de les empremtes dactilars 

introduint les nostres preferències de llum i temperatura. 

III. Programar l’Arduino de manera que detecti les nostres empremtes dactilars i 

canviï la llum i l’indicador de temperatura de l’habitació. 

 

 



Metodologia: 

Inicialment vam començar fent recerca sobre el tema del nostre projecte: les cases 

domòtiques, les plaques Arduino i l’enregistrament d’empremtes dactilars. Un cop feta 

la recerca, vam començar amb el disseny de la maqueta, creant els plànols a mà i 

posteriorment digitalitzant-los.  

 

Seguidament vam construir la maqueta. La 

maqueta està feta amb cartró ploma. Consta del 

terra i de només dues parets. Les parets tenen 

una doble paret, en la qual es troba un espai per 

posar tot el cablejat. En una de les parets trobem 

l’indicador de temperatura i en l’altre trobem la 

llum. 

 

Finalment vam programar l’Arduino i muntar tot 

el circuit. El circuit es forma principalment de 

l’Arduino, l’anell de LED, el sensor d’empremtes 

dactilars i la pantalla de 4 dígits. A més, també 

consta d’una Protoboard per facilitar la unió dels 

diferents components amb l’Arduino i poder 

col·locar les resistències. 

 

Resultats: 

Hem pogut aconseguir els tres objectius que ens vam proposar a l’inici del treball: 

I. Hem pogut crear la maqueta d’una habitació domòtica. 

II. Hem creat i guardat els nostres perfils de la casa domòtica. 

III. L’Arduino és capaç de detectar les nostres empremtes dactilars i configurar 

l’indicador de temperatura i el color de la llum al nostre gust. 

 

Com a propostes de millora, plantegem la possibilitat de crear i guardar nous perfils 

sense necessitat d’accedir i modificar el codi de l’Arduino. També podem implementar 

noves funcions a la casa domòtica, com un ventilador o un motor que controli les 

persianes. 
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