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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

Aquest Projecte té la finalitat de proporcionar valor afegit als productes 

de l’empresa Monocrom S.L., situada a Vilanova i la Geltrú. Aquesta 

empresa es dedica des de fa 20 anys a la fabricació de làsers. 

El projecte consta del disseny, fabricació i programació d’un sistema 

electrònic que permeti una comunicació entre el driver de qualsevol 

làser de Monocrom amb l’usuari. Aquesta comunicació es realitzarà a 

través d’un bus USB i el PIC18F4550. 

El disseny, realitzat íntegrament a Monocrom, s’ha desenvolupat per 

mitjà del software PCAD-2006. 

La fabricació s’ha subcontractat a una tercera empresa, situada a Santa 

Maria de Palautordera, amb la qual, Monocrom té una llarga i estreta 

relació.  

La programació del uC PIC18F4550 s’ha realitzat en codi C, i programat 

amb el MPLAB.  

Finalment, amb la placa fabricada, muntada, verificada i el uC 

programat, s’ha realitzat unes proves que permetin mostrar el correcte 

funcionament del sistema electrònic. 

Les conclusions finals es basen en la millora del producte ofert per 

Monocrom S.L. 

 
 
Paraules clau (màxim 10): 
 

Làser Remot Interfície USB 

PIC18F4550 Control Monocrom  
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1. Introducció 

La tecnologia avança, i un no es pot quedar endarrere. Cal actualitzar-se i seguir 

evolucionant  per tal de sobreviure i tenir èxit. Cada persona, cada empresa, cada 

institut o universitat , ha d’avançar i evolucionar en el seu camp o parcel·la. 

El món del làser no és una excepció. L’avanç de noves tecnologies de muntatge, de 

nous colors i millors eficiències és imparable, igual que les aplicacions on el làser hi té 

cabuda. El control remot d’un làser pren importància cada dia, i obre noves 

aplicacions. 

 

Fig. 1. Cada cop hi ha làsers de més colors 

Des de 2006 que treballo a l’empresa Monocrom S.L., on dissenyem i fabriquem làsers 

d’estat sòlid. I amb l’experiència que he agafat i l’evolució d’aquest món, m’he adonat 

de la importància de no quedar-se enrere en un tema tant important com és el control 

remot d’un làser. És per aquest motiu que m’he decidit a dissenyar una interfície que 

permeti la comunicació entre un usuari i el controlador o driver del làser, mitjançant 

un PC. 
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2. L’empresa Monocrom S.L. 

L’empresa Monocrom SL, des de 2003 està ubicada al carrer Vilanoveta de Vilanova i la 

Geltrú. Va ser fundada l’any 1993, per un equip de persones expertes en electrònica, 

mecànica i òptica. Miguel Galán aportà els seus coneixements i experiència en la 

tecnologia làser, i Albert Isern (propietari de REMSA, on es dissenyaven i muntaven 

equip professionals d’àudio i vídeo) en electrònica.  

 

Fig. 2. Logotip de l’empresa Monocrom S.L. 

El seu principal objectiu és desenvolupar la tecnologia làser, i la seva principal línia de 

desenvolupament i producció son els mòduls de díode làser (LDM), tot i que en 

l’actualitat ja es produeixen equips d’alta potència, com l’aplicable a la depilació làser. 

Els equips làser que es produeixen a Monocrom tenen diverses aplicacions, com per 

exemple, per biomedicina, automatització i control, telecomunicacions, aplicacions 

aeroespacials, protecció del medi ambient, il·luminació d’espectacles i efectes 

especials, restauració de monuments, depilació làser, entre altres. 

Les fases de treballen que segueix un projecte és el següent: 

• Investigació i disseny dels làsers 

• Desenvolupament, mitjançant la fabricació d’un prototip 

• Si el projecte té èxit i compta amb la suficient demanda, s’introdueix a la 

producció de l’empresa 

L’edifici de Monocrom, de 1.200 m2, compta amb unes notables condicions de treball, 

ja que el material amb el que es treballa és de gran sensibilitat i requereix un 

tractament i una manipulació molt delicada. 

Amb això, l’empresa compta amb les següents instal·lacions: 

• Sala blanca, amb el terra antiestàtic i nou llocs de treball, que serveixen tan per 

la producció com pels treballs I+D 
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• Laboratori electrònic amb una analitzador d’espectres per a qualificació 

electromagnètica, un oscil·loscopi òptic basat en un tub “streak”, varis 

oscil·loscopis digitals i analògics i fonts d’alimentació regulables de 3000W 

 

Fig. 3. Imatges del laboratori d’electrònica de Monocrom 

• Dos laboratoris químics equipats amb banys d’ultrasons, equips de recobriment 

de metalls (or, níquel, plata,...) amb banys químics i galvànics.  

 

Fig. 4. Imatges d’alguns processos el muntatge de làsers 

• Laboratoris òptics de 400m2 de sala blanca, amb un banc òptic estable, 

microscopi òptic de transmissió, microscopi estereoscòpic, microscopi 

metal·logràfic d’alts augments, espectrofotòmetre d’alta sensibilitat, 
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interferòmetre de Fizeau i la instrumentació bàsica (que inclou mesuradors de 

potencia quàntics i tèrmics). També compta amb un forn d’alta temperatura. 

 

Fig. 5. Imatges del laboratori d’electrònica de Monocrom 

• Sala fosca pel revelat de circuits impresos, i tot l’instrumentari necessari per 

aquest fi.  

• Taller mecànic, amb 2 torns, una fresadora de control numèric i 3 màquines de 

fresat amb diamant, on s’implementen els diferents dissenys que es van 

desenvolupant. 

 

Fig. 6. L’exterior de l’empresa Monocrom 

• Diferents magatzems repartits per l’edifici, segons el material que contenen. 

• Diferents sales i despatxos, per la direcció de l’empresa, la gestió 

administrativa, sala-menjador pels treballadors i sales de reunions. 

El fet diferencial de l’empresa, és que és Monocrom la que fabrica el Làser, per tant, 

compten amb una alta capacitat per a solucionar els problemes que els sorgeixen a les 

empreses a l’hora d’utilitzar el làser.   
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A LE també dissenyen equips prototip, tant per l’empresa privada com per diferents 

institucions públiques, com ara universitats (UPC-Campus Nord, UPC-Terrassa, URV...). 

