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1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El projecte "Laboratori Asssit per Ordinador Mitjançant Eines Ofimàtiques Convencionals" ha estat realitzat en la facultat 
de Física de la Universitat de Barcelona durant els anys 2007 i 2008 (projecte biennal).  El principal objectiu d’aquest 
projecte és demostrar la possibilitat d’utilitzar les eines informàtiques més habituals en la realització d’experiències de 
laboratori assistit per ordinador (LAO). En particular, es proposa la utilització del Excel © juntament amb les seves 
macros (Visual Basic para Aplicacions, VBA) en pràctiques de laboratori d’assignatures en l’àrea de Física Aplicada. 
Excel és un full de càlcul molt conegut i usat tant per professors com pels estudiants. En aquest treball mostrem 
exemples concrets que abasten les diferents tècniques de control i adquisició de dades: programació del port sèrie (RS-
232) i paral•lel, i interfase GPIB. La implementació d’aquestes tècniques es realitza mitjançant macros VBA de Excel. La 
resta de programació de l’aplicació LAO, la representació gràfica i el tractament de les dades, es realitza de forma molt 
simple a partir del maneig habitual d’un full de càlcul. La realització del projecte ha demostrat la conveniència d’aquesta 
metodologia. Actualment pràcticament la totalitat de les pràctiques LAO de les quals és responsable el Departament de 
Física Aplicada utilitzen la programació a través del full de càlcul. La resposta dels estudiants ha estat molt positiva. La 
combinació de les característiques d’aquesta eina juntament amb la programació VBA té un enorme potencial i 
representa, probablement, una forma senzilla d’introduir tant a l’alumne com al professor en el món de la programació. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
The project “Computer Based Laboratory Using Conventional Office Tools” has been carried out at the Physics 
Faculty of the University of Barcelona during the years 2007 and 2008 (two-year project). The main objective is 
to show the possibility of using the more habitual office tools in the design of computer-based laboratory (CBL) 
experiments. In particular, we propose the use of Excel © with visual basic macros (VBA) to develop laboratory 
exercises in the area of Applied Physics. Excel is a well-known spreadsheet program and widely used by both 
teachers and students. We show concrete examples that include different techniques for control and data 
acquisition: serial (RS-232) and parallel port communication, and GPIB (General Purpose Interface Bus) 
instrument control. The implementation of these techniques is made by means of the VBA macros. The rest of 
the CBL program is made very simple by means of the usual Excel functionalities: graphics and data treatment 
The execution of the project has shown the convenience of this methodology. At present practically the 
totatility of the CBL experiments developed by the Applied Physics Departament are programmed using the 
spreadsheet. The answer of the students has been very positive.The combination of the characteristics of this 
tool and programming VBA has an enormous potential. Probably, it represents a simple way to introduce to the 
student (and the teacher) in the fascinating world of programming 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest projecte hem explorat l’ús del full de càlcul per a desenvolupar sistemes de Laboratori 
Assistit per Ordinador (LAO). En particular, s’ha utilitzat el full de càlcul Excel de Microsoft juntament 
amb els seus macros (Visual Basic para Aplicacions, VBA) en la realització de pràctiques de laboratori 
d’assignatures de l’àrea de Física Aplicada. L’objectiu ha estat dissenyar experiències de LAO en les 
quals l’adquisició i processat de les dades estiguin integrades en una única aplicació de Excel. Es tracta, 
en definitiva, de presentar una alternativa senzilla i econòmica per a l’elaboració d’experiències 
docents i, molt particularment, experiències de LAO. 
 
El full de càlcul no és simplement una eina per a registrar i administrar dades o per a fer gràfiques (l’ús 
habitual que fem tant alumnes com professors). La combinació amb un llenguatge de programació amb 
capacitat de manipular els propis elements del full de càlcul (VBA) permet desenvolupar aplicacions 
compactes i potents de forma molt senzilla. Un exemple: qualsevol ha utilitzat alguna vegada el full de 
càlcul per a realitzar la representació gràfica d’un conjunt de dades. Mitjançant VBA podem fer que les 
dades experimentals siguin adquirides de forma automàtica i això implica l’actualització automàtica de 
la gràfica. En aquest cas el nivell de programació és mínim: només necessitem programar el mòdul 
d’adquisició. D’aquesta forma, en les aplicacions desenvolupades mitjançant Excel, la representació 
gràfica i, en general, el tractament de les dades es realitzen de la forma habitual, sense utilitzar VBA, 
mitjançant les eines típiques del full de càlcul. Mentre que la tasca més especialitzada de programar es 
limita a les qüestions tècniques de control dels instruments i adquisició de dades 
 
