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A. MANUAL DELS PROGRAMES DE SEGUIMENT 

DE LES PROVES  

A.1  Objectiu dels programes 

El recull d’informació que s’adjunta a continuació és una guia tant a nivell d’usuari com a 

nivell de programador, amb la finalitat d’agilitar el procés del seguiment de les dades de 

cristal·lització del projecte i de donar el coneixement suficient per a què un usuari més 

avançat pugui utilitzar aquest software i implementar-lo de la forma que li resulti més 

convenient. Per aquest motiu en el CD del projecte s’han adjuntat  les 3 aplicacions.  

  

A.1.1  L’aplicació “Placa” 

L’objectiu d’aquest és clau per a la resta d’aplicacions que es comenten en els altres punts: 

actua de base de dades. En el primer full de l’aplicació es pot indicar el seguiment de les 

proves realitzades. Cal recordar que aquestes s’han realitzat en plaques Limbro, que conten 

de 4 files (A B, C i D) i de 6 columnes, el que expliquen el format d’aquest primer full. Els fulls 

següents emmagatzemen la informació de les proves, i per tant no cal accedir al seu 

contingut a no ser que es vulgui llegir la informació o introduir alguna variació que no quedi 

recollida en l’ús del programa, com ara canvis de temperatura, de dipòsit, de concentració de 

sals o de comentaris. 

  

A.1.2  El programa “Estat actual de dades” 

Aquest full fa una lectura del full placa quan se li demana i dóna en un format de taula 

compacta, fàcilment imprimible per a l’usuari que fa el seguiment de les proves, l’estat de les 

proves a data de la darrera revisió. Quan s’executa, els citats fulls placa queden oberts en 

pantalla de forma que quan l’usuari retorni per introduir els resultats tingui les ubicacions 

accessibles. 
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A.1.3  El programa “Control global” 

En el cas que l’usuari hagi revisat un nº de plaques superior a 1, per estalviar temps pot 

introduir en aquest full quines plaques ha inspeccionat de forma que aquestes s’executaran 

automàticament tot evitant d’activar la aplicació “Placa” de cada placa. 
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A.2  Descripció dels programes 

A.2.1  L’aplicació “Placa” 

La base de dades consta d’un primer full d’Excel, anomenat “Controlbar”. Si és la primera 

entrada que es realitza en aquella ubicació l’usuari ha d’introduir un “1” a la casella pertinent. 

Si l’usuari ja ha fet el seu control ha d’introduir un “2”, o bé, si no ha revisat la citada casella, 

un “0”. Aquest primer full disposa del format de la figura A.2.1-1 i el segon és del tipus que 

s’adjunta a la figura A.2.1-2. Per executar el programa s’ha de teclejar Ctrl+a o bé activar la 

macro “Actualitzar”. 

Els diferents camps que es poden modificar, prèviament a iniciar el programa, són els 

següents: 

1- Volum inicial de gota 

2- Volum del pou 

3- Tipus de gota penjant o asseguda 

4- Mètode de cristal·lització, component i concentració de: 

4.2 Tampó, PH 

4.3 Droga 

4.4 Oligonucleòtid (o Oligo.) 

4.5 Sal 

  4.6 Precipitant 

  4.7 Espermina  

Un cop s’han omplert els camps inicials es pot iniciar el procés de seguiment de cristalls. 

El següent pas del l’ús del programa s’inicia tot activant la macro amb les corresponents 

proves activades en la posició 1 i el programa omple la informació següent a les proves 

seleccionades: data, MPD i temperatura.  
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Aquests tres camps adoptaran els valors per defecte que estiguin introduïts dins la macro per 

defecte: els valors de temperatura i MPD són 20ºC i 20% respectivanent, i el valor de la data 

de creació dels cristalls és, si no es modifica, el dia d’execució del programa. Aquesta sortida 

queda registrada a la figura A.2.1-3. 