El fet de construir equips únics (amb tiratges de com a molt 5 unitats), fa que el 

muntatge i disseny d’aquests equip sigui molt “artesanal”.  

 

Fig. 7. Imatge del laboratori d’electrònica de Monocrom 

Aquesta feina fa que constantment estigui dissenyant nous circuits, noves maneres 

d’assemblar equips, muntant i provant noves electròniques, buscant nous 

components... 

Aquesta flexibilitat permet l’actualització i desenvolupament de dissenys i aplicacions 

noves. En aquest sentit, el disseny d’una interfície per al control del driver d’un làser 

obre un nou ventall de productes i aplicacions que a l’empresa els resulta molt 

profitós.  
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3. Objectius 

El objectius d’aquest Projecte Final de Carrera són: 

Actualitzar productes de Monocrom donant la opció d’un control 

remot del làser. 

Afegir amb aquesta interfícies característiques de control remot en productes 

de monocrom, com la comunicació per USB. Permetrà la inclusió del dispositiu 

dins un sistema més complex que requereixi una comunicació fluida amb el 

control central. 

 

Fig. 8. El làser MC40300R és candidat a incloure la comunicació USB en un futur 

Dissenyar un circuit electrònic que permeti el control remot 

mitjançant un port USB. 

Aquest circuit estarà compost per un uC i la seva circuiteria corresponent per al 

correcte funcionament. 

Desenvolupar un codi intern del uC flexible 

Aquest codi s’ha de dissenyar de manera que sigui eficient i permeti la 

comunicació entre PC i el driver del làser. A part ha de ser flexible i vàlid per a 

diferents mòduls làser. D’aquesta manera podrà ser vàlid i tenir sortida amb 

més productes diferents. 

Al final del projecte, s’ha d’avaluar si aquest sistema desenvolupat millora les 

característiques dels productes de Monocrom i en fa més atractiva la seva adquisició. 



Sistema Electrònic pel control Remot de fonts d’il·luminació Làser  Jordi Juliachs Milà

 

14 
 

  



Sistema Electrònic pel control Remot de fonts d’il·luminació Làser  Jordi Juliachs Milà

 

15 
 

4. El Driver del Làser 

Aquest projecte té com a objectiu controlar fonts d’il·luminació làser a través d’un PC. 

Malgrat tot, el làser, pròpiament, el controla un circuit electrònic amb una part de 

control i una part de potència. Així doncs el Sistema Electrònic a dissenyar serà 

l’encarregat de controlar el Driver del Làser.  

 

Fig. 9. El driver LDR-MP5323W és el més potent de Monocrom. Controla làsers de fins a 60A. 

En aquest apartat, doncs, hi ha una breu explicació del funcionament d’aquest driver i 

de les senyals que es controlaran o monitoritzaran per el correcte i segur control del 

Làser. 

 

Fig. 10. Diagrama on es representa el funcionament d’un driver de làser 
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Per al control de un díode Làser, ens interessa controlar la corrent que passa a través 

seu. En el disseny de l’electrònica de control per un làser, també s’inclou una part del 

control de la temperatura. Aquesta és molt important per dos motius. El primer és que 

durant el funcionament de l’equip, en tot moment s’ha de controlar la temperatura del 

làser, i si passes d’una certa temperatura (depenent de l’aplicació, però normalment 

entre 40 i 45ºC) l’equip hauria de parar sol fins arribar altre cop a una temperatura 

adequada per al seu funcionament. L’altre motiu per controlar la temperatura és 

longitud d’ona de la llum que emet el làser. Els díodes làser varien la seva longitud 

d’ona a raó de 0,3nm per ºC. Depenent de l’aplicació la longitud d’ona ha de ser més 

exacte que en altres. Per aquest motiu la majoria de làsers de Monocrom, incorporen 

un sistema de termostatització basat en cèl·lules Peltier, i un circuit de potencia 

controlat per una electrònica guiada per la temperatura real del làser. A banda 

d’aquestes dues parts, un equip làser està format per tot l’entorn o “interface”, altres 

sistemes de seguretat, refrigeradors... Per tant, en un sistema de control làser podem 

identificar:  

 

Fig. 11. Idea del control de corrent 

Electrònica de control de corrent del làser 

Aquesta part del control del làser, alhora està formada per tres parts més, el shunt, el 

MOSFET i el l’amplificador d’error. Per controlar la corrent que passa pel làser, aquest 

es connecta entre el positiu de l’alimentació i el drenador del MOSFET. El GATE del 

MOSFET-N es connecta a la sortida del amplificador d’error per tal de que aquest la 

controli. El shunt es connecta entre el SURTIDOR del MOSFET i el negatiu (o zero) de la 
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font d’alimentació.  El shunt és una resistència de molt baix valor (de l’ordre de mΩ) i 

molt baixa tolerància que permet, ja que coneixem el seu valor amb una certa 

exactitud, determinar la corrent que hi passa mesurant la caiguda de tensió que hi ha 

entre els seus terminals. Per exemple, amb un shunt de 10mΩ, si hi mesurem una 

tensió de 15mV, això ens indica que hi passen 1,5A.  

 

Fig. 12. Detall de diferents shunts que s’utilitzen a Monocrom 

La resistència ha de ser prou baixa com per que la escalfor que produeixi no sigui un 

problema. I com més baixa sigui menys tensió es “perdrà”. D’altre banda si el valor és 

molt baix, i per tant la tensió també, l’efecte del soroll sobre aquesta senyal serà més 

gran. Per tant s’ha de trobar una solució de compromís. El funcionament del control de 

corrent està basat en un sistema realimentat, i sovint conté d’una manera o altre un 

PID. Per una banda se li diu a l’amplificador d’error quina corrent es vol (en forma de 

tensió), i la realimentació li dóna la informació de quina corrent està passat en cada 

moment, amb aquestes dues informacions l’amplificador decideix si ha d’augmentar o 

reduir la corrent per arribar a la corrent que se li demana. Això ho aconsegueix pujant 

o baixant la tensió a la GATE del MOSFET-N, i aquest redueix o augmenta la resistència 

entre DRENADOR i SURTIDOR. Segons la corrent a la que hagi de treballar l’equip, es 

pot variar el número de MOSFETS, per tal de repartir la corrent i per conseqüència la 

potència a dissipar. Si hi volem connectar més d’un MOSFET, aquests els connectarem 

en paral·lel l’un amb l’altre. Cal tenir en compte que hi ha equips que treballen fins a 

300 ampers. Aquesta última part l’anomenem el circuit de potència del làser. 
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Electrònica de senyals de control 

Aquesta part és l’encarregada de generar les senyals de control, com la referència de 

potència o corrent, la posada en marxa del làser... En el cas d’aquest projecte aquesta 

part serà responsabilitat de la placa que es dissenyarà com a interfície. Entre d’altres 

senyals, s’haurà de controlar la referència de corrent o potència, i el control de la 

posada en marxa del làser, entre d’altres.  