En aquesta memòria mostrem un resum dels resultats obtinguts seguint aquesta metodologia. En 
l’apartat II descrivim, en línies generals, les tasques realitzades i els mètodes utilitzats per a 
implementar el control dels aparells. En l’apartat III mostrem, a manera d’ exemple, el 
desenvolupament particular d’una de les experiències ressaltant els avantatges de la programació 
combinada Excel VBA. Finalment es presenten les conclusions del treball. 
 
 



 
 

 
 
 

II. DESCRIPCIÓ 
 
Pràctiques de laboratori automatitzades mitjançant Excel. 
 
Les experiències automatitzades pertanyen, en la seva majoria, a assignatures amb laboratoris que ja 
utilitzaven l’ordinador com sistema de control i adquisició en alguna de les seves pràctiques. S’han 
tornat a elaborar els programes d’adquisició seguint aquesta nova metodologia. Les experiències 
pertanyen a diferents assignatures obligatòries i optatives, de primer i segon cicle, de la llicenciatura de 
Física i Enginyeria de Materials. El llistat de les pràctiques que s’han automatitzat amb Excel és el 
següent: 
 
Pràctica  Assignatura Ensenyament 
Determinació de les superfícies 
equipotencials d’una distribució de 
camp elèctric (fig.1) 

Laboratori d’electromagnetisme Física (1er cicle) 

Mesura de propietats òptiques dels  
materials (fig. 2) 

Comportament elèctric, tèrmic, òptic 
i magnètic dels materials 

Enginyeria de 
Materials (2o cicle) 

Aplicacions de l’amplificador síncron 
(fig. 3) 

Instrumentació física Física (2o cicle) 

Producció i mesura de buit (fig. 4) Instrumentació física Física (2o cicle) 
Resposta temporal de la polarització 
(fig. 5) 

Física de materials dielèctrics i òptics Física (2o cicle) 

Propietats dielèctriques a baixa 
freqüència (fig. 6) 

Física de materials dielèctrics i òptics Física (2o cicle) 

Caracterització de materials 
piroelèctrics 

Física de materials dielèctrics i òptics Física (2o cicle) 

 
En la realització de les pràctiques s’han utilitzat diferents tècniques de control i adquisició: port sèrie 
(RS-232) i paral·lel, i GPIB. Totes aquestes tècniques es poden implementar sense excessiva dificultat 
en el full de càlcul mitjançant l’ús de subrutines VBA En les figures 1-6 es presenten captures de 
pantalla dels llibres Excel realitzats i es comenta el tipus de control implementat. 
 
Determinació de les superfícies equipotencials d’una distribució de camp elèctric: el programa permet 
capturar el mapa de potencial elèctric generat per uns elèctrodes en un paper conductor. El control es 
realitza mitjançant la comunicació amb un multímetre digital a través del port sèrie. 
 

 
 

Fig. 1 Determinació de les superfícies equipotencials d’una distribució de camp elèctric 
 
Mesura de propietats òptiques dels materials: el programa gestiona l’adquisició d’espectres de 
transmitància mitjançant el control d’un monocromador comandat per un motor pas a pas. S’utilitza el 
port paral·lel (per a controlar el motor pas a pas) i el port sèrie para per a llegir el voltímetre que 
registra el senyal del fotodíode detector. 
 



 
 

 
 
 

 
 

Fig. 2 Mesura de propietats òptiques dels materials 
 
Aplicacions de l’amplificador síncron: el full Excel presenta un esquema de l’amplificador i permet 
configurar els diferents elements de l’aparell. En fulls addicionals es gestionen experiments particulars 
(impedància en funció de la freqüència i anàlisis d’harmònics). El control es realitza mitjançant una 
interfase GPIB.  
 