Quan s’activa la macro amb la corresponent prova activada en posició “2”, els camps MPD, 

temperatura i comentaris adopten els mateixos valors que a l’entrada anterior. En canvi la 

data serà la que especifiqui l’usuari, o per defecte la del dia que s’executa el procés. A 

continuació es mostra el resultat un cop introduïda aquesta comanda a la figura A.2.1-4. La 

diferència principal respecte la posició “1” és que si s’ha modificat manualment l’entrada 

anterior  la informació queda registrada en futures activacions de macro. 
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Figura A.2.1-1 Primer full del programa d’Excel “Placa”. Com s’observa es poden controlar totes les posicions. 
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Figura A.2.1-2 Full B1 i B2 del programa d’Excel “Placa” previ a l’execució del programa. 
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Figura A.2.1-3 Full B1 i B2 del programa d’Excel “Placa” després d’haver realitzat la primera entrada. 
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Figura A.2.1-4 Full B1 i B2 del programa d’excel “Placa” un cop realitzades 26 entrades a les posicions P7 B-1 i B-2. 



Cristal·lografia de raigs X de les  seqüències de DNA del tipus CCGCGG i de la seqüència CGCTCTAGAGCG Pàg. 11 

 

A.2.2  L’aplicació “Estat actual de dades” 

Per tenir totes les darreres entrades dels fulls placa s’ha d’obrir aquesta aplicació i prémer 

Ctrl+f, d’aquesta manera s’obté el darrer estat de les posicions de totes les plaques. A més a 

més, la informació està en un format directament imprimible i per tant l’usuari pot fer-la servir 

per a realitzar el seguiment del dia de forma còmoda, tal i com queda de manifest a la figura 

A.2.2-1. 

A l’executar la macro tots els fulls placa queden oberts en pantalla, així doncs, en la posterior 

escriptura de dades es guanya temps al disposar de totes les plaques a actualitzar 

preparades. 

  

 

Figura A.2.2-1 Programa “Estat actual de dades”, a data del 1/3/2007. Tal i com s’observa es pot 

visualitzar en un sol full, l’estat anterior de totes les proves realitzades de P-1 a P-4
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A.2.3  L’aplicació “Control global” 

En aquest programa només s’ha d’introduir un “1” a la casella corresponent de la placa que 

s’ha revisat o un “0” si no s’ha revisat. L’execució d’aquest programa, mitjançant les tecles 

Ctrl+b o activant la macro “1”, fa que s’executin automàticament les aplicacions “Placa” de 

cadascuna de les proves seleccionades. La figura A.2.3-1 mostra el format senzill d’aquest 

programa que crida  a d’altres. 

  

 

Figura A.2.3-1 Full del programa control global, amb totes les plaques activades. 
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A.3  Llenguatge de programació 

A.3.1  Macro “Placa” 

El fet que hi hagi dos procediments bàsics al programa, si l’entrada per a una prova és un “1” 

o un “2”, sumat al fet que el format de sortida consta de dues proves per full, fa que hi hagi 4 

parts dins del llenguatge que s’annexa a continuació. 

Les tecles “Ctrl+a” activen la macro, primerament es realitza una definició de funcions que 

assigna el full corresponent en funció de la posició, posteriorment s’adjunta la part de la 

macro principal que crida a la funció. 