La referència de corrent o potència és una senyal que la seva forma i nivell de tensió 

definirà el nivell de corrent/potencia al que treballarà el làser. Depenent de l’equip i 

l’aplicació final el làser funcionarà regulat el corrent o en potència. Si està regulat en 

corrent, el nivell de tensió d’aquesta senyal definirà la corrent que passarà pel làser. 

Per exemple, aquesta senyal pot treballar de 0 a 5 volts, que corresponen a 0 a 1A, per 

tant un nivell de 2,5V en aquesta senyal, indicarà que pel làser hi passaran 500mA. A 

part, a través d’aquesta senyal també es pot introduir una modulació al làser, amb una 

freqüència de treball i un ample de pols definit. Cal tenir en compte que degut a la no 

linealitat d’un díode làser, una corrent constant no significa necessàriament una 

potencia constant. 

Si està regulat en potència, el nivell de tensió d’aquesta senyal definirà la potencia que 

emetrà el làser. Aquesta configuració necessita un sistema amb un fotodíode que 

mesuri la potència que emetrà el làser. D’aquesta manera podem aconseguir una 

potencia constant, però en canvi pot ser que la corrent que passa pel làser, no ho sigui. 

Per exemple, aquesta senya pot treballar de 0 a 5 volts, que corresponen a 0 a 2W, per 

tant un nivell de 2,5V en aquesta senyal, indicarà que el làser emetrà 1W de llum. 

Monitorització de l’estat del làser 

Aquesta part, també integrada en la placa a dissenyar, és l’encarregada de mesurar 

algunes senyals de control determinades que ens permetran conèixer l’estat del làser. 

Aquestes senyal poden ser la temperatura del làser, corrent i potència d’emissió. 

La temperatura mesurada és directament la tensió del sensor de temperatura que 

porta incorporat el làser. 

La corrent del làser és una senyal directament proporcional a la que s’obté del shunt. 

Permet conèixer la corrent que passa pel làser en cada instant. 
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La potencia d’emissió és una senyal que prové d’un fotodíode en el que l’incideix una 

petita part de la llum que emet el làser. Aquesta senyal proporciona una tensió 

proporcional a la potència que està emetent el làser en cada instant. 

 

Control de temperatura 

Aquest control té bàsicament dues funcions, controlar que les parts físiques del làser o 

del control no hi hagi una temperatura massa alta, i que la temperatura de les barres 

de díodes làser sigui la desitjada (o sigui es termostatitza una part de l’equip, 

mitjançant cèl·lules Peltier o TEC (Thermo Electric Cooler)).  La primera funció es 

composa del sensor que hi ha a la part que es vol controlar, un comparador 

(normalment utilitzem un LM393), i un actuador.  

 

Fig. 13. Un dels TECs que s’usen a Monocrom per al control de la temperatura 

El sensor que utilitzem més habitualment és una NTC (Negative Temperature 

Coefficient). És una resistència que disminueix el seu valor a mida que augmentem la 

temperatura. Per tal de sensar la temperatura, connectem la NTC en un divisor on la 

tensió que alimenta aquesta divisor la genera un TLV431.  
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Fig. 14. La placa TELTHV és el driver de TEC de més èxit de Monocrom 

D’aquesta manera, en borns de la NTC hi haurà una variació de la tensió segons la 

temperatura. Aquesta tensió la comparem amb una que s’hagi creat que representi la 

temperatura màxima a la que pot arribat la part de l’equip sensada, i segons quina 

sigui la tensió més alta, la tensió de sortida del comparador serà a nivell alt o baix. 

Normalment en un equip làser, es mesura la zona de les barres de díodes làser, la cara 

calenta del Peltier (és la zona on va a parar tota l’escalfor que el Peltier treu de les 

barres de díodes) i els transistors. Si alguna d’aquestes zones mesurades supera la 

tensió fixada, aleshores es posa en marxa l’actuador. Aquest pot ser un sistema que 

eviti que la senyal de la corrent arribi al control de corrent, i així el làser no funcionarà. 

Per evitar-ho es pot utilitzar un 4066 (són interruptors controlats digitalment), un 

transistor que creui la senyal a massa o fins i tot un relé que tregui l’alimentació del 

làser. D’aquesta manera s’evita que el làser estigui en funcionament en unes zones de 

treball perilloses per la seva integritat. L’altra funció d’aquest part és termostatitzar les 

barres de díodes. Aquesta part es compon d’un amplificador d’error i un PID, un 

control de corrent i la cèl·lula Peltier. El sistema és similar al del control de la corrent, 

només que es bastant més lent i que es controla la corrent que passa per la cèl·lula 

Peltier. En aquest ca és posa una tensió de referència  equivalent al valor de la 

temperatura a la que es volen termostatizar les barres de díodes, i es compara amb la 

tensió que li arriba de la NTC a l’amplificador d’error.  
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Fig. 15. Detall d’una NTC que s’utilitza com a sensor de temperatura 

Amb ajuda del PID s’aconsegueix que el sistema sigui més o menys ràpid. Això depèn 

sobretot de la resistència tèrmica que hi hagi entre la NTC i la cara freda del TEC, o 

sigui, si el sensor triga més o menys en detectar una variació creada pel TEC. 

Seguidament el control augmenta o disminueix la tensió a la GATE d’uns altres 

MOSFETS, que en el seu drenador hi ha connectat un terminal del TEC. D’aquesta 

manera, depenent de la temperatura que hi hagi, el TEC refredarà o no la zona a 

termostatitzar. Aquest és una sistema senzill de control de temperatura, però a 

Monocrom també utilitzem un control de temperatura que té la capacitat d’escalfar i 

refredar. Això ho aconsegueix  fent que la corrent pugui circular en els dos sentits del 

TEC. Aquest control necessita 4 MOSFETS, dos per un sentit i dos per l’altre. 
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Sistemes de seguretat 

En tots els equips que es dissenyen a Monocrom, hi ha inclosos una sèrie de sistemes 

de seguretat. Un d’aquests és el de temperatura, explicat anteriorment. Un altre 

sistema de seguretat, és un connector BNC que sempre trobem darrere dels equips. Si 

el dos terminals d’aquest connector no està curtcircuitats, el làser no funcionarà. Per 

tant ens pot servir per instal·lar alguns interruptors de seguretat, com pedals, 

interruptors a la porta d’entrada a la sala, etc.  

  

Fig. 16. Imatge on s’observa la part posterior d’un equip, i  

A part d’aquest, els equips, incorporen un sistema de seguretat que indica si algun 

cable de control o de potència està desconnectat. Aquests dos sistemes els anomenem 

INTERLOCK. Si això passa el làser tampoc funcionarà. Tots aquests sistemes, 

normalment, també faran activar l’actuador que usa el control de temperatura, i és 

que considerem igual una alarma de temperatura, com una d’INTERLOCK.  

 

Fig. 17. El connector BNC amb els dos terminals en curtcircuit 
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Interfície amb l’usuari 

Aquesta és la part on l’usuari es comunica amb l’equip. Aquesta part, pot estar 

formada per un panell frontal, on hi hagi tots els controls (corrent, freqüència, 

amplada de pols, modes de treball...), una pantalla, relacionada normalment amb un 

microprocessador, i que a través d’aquesta pots configurar l’equip amb les mateixes o 

més opcions que l’anterior sistema, o per una connexió a un PC, i que  través d’un 

software es pugui controlar programar... l’equip. 

 

Fig. 18. Imatge d’un panell frontal dissenyat i fabricat a Monocrom 

 

Totes aquestes parts descrites anteriorment són les que formen un equip làser. Però 

s’ha de tenir en compte que degut a la varietat d’especificacions, de barres de díodes 

làser, exigències dels clients, normatives... tota aquesta estructura pot variar de forma 

substancial. 
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5. Desenvolupament de la Interfície Hardware 

Elecció del uC 

Per al disseny d’aquesta interfície entre usuari i equip làser, s’ha d’escollir un uC que 

permeti les funcions que s’han definit com a requeriments. Ha de tenir prou entrades i 

sortides per les senyals que es volen controlar i suficients conversors analògic/digital 

(ADCs) per fer les mesures desitjades.  

Un altre factor a tenir en compte és el fet de que el uC escollit sigui flexible. O sigui, 

que aquest mateix uC ens serveixi per altres aplicacions. D’aquesta manera es pot 

aconseguir reduir costos de disseny i de producció. De disseny ja que la feina feta a 

nivell de codi, com el de disseny del PCB pot servir per altres aplicacions, i de 

producció ja que un sol component servirà per dos o més productes diferents. 

Amb aquestes condicions inicials, i tenint en compte l’experiència adquirida amb 

productes de la mateixa casa, s’ha escollit el PIC18F4550 de Microchip. La següent 

taula llista les característiques més destacades d’aquests uC: 

Paràmetre Valor 

Program Memory Type Flash 

Program Memory 32 KB 

CPU Speed 12 MIPS (48MHz) 

RAM 2,048 bytes 

Data EEPROM 256 bytes 

Digital Communication Peripherals 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) 

Capture/Compare/PWM Peripherals 1 CCP, 1 ECCP 

Timers 1 x 8-bit, 3 x 16-bit 

ADC 13 ch, 10-bit 

Comparators 2 

USB (ch, speed, compliance) 1, Full Speed, USB 2.0 

Temperature Range -40 to 85 ºC 

Operating Voltage Range 2 to 5.5 V 

Pin Count 40 

Endpoints (IN/OUT) 16 

Pin-to-pin compatible  PIC16C7X5 
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De totes les possibilitats que té aquest uC sols s’usarà una part, ja que com s’ha dit 

anteriorment, un dels motius per escollir-lo ha estat la possibilitat d’utilitzar aquest uC 

per altres aplicacions més complexes.  

S’usaran 3 conversors analògic/digital (ADC) dels 13 que pot tenir. Cal tenir en compte 

que si no s’utilitzen poden servir com a “Endpoint” d’entrada/sortida. Aquests 3 ADC 

seran utilitzats per mesurar la potencia de sortida del làser, que pot ser subministrada 

per una sensor de llum, concretament un fotodíode. El segon s’usarà per la mesura de 

la temperatura del làser, mitjançant un sensor de temperatura de coeficient negatiu, 

un NTC. I el tercer i últim conversor ens permetrà mesurar la corrent que passa a 

través del làser. 

 

Fig. 19. Imatge detallada del uC escollit 

Un altre motiu pel que s’ha escollit aquest uC és que integra un mòdul per la 

comunicació USB (USB 2.0), que la usarem com a comunicació amb el PC. 

Una altra funció d’aquest uC serà la capacitat de generar senyals analògiques 

mitjançant PWM. Aquesta sortida i un conjunt RC ens proporcionarà una senyal 

analògica contínua (de 0 a 5V) per a poder seleccionar la corrent o la potencia del 

làser, segons el cas (si hi ha fotodíode pot controlar-se amb un “optical feedback” i el 

driver estabilitza la potencia de sortida del làser i no la corrent). 

Per acabar la interacció amb el driver del làser, necessitarem un pin digital del uC que 

controli l’encesa i l’apagada del làser. 
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Elecció del Bus de Comunicacions 

Com ja s’ha dit anteriorment, s’ha escollit el bus sèrie USB per establir la comunicació 

amb el PC i l’usuari. El principal motiu d’aquesta elecció és el fet que aquest bus s’ha 

estès molt aquests últims anys. Aquest bus el tenen la majoria (per no dir la totalitat) 

dels ordinadors de sobre taula, portàtils... i ara ja mòbils i tauletes digitals. Aquest fet 

farà que aquesta interfície es pugui fer servir en qualsevol equip que tingui un port 

USB, i en el nostre cas USB2.0. 

 

 

Fig. 20. Dos tipus diferents de connectors USB 

A part de tot això, el fet d’escollir aquest bus, comporta una sèrie de limitacions. El 

protocol d’aquest bus fa que la sincronització temporal entre equips connectats per 

USB no sigui molt precisa. Per exemple, en aplicacions on la sincronització entre 

diferents làsers controlats per un PC i connectats per USB és molt important, pot ser 

de l’ordre de microsegons, no serviria una connexió amb aquest bus, i s’hauria una 

connexió d’un altre tipus. 