 
Sub Macro() 
Public columna, fila As Integer 
Public Function fulla(fila, columna) ‘A continuació es defineix el full segons posició 
If ((fila = 10) And ((columna = 6) Or (columna = 7))) Then 
    Sheets("A1 y A2").Select 
End If 
If (fila = 10 And ((columna = 8) Or (columna = 9))) Then 
        Sheets("A3 y A4").Select 
End If 
If (fila = 10 And ((columna = 10) Or (columna = 11))) Then 
        Sheets("A5 y A6").Select 
End If 
If (fila = 12 And ((columna = 6) Or (columna = 7))) Then 
        Sheets("B1 y B2").Select 
End If 
If (fila = 12 And ((columna = 8) Or (columna = 9))) Then 
        Sheets("B3 y B4").Select 
End If 
If (fila = 12 And ((columna = 10) Or (columna = 11))) Then 
        Sheets("B5 y B6").Select 
End If 
If (fila = 14 And ((columna = 6) Or (columna = 7))) Then 
        Sheets("C1 y C2").Select 
End If 
If (fila = 14 And ((columna = 8) Or (columna = 9))) Then 
        Sheets("C3 y C4").Select 
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End If 
If (fila = 14 And ((columna = 10) Or (columna = 11))) Then 
        Sheets("C5 y C6").Select 
End If 
If (fila = 16 And ((columna = 6) Or (columna = 7))) Then 
        Sheets("D1 y D2").Select 
End If 
If (fila = 16 And ((columna = 8) Or (columna = 9))) Then 
        Sheets("D3 y D4").Select 
End If 
If (fila = 16 And ((columna = 10) Or (columna = 11))) Then 
        Sheets("D5 y D6").Select 
End If 
End Function 
Sub Actualitzar() 
For fila = 10 To 16 Step 2 
For columna = 6 To 10 Step 2 
Sheets("controlbar").Select 
If Cells(fila, columna) = 2 Then ‘procediment si no és la primera entrada 
Sheets("controlbar").Select 
 Range("B9").Select 
   Selection.Copy 
Call fulla(fila, columna) 
Cells(Cells(1, 7) + 16, 1).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
Cells(Cells(1, 7) + 15, 3).Select 
Selection.Copy 
Cells(Cells(1, 7) + 16, 3).Select 
 ActiveSheet.Paste 
Cells(Cells(1, 7) + 15, 4).Select 
 Selection.Copy 
Cells(Cells(1, 7) + 16, 4).Select 
ActiveSheet.Paste 
Cells(Cells(1, 7) + 15, 6).Select 
 Selection.Copy 
Cells(Cells(1, 7) + 16, 6).Select 
 ActiveSheet.Paste 
 Range("G1").Select 
Selection.Copy 
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Range("G2").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
Range("G1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[1]C+1" 
Selection.Copy 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
Range("G2").Select 
Selection.ClearContents 
Sheets("controlbar").Select 
End If 
Sheets("controlbar").Select 
If Cells(fila, columna) = 1 Then ‘Procediment per la primera entrada 
Sheets("controlbar").Select 
Range("B9").Select 
Selection.Copy 
Call fulla(fila, columna) 
Range("A16").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
Range("C16").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "20" 
Range("D16").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "20" 
Sheets("controlbar").Select 
Cells(fila, columna).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=2” 
End If 
Next 
Next 
'procediment de noves entrades imparells es una variant del anterior 
For fila = 10 To 16 Step 2 
For columna = 7 To 11 Step 2 
Sheets("controlbar").SelectIf  
    Cells(fila, columna) = 2 Then   
    Sheets("controlbar").Select 
    Range("B9").Select 
    Selection.Copy 
    Call fulla(fila, columna) 
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    Cells(Cells(1, 15) + 16, 9).Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
    Cells(Cells(1, 15) + 15, 11).Select 
    Selection.Copy 
    Cells(Cells(1, 15) + 16, 11).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Cells(Cells(1, 15) + 15, 12).Select 
    Selection.Copy 
    Cells(Cells(1, 15) + 16, 12).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Cells(Cells(1, 15) + 15, 14).Select 
    Selection.Copy 
    Cells(Cells(1, 15) + 16, 14).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("O1").Select 
    Selection.Copy 
    Range("O2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("O1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[1]C+1" 
    Selection.Copy 
 Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
    Range("O2").Select 
    Selection.ClearContents 
    Sheets("controlbar").Select 
End If 
If Cells(fila, columna) = 1 Then 
    Sheets("controlbar").Select 
    Range("B9").Select 
    Selection.Copy 
    Call fulla(fila, columna) 
    Range("I16").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, 
Transpose:=False 
    Range("K16").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "20" 
    Range("L16").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "20" 
    Sheets("controlbar").Select 
    Cells(fila, columna).Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=2" 
End If 
Next 
Next 
End Sub 

  

A.3.2  Macro “Estat actual de dades” 

Tant aquesta macro com la que s’exposa al punt A.3.3 han estat implementades per al 

nombre de proves realitzat en el projecte és a dir 7, però si el nombre resulta més gran es 

pot augmentant la variable “i”.  Finalment l’aplicació incorpora el procés de centrat perquè 

tota la informació quedi automàticament en un format imprimible. 