Malgrat tot, la aplicació que es vol usar aquesta interfície, no requereix una alta 

precisió de la sincronització, si no un ús individual de cada equip. 

El fet d’escollir el bus USB també ens facilita la programació del software pel PC que ha 

de controlar l’equip, ja que existeixen infinitat de llibreries sobre aquest bus de 

comunicacions. 
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Disseny del Hardware 

En aquest apartat es descriuran el passos seguits per obtenir el disseny electrònic i físic 

de la placa que conté el uC PIC18F4550, així com els components necessaris per al seu 

correcte funcionament.  

Per la realització d’aquests passos es disposa d’un software especialitzat en el disseny 

d’esquemes i plaques electròniques. Aquest software és el  P-CAD 2006 de Altium. 

Aquest programa és una paquet d’aplicacions que cada una té la seva funció dins el 

procés de disseny d’una placa electrònica. 

 

Fig. 21. Logotip i imatge del software usat en el disseny de la placa 

 

Bàsicament s’usarà l’aplicació PCB (per al disseny físic) i l’aplicació SCH (per al disseny 

electrònic). Tot i això hi ha altres aplicacions, com un gestor de llibreries, i dos editors 

de components, un per símbols (per al SCH) i l’altre pel components del PCB. 

Seguidament hi ha una imatge amb les icones de les diferents aplicacions que hi ha 

dins del software P-CAD 2006: 
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Fig. 22. Composició de les icones dels programes que formen el paquet del PCAD 

 

Disseny Electrònic - Esquema 

Per al disseny electrònic de la placa cal tenir en compte les característiques que ha de 

complir per al correcte funcionament. Les principals característiques són: 

• Ha de contenir la connexió USB 

• Definir la velocitat del uC a 20MHz 

• Col·locació de LEDs per descriure l’estat del làser 

• Ha de contenir el connector per realitzar la programació del uC 

• Ha de contenir tot l’entorn electrònic que requereixi el PIC18F4550 en el seu 

datasheet i les notes d’aplicació 
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Connexió USB 

Per la realització de la connexió USB cal buscar informació de l’estàndard i les 

característiques que ha de tenir. El connector USB serà el tipus A: 

 

Fig. 23. Diferents connectors USB i la numeració de cada pin 

 

El pin-out d’aquest connector ha de ser el següent: 

Pin Nom Color del cable Descripció 

1 VCC Vermell +5v 

2 D− Blanc Data − 

3 D+ Verd Data + 

4 GND Negre Massa 

 

Per facilitar el disseny de la interfície i millorar la seva utilitat, es decideix d’alimentar 

la placa amb el pin positiu del connector USB. Així doncs, la font d’alimentació del uC i 

tota la seva electrònica serà el PC en el que es connecti. D’aquesta manera també ens 

estalviem una font d’alimentació. Cal notar però, que l’alimentació del driver del làser 

no serà aquesta mateixa. El làser, al tractar-se d’altes potències requereix la seva 

pròpia font d’alimentació. 
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L’esquema que es dissenya és el següent: 

 

Fig. 24. Esquema de connexionat del connector USB 

 

El “CON1” representa el connector USB i els seus pins. Els pins 2 i 3 són els que es 

connecten al uC per tal d’establir la comunicació. 
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Definició de la velocitat de procés del uC 

Per definir la velocitat de processat del uC cal afegir un cristall oscil·lador de la 

freqüència desitjada. S’ha decidit fixar la freqüència de treball a 20MHz: 

 

 

Fig. 25. Esquema electrònic de la connexió del cristall oscil·lador 

 

LEDs per descriure l’estat del làser 

A l’hora de dissenyar circuits d’aquest tipus, és molt recomanable incloure-hi LEDs 

indicatius de l’estat del sistema. Tant per al funcionament com per la comprovació de 

la placa, és molt útil que indicadors lluminosos t’indiquin alarmes, estats, successos, ja 

que fent una ullada ràpida al circuit, podem fer una primera avaluació de com es troba 

el làser. És per aquest motiu que s’han inclòs un total de 4 LEDs.  

 

LED1 Status Indica l’estat de les comunicacions via USB 

LED2 Las_Out Indica si el làser està encès o apagat 

LED3 OT_Las Indica si hi ha un sobrescalfament en el làser 

LED4 PW_Las 
Indica si la potencia de sortida emesa pel làser 

és la indicada per l’usuari. 
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L’esquema on s’ha connectat els 4 LEDs és: 

 

Fig. 26. Esquema electrònic dels LEDs 

 

  



Sistema Electrònic pel control Remot de fonts d’il·luminació Làser  Jordi Juliachs Milà

 

35 
 

Ha de contenir el connector per realitzar la programació del uC 

Per tal de poder realitzar la programació del uC, s’ha de posar un connector amb unes 

senyals determinades per tal de poder-la realitzar correctament, i aquest és el 

connector CON3: 

 

Fig. 27. Esquema del connector de programació 

A part del que ja s’ha comentat, s’ha de tenir en compte alhora de dissenyar 

l’esquema, d’assignar a cada senyal que es vol controlar o monitoritzar un pin del uC. I 

s’ha de fer pensant en la funcionalitat de cada pin, i el tipus de senyal que rebrà o 

enviarà. Per exemple, la senyal analògica que ha de comunicar al driver el nivell de 

corrent que ha de fixar-se per al làser, s’ha d’assignar a un pin preparat per funcionar 

com a PWR. En aquest pin també s’hi connecta una filtre RC, que fa que la senyal del 

PWR es torni continua i comprensible pel driver. Les senyals de monitoratge 

(temperatura, corrent...) es connecten a una entrada on hi hagi disponible un ADC, via 

una resistència sèrie com a mesura de seguretat. I per acabar l senyal digital de control 

d’encesa del driver (ON/OFF) es connecta directament al driver.  
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Seguidament hi ha una part de l’esquema on hi ha representades aquestes 

connexions: 

 

Fig. 28. Esquema amb les senyals de sortida i entrada 
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Disseny Físic – la placa de circuit imprès 

Un com acabat el disseny electrònic de la interfície que es vol fabricar, és hora de 

passar a nivell físic l’esquema electrònic que s’ha obtingut. 

Abans, però, de començar amb el disseny de la placa de circuit imprès (PCB), s’han 

d’establir els requeriments que ha d’acomplir. 

Dimensions de la placa: normalment es busca que la placa tingui les dimensions 

menors possibles. 

Forma: En el nostre cas volem que la placa tingui una forma apte per poder-se incloure 

dins una carcassa, talment com un llapis de memòria. Es defineix la següent forma, en 

base a una carcassa existent: 

 

Fig. 29. Contorn de la placa a dissenyar 

Col·locació del connector USB segons la carcassa ja existent. 

El cristall oscil·lador que ha de marcar la velocitat de funcionament del uC s’ha de 

trobar prop del mateix uC, per, d’aquesta manera, minimitzar possibles efectes del 

soroll. 

S’ha de fer una elecció de components, com les resistències, cristall, ... dins de les 

diferents possibilitats que hi ha respecte a formats, mides, valors... 

Després d’unes hores de treball, s’obté el disseny de circuit imprès que es detalla a 

continuació. 
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Primer de tot es mostra la capa superior de la placa, o també anomenada TOP Layer: 

 

Fig. 30. Detall de la capa superior dissenyada 

La següent imatge mostra la capa inferior o BOTTOM Layer: 

 

Fig. 31. Detall de la capa inferior dissenyada 
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Per acabar, la següent imatge és la corresponent a la capa de la serigrafia que mostra 

la posició dels components, valor, referencia... S’adjunta la següent imatge ja que en 

aquesta capa és on s’aprecia realment el connector USB que es vol col·locar i la seva 

mida respecte al circuit dissenyat: 

 

Fig. 32. Imatge de la placa amb els components 

El connector USB tipus A és representat per el requadre que es troba a l’esquerre de la 

imatge.  

El disseny final de la placa de circuit imprès és el següent: 

 

Fig. 33. Imatge de la placa dissenyada amb totes les seves capes 

Totes les zones de vermell són les pistes de coure de la capa superior TOP, i les verdes 

pertanyen a la capa inferior, BOT. El color blau determina la forma de la placa, i tot el 

que és de color negre, és la capa de serigrafiat. 
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Fabricació i muntatge de la placa 

La fabricació de la placa que s’ha dissenyat se n’encarrega una empresa experta en 

aquest tema, Lab Circuits (www.lab-circuits.com). Aquesta empresa es troba a Sant 

Maria de Palautordera, i és amb la que Monocrom treballa més sovint.  

Lab Circuits es la encarregada de supervisar el arxius enviats amb un ull tècnic, que 

moltes vegades el dissenyador no pot fer.  

Al cap d’unes setmanes, les plaques fabricades ja arriben, i són les que apareixen en la 

imatge següent: 

 

 

Fig. 34. Imatges de la placa fabricada abans de muntar 

 

A l’arribar la placa a Monocrom, es fa una inspecció visual per tal de detectar possibles 

errors en la impressió de la placa. Un cop s’acaba aquesta primera inspecció, es 

procedeix a muntar la placa amb el seus components. 

La placa s’ha dissenyat amb components SMD (Surface Mounted Devices) o Tecnologia 

de muntatge superficial. Aquesta és una tecnologia de fabricació de dispositius 

electrònics (actius i passius) inventada per l'empresa Siemens que consisteix a reduir la 

dimensió d'aquests dispositius i no proveir-los de potes metàl·liques llargues 

(terminals) per a soldar-los a la placa del circuit imprès. Les potes esdevenen molt més 

primes i curtes en el cas de molts circuits integrats, mentre que per a elements passius 

(com resistències i condensadors) aquests terminals estan fixats directament sobre el 

cos de l'element. 
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La placa es munta i acaba tenint aquest aspecte: 

 

Fig. 35. Imatge de la placa muntada, vista per la part superior 

 

 

 

Fig. 36. Imatge de la placa muntada, amb la carcassa definitiva 
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6. Disseny del Firmware 

Un cop tenim la placa dissenyada i fabricada a nivell físic, queda la programació del uC, 

i per tant l’escriptura i disseny del firmware. Si bé el codi d’un programa defineix 

perfectament les funcionalitats i procediments del programa, no permet una 

comprensió simple i àgil. És per aquest motiu que el que es presenta són els diagrames 

de flux del mateix codi, sense entrar en detall de com està escrit. 

En un primer nivell hi ha la programació d’un bucle infinit, que permetrà al uC està 

sempre en funcionament: 

 

Fig. 37. Diagrama de flux del bucle programat infinit 

Aquest diagrama mostra com a l’inici del codi hi ha una part de reinicialització de 

variables. Això ens serveix per iniciar el programa sempre, a partir del mateix estat. 
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Seguidament hi ha un “While(1)”. Aquesta funció ens crea el bucle infinit, mentre l’1 

sigui 1 (o sigui sempre), fes el següent. Les funcions a fer són atendre les demandes del 

bus USB, i les seves interrupcions, i seguidament, acabar al ProcessIO(), que és la 

subrutina que conté el codi del programa. 

 

Fig. 38. Diagrama de flux de la subrutina ProcessIO() 
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A l’inici d’aquesta subrutina, es consulta si hi ha interrupció del Timer0, si existeix, 

encendre el LED d’Status. Aquest LED indica que el uC està treballant. Seguidament es 

verifica la potència del làser. Es compara el valor de la referència, i el valor que arriba 

del fotodíode, que ens proporciona una senyal proporcional a la potencia que emet el 

làser. Segons aquesta comparativa, es configuraran de manera positiva o negativa el 

“flags”, que són els indicadors de l’estat del làser. Segons aquests flags, la corrent del 

làser augmentarà o disminuirà, per augmentar o disminuir la potència del làser. 

Seguidament s’envia resposta i es realitza la gestió de LEDs, que indica l’estat en que 

es troba el làser (encès, apagat, massa potència, massa poca...).  

Desprès és gestionen els diferents ADCs que conté el uC. Aquests proporcionen les 

diferents mesures analògiques al uC, com la temperatura, corrent, llum... 

Finalment, s’executa la subrutina, ProcessCom() que s’encarrega de la comunicació i 

execució del les ordres enviades per l’usuari a través del USB. 