 

Sub Macro2() 
 
' Macro2 Macro 
' Accés directe: CTRL+f 
    
'El cas ha estat implementat de forma que serveixi per qualsevol nombre de plaques definit 
‘aquest com a i 
ChDir "G:\Seguiment de gotes" 
Dim ruta, txtnum As String 
Dim fila2 As Integer 
For i = 1 To 7  ‘Si es vol canviar el nombre de plaques canviar aquest interval 
    fila2 = 3 
    txtnum = LTrim(Str(i)) 
    ruta = "G:\Seguiment de gotes\P-" + txtnum + ".xls" 
    Workbooks.Open Filename:=ruta 
    For fila = 10 To 16 Step 2 
        For columna = 6 To 10 Step 2 
                Windows("P-" + txtnum + ".xls").Activate 
                Sheets("controlbar").Select 
 
                If Cells(fila, columna) = 2 Then 'Si a la placa la casella esta activa 
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                    Call fulla(fila, columna) 
                    Cells(Cells(1, 7) + 15, 6).Select 
                    Selection.Copy 
                    Windows("Ultimes dades de gotes.xls").Activate 
                    Cells(fila2, i + 1).Select 
                    ActiveSheet.Paste 
                    fila2 = fila2 + 1 
                Else   'Si a la placa la casella no esta activa 
                    fila2 = fila2 + 1 
                End If 
 
                Windows("P-" + txtnum + ".xls").Activate 
                Sheets("controlbar").Select 
                 
                If Cells(fila, columna + 1) = 2 Then 'Si a la placa la casella esta activa 
                    Call fulla(fila, columna + 1)                              
                    Cells(Cells(1, 15) + 15, 14).Select                    
                    Selection.Copy 
                    Windows("Ultimes dades de gotes.xls").Activate 
                    Cells(fila2, i + 1).Select                                     
                    ActiveSheet.Paste 
                    fila2 = fila2 + 1 
                Else 
                    fila2 = fila2 + 1 'Si a la placa la casella no esta activa 
                End If 
 
        Next  
    Next 
Next 
‘a continuació ve el canvi de format, la part principal es la vista anteriorment. 
Windows("Ultimes dades de gotes.xls").Activate 
    Range("B3:H26").Select 
    Range("B26").Activate 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 



Cristal·lografia de raigs X de les  seqüències de DNA del tipus CCGCGG i de la seqüència CGCTCTAGAGCG Pàg. 19 

 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
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        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("C3:C26").Select 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
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    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("E3:E26").Select 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Range("G3:G26").Select 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
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    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("F:F").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit 
    Columns("H:H").EntireColumn.AutoFit 
Range("H26").Select 
End Sub 

A.3.3  Macro “Control global” 

Aquesta macro que permet executar tots els programes anteriors és la més senzilla. Per 

canviar el nombre de plaques només s’ha de variar la variable “i” tot modificant-la segons el 

cas, variant de forma pertinent les caselles en el full d’Excel. Una altra possible variació que 

es pot realitzar és variar l’ubicació dels arxius, evidentment només s’ha de modificar la ruta 

"G:\Seguiment de gotes\ ". En el format que es presenta a continuació el sistema ha estat 
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implementat per a ser usat de d’un dispositiu extern G però aquest pot ser F o H tot depenent 

de la terminal des d’on s’executi. 

  

Sub Macro2() 
 
' Accés directe: CTRL+a 
For i = 1 To 7  ‘Aquí es defineixen el nº de plaques es pot acotar o ampliar 
    If Cells(11, i + 3) = 1 Then 
        Dim ruta, txtnum As String 
        txtnum = LTrim(Str(i)) 
        ruta = "G:\Seguiment de gotes\P-" + txtnum + ".xls"  
        Workbooks.Open Filename:=ruta 
        Sheets("controlbar").Select 
        ruta = "'P-" + txtnum + ".xls'!Actualitzar" 
        Application.Run ruta                        ‘obre el la placa designat com a 1 
        ActiveWindow.WindowState = xlMinimized 
    End If 
Next 
End Sub 
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