 

Fig. 39. Diagrama de flux de la subrutina ProcessCom() 

Aquesta subrutina identifica la instrucció rebuda que ha ordenat l’usuari, la identifica i 

executa el codi i les accions corresponents.  
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Els comandaments que controlen aquesta interfície són els següents: 

Comandaments implementats: 

USB_TEST   I/O Comunicació USB a 1 

R_ON I/O Làser a 1 

R_OFF I/O Làser a 0 

R_PCO_xxxx (0-5 V) PWM set (0-1024) 

F_ON_xxxx I/O Freqüència Làser a 1, rang 1-1000Hz 

F_OFF I/O I/O Freqüència Làser a 0 

 

Un cop enviats els comandaments, el uC respon amb una altre cadena de caràcters. 

Aquesta ens serveix per assegurar-nos que ens ha entès i processarà l’ordre donada. 

 

Paràmetres retornats (Ecos i/o valors): 

USB_TEST retorn USB_ON 

R_ON retorn R_ON 

R_OFF retorn R_OFF 

R_PCO_xxxx retorn número aleatori 

F_ON_xxxx retorn FREC_ON 

F_OFF retorn FREC_OFF 
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7. Validació del disseny: Proves amb un equip Làser 

Un cop la interfície ja està fabricada i el codi està gravat a la memòria del uC, és hora 

de posar a prova aquest nou component amb un làser i un driver real. 

Es decideix per un làser de petites dimensions, però que tingui un mínim de 

característiques: 

• Aquest làser ha de ser modulable: Ha de tenir una entrada que serveixi com a 

consigna per la potència del làser, 5V significa màxima potència. 

• Ha de disposar de fotodíode: Si volem tenir una mesura de la potència que esta 

emetent el làser, és necessari un fotodíode que mesuri la llum emesa. 

• Ha de funcionar a 5V: És així ja que el connector USB proporciona aquesta 

tensió a la placa, i per temes de utilitat, es decideix que el làser s’alimenti 

directament del PC. 

• El consum no pot superar 1A: Pel mateix motiu que l’anterior. El PC no 

proporciona, normalment més d’aquesta corrent a través del connector USB. 

Degut a planificacions internes de Monocrom, i les necessitats de la producció no es 

pot disposar d’un mòdul làser que tingui fotodíode. De totes maneres es realitzen 

proves amb un làser que accepta una modulació externa, i per tant podem variar la 

potència a través del sistema electrònic dissenyat. Així doncs, el làser escollit és el 

F220: 

 

Fig. 40. Imatge del làser escollit per les proves 
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Per a la comunicació amb la interfície s’utilitza un programa de comunicació sèrie molt 

elemental. S’usa el programa “putty.exe”. També es pot usar el programa 

“hyperterminal”, que ve inclòs en Windows. 

Els passos seguits per la posada en marxa són els següents: 

1. Verifica el port COM assignat pel PC a la interfície USB connectada. Es pot 

consultar a Panell de Control, Sistema, Administrador de Dispositius, 

Ports(COM&LPT). En l’exemple el port assignat és el COM3: 

 

 

2. Obre el programa putty.exe, que es pot descarregar de la web www.putty.org. 

Seleccionar Terminal, i a les opcions Line Discipline Options, seleccionar Force 

On, a les dues opcions, Local Echo i Local Line ending. 
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3. A la pestanya Session, seleccionar la connexió Serial, i Speed escriure-hi 9600. 

Escriure també el nom del port trobat anteriorment, en el nostres cas COM3: 

 

 

4. Clicar la tecla Open. S’obrirà una finestra tipus MS-DOS per escriure les 

comandes a enviar. 
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A partir d’aquest moment ja es poden donar les ordres, anteriorment especificades i 

comprovar el funcionament de la interfície. Seguidament hi ha una imatge on es pot 

veure una seqüencia d’ordres i respostes. 

 

 



Sistema Electrònic pel control Remot de fonts d’il·luminació Làser  Jordi Juliachs Milà

 

51 
 

Les proves que s’han dut a terme han resultat molt satisfactòries. Totes les funcions 

que s’havien programat en el uC funcionen correctament.  La següent taula resumeix 

els resultats obtinguts en les proves: 

R_ON S’encén el Làser i es manté en aquest estat 

R_OFF S’apaga el Làser i es manté en aquest estat 

R_PCO_xxxx La potència del làser varia de manera proporcional a les ordres 

donades. 

F_ON_xxxx 
L’oscil·lador programat dins el uC genera uns polsos on l’error és 

d’unes dècimes de Hz. 

F_OFF I/O 
S’atura correctament el generadors de polsos i el làser deixa de 

funcionar. 
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8. Pressupost 

A nivell industrial i empresarial, els costos d’aquest sistema interfície rauen en les 

hores de disseny de hardware i de software. Tenint en compte això, val a dir que el 

cost de la interfície és considerablement baix si tenim en compte el seu potencial. 

El pressupost per la fabricació d’aquest producte és el següent: 

 

Referència Descripció Quantitat Preu de Cost (€) 

PCBDRVLAS_USB Placa de circuit imprès 1 45.00 

SERV_MON 
Servei de muntatge a càrrec 
de ONAUR 

1/100 5.00 

PIC18F4550 uC de Microchip 1 5.07 

XTAL_20M_HC49S Cristall 20MHz HC49S 1 0.71 

FUN_USB-2 Funda stick USB 1 2.05 

USB-A-PLUG-SMT 
Connector USB A SMT per a 
PCB 

1 0.99 

RAR4X0805R1K Array de 4x0805R1K 1 0.16 

RAR4X0805R270R Array de 4x0805R270R 1 0.16 

CAR4X0603C100N Array de 4x0603C100N 1 0.25 

  TOTAL 59.39 € 

 

 

Aquest total és el que costa la interfície complerta. L’únic que faltaria afegir seria les 

hores de gravació del uC, i el muntatge del cablejat que uneix aquesta interfície amb el 

driver del làser. Aquest cablejat pot ser diferent per cada driver. És per aquest motiu 

que no s’ha tingut en compte. 
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9. Instrumental Utilitzat 

Durant el disseny, les proves i les mesures d’aquest projecte final de carrera he utilitzat 

diferents instruments. Seguidament estan llistats i amb una breu descripció. 

Font de Laboratori - PS230210 

Aquesta font d’alimentació regulable de laboratori, té tres fonts per separat. Una 

d’aquestes no és variable, i dona 5V i 3A. Les altres dues poden anar a 0 a 30 Volts i de 

0 a 10 Ampers. A més a més té la possibilitat de connectar aquestes dues font en sèrie 

o en paral·lel.  

 

Fig. 41. Imatge de la font d’alimentació usada per les proves. 

D’aquesta manera podem configurar per obtenir un font de 60V i 10A (connectades en 

sèrie) o una de 30V i 20A (connectades en  paral·lel). Amb aquesta font és força 

còmode treballar, ja que pots limitar la corrent fàcilment i pots alimentar de maneres 

separades sempre veien el consum de cada una. L’únic problema és que pesa molt, i 

no està pensada per anar amunt i avall. 
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Oscil·loscopi - TDS3032 

L’oscil·loscopi utilitzat per les mesures i proves de la placa és el TDS3032, de la casa 

Tektronix. Aquest arriba a 300MHz. A més permet capturar els oscil·logrames i copiar-

los en un disquet. Ara però, que estem mirant un oscil·loscopi per comprar, ja no 

porten disquetera, porten connector USB. 

 

Fig. 42. Imatge de l’oscil·loscopi TDS3032 de Tektronix 

Mesurador de potència quàntic – PM100 

Per a les proves de la modulació del làser s’ha usat aquest mesurador de potència 

quàntic. Aquest funciona amb fotodíode, per aquest motiu s’anomena “quàntic” i no 

tèrmic com la majoria. Per aquest motiu segons la longitud d’ona a mesurar s’ha de 

compensar l’error de la mesura, ja la el coeficient d’absorció del silici depèn del color 

de la llum.  

 

Fig. 43. Imatge del mesurador de potencia quàntic PM100 de Thorlabs  
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10. Software P-CAD 2006 

Aquest és el programa que he utilitzat per dissenyar el circuit imprès. Aquest software, 

de la casa Altium, està subdividit en quatre aplicacions. Aquestes són, el PCB (editor de 

plaques de circuit imprès), el Schematics (editor d’esquemes electrònics), el Symbol 

Editor (permet crear nous components per al Schematics) i el Pattern Editor (per crear 

“petjades” per a components, per al PCB). 

 

Fig. 44. Imatge de l’entorn de treball del PCAD2006 

En el programa per fer el disseny del circuit imprès, hi ha diferents opcions encarades a 

la producció industrial. Pots crear regles, com per exemple, la llargada màxima de 

pistes, amplada mínima, distància entre forats i entre pistes, etc. D’aquesta manera 

pots validar el disseny. Permet, també, crear arxius on hi ha descrits tots el forat i les 

seves localitzacions (per a la fabricació del circuit), llistar el components (per al 

muntador de circuits), ... 
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11. Conclusions 

Un cop acabat aquest projecte i totes les tasques acabades, podem arribar a una sèrie 

de conclusions. 

Indubtablement aquest dispositiu permetrà que Monocrom pugui afegir valor a molts 

dels seus productes. Aquesta flexible interfície permet controlar de manera remota 

per via PC una gran quantitat dels diferents productes de Monocrom. 

Gràcies al seu disseny modular, es pot adaptar a diferents mides i a gran quantitat 

d’equips. D’aquesta manera es simplifica la comunicació de l’usuari amb el làser, i la 

possible inclusió del equip làser dins altres sistemes de major complexitat de disseny i 

funcionament. 

A part, el fet d’haver desenvolupat amb èxit aquesta interfície, permet a Monocrom 

obrir un mercat amb més aplicacions als seus productes, a part de les que pot oferir 

aquesta interfície. La potència del uC seleccionat permet el control de 2 làsers 

diferents juntament amb altres perifèrics. 

  

Fig. 45. Imatge del làser X-Series, candidat a incloure la interfície dissenyada 

Per completar el treball fet, el proper pas a seguir seria dissenyar una interfície gràfica 

que faciliti la interacció de l’usuari amb l’equip làser. 

A part d’això, també es podria treballar amb un nou codi que contempli la possibilitat 

de controlar un o més làsers, segons necessitats, i prengui més mesures de l’estat del 

làser per al seu control, com per exemple la temperatura d’un eventual cristall làser. 
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En definitiva aquest projecte ha de servir per iniciar una línia de treball que aporti 

noves capacitats i millores als productes de Monocrom. 

Pel que fa la part de disseny, el desenvolupament d’aquest Sistema electrònic ha servit 

per agafar experiència sobre els diferents processos industrials necessaris per passar 

d’una idea fins aconseguir un producte acabat. Tots els estadis del desenvolupament 

del projecte han aportat nous coneixements, i amb la supervisió de l’empresa s’han 

aconseguit superar el problemes que hagi sorgit. 

A nivell de software hi ha molt camp per recórrer, el codi dissenyat es pot millorar 

molt i ampliar de tal manera que aquesta interfície sigui molt més potent. Alguna de 

les millores a incloure és el fet que l’oscil·lador intern programat té un petit “jitter” 

degut a la comunicació USB i a la gestió de les prioritats. Aquest fet fa replantejar l’ús 

de la comunicació per USB, ja que és una clara desavantatge respecte altres busos de 

comunicacions. 

El disseny del hardware ha vingut definit per la mida del uC, del connector USB i per la 

mida de la carcassa. Tot això es pot canviar i aconseguir una interfície amb una 

electrònica molt més petita, ja que el programa dissenyat fins al moment no aprofita 

tot el potencial d’aquest uC. Per tant se’n podria buscar un de molt més petit si es creu 

convenient. De la mateixa manera, si es segueix apostant per la comunicació per mitjà 

del port USB, es pot optar per un connector mini-USB o fins i tot micro-USB. 

 

  



Sistema Electrònic pel control Remot de fonts d’il·luminació Làser  Jordi Juliachs Milà

 

61 
 

12. Referències 

L’elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat amb el suport de l’empresa Monocrom 

S.L., i del seu personal. Així doncs les referències a tercers queden reduïdes a webs de 

consulta de proveïdors, distribuïdors i de programació. 

 

Web del distribuïdor de material electrònic i components RS: 

http://es.rs-online.com/web/ 

 

Web del distribuïdor de material electrònic i components Farnell: 

http://es.farnell.com/ 

 

Web del fabricant de uC Microchip: 

http://www.microchip.com/ 

 

Web del fabricant de plaques de circuit imprès Lab Circuits: 

http://www.lab-circuits.com/es/ 

 

Web del muntador de plaques de circuit imprès ONAUR: 

http://www.onaur.com/old/ 

 

Web del distribuïdor de làser PACER: 

http://www.pacer.co.uk/products/lasers-and-detectors/lasers/ 

 

Forum online d’electrònica d’usuari: 

http://www.forosdeelectronica.com/ 
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