 
 

Fig. 3 Aplicacions de l’amplificador síncron 
 
Producció i mesura de buit: el programa permet la mesura de transitoris de pressió, el càlcul de 
velocitats de bombeig i el càlcul de fluxos de gas en un sistema de buit. S’utilitzen multímetres digitals 
controlats per GPIB. 
 

 
 

Fig. 4 Producció i mesura de buit 
 



 
 

 
 
 

Resposta temporal de la polarització: el programa gestiona l’adquisició del transitori de descàrrega 
d’un condensador d’òxid de silici i el anàlisis de dades, mitjançant transformada de Fourier, amb la 
finalitat d’obtenir la resposta dielèctrica del material. S’utilitza un electròmetre controlat per GPIB.  
 
 

 
 

Fig. 5 Resposta temporal de la polarització 
 
Propietats dielèctriques a baixa freqüència: el programa permet configurar un analitzador 
d’impedàncies i adquirir espectres d’impedància complexa d’un condensador amb un material 
dielèctric particular. En fulls addicionals es realitza el tractament de dades. L’analitzador 
d’impedàncies es controla mitjançant la interfase GPIB. 
 
 

 
 

Fig. 6 Propietats dielèctriques a baixa freqüència 
 
A continuació descriurem breument els mètodes seguits en la implementació d’aquestes tècniques de 
control. 
 
Programació del port sèrie i paral·lel  
 
Els ordinadors solen incorporar diferents ports externs per a connectar perifèrics. En aquest treball 
abordem els més clàssics, els quals fins a molt recentment duien instal·lat de fàbrica tots els ordinadors: 
el port sèrie i el paral·lel - cal advertir que això ja ha canviat, en 2008, la major part dels ordinadors ja 
es connecten als dispositius a través de USB i, en molts casos, ni tan sols tenen els ports sèrie i 
paral·lel. 
 
El port sèrie (també conegut com port de comunicació COM) “serialitza” les dades: transmet un a un 
els 8 bits que conté un byte, en contrast amb el port paral·lel que envia els 8 bits simultàniament. 
L’avantatge del port sèrie és que només necessita un cable per a transmetre un byte, mentre que el 
paral·lel necessita 8. El desavantatge és que la comunicació és més lenta. Originalment, el port sèrie 



 
 

 
 
 

s’ha utilitzat bàsicament per a la connexió amb un mòdem, mentre que el port paral·lel ha estat utilitzat 
per a connectar impressores. Avui dia, com hem comentat, això ha canviat a causa de les limitacions 
d’aquests ports “clàssics” davant la necessitat d’expansió de les comunicacions. A mitjan els 90 es va 
fer imprescindible un nou tipus d’interfície que permetés connectar diferents perifèrics com 
impressores, escàners, ratolins o càmeres digitals d’una forma ràpida, senzilla i eficaç. La solució es 
diu USB (Universal Sèrie Bus) i amb el temps la seva utilitat ha augmentat a un ritme vertiginós. No 
obstant això la implementació del USB en els equips de laboratori encara no està generalitzada i el més 
habitual és trobar aparells amb port sèrie per al control per ordinador. 
 
Per a programar el port sèrie amb les macros de VBA podem seguir qualsevol de les alternatives que 
tenim per a controlar-lo des de Visual Basic. Cal insistir que el VBA que ve integrat en les aplicacions 
de Microsoft Office, no és més que un subconjunt de Visual Basic. Pràcticament tot el que es pot 
programar en Visual Basic es pot programar també des d’un document de Office. Així, bàsicament 
existeixen tres formes de controlar el port sèrie:  
 
1. Usant les funcions de la API de Windows.  
 
2. Usant un component creat per un desenvolupador de programari: alguna biblioteca dinàmica DLL o 
algun control Active X, desenvolupat en altre llenguatge com, per exemple, Visual C.  
 
3. Utilitzant el control MSComm de Visual Basic. Aquest és, de fet, un control Active X realitzat per 
Microsoft, i és intrínsec a Visual Basic. 
Dels tres mètodes hem escollit el més simple: l’ús del control MSComm. La programació directa a 
partir de les API de Windows o la compilació d’una DLL són tasques una mica més complexes que no 
hem tractat en aquest treball (no és excessivament complicat, hi ha disponible molt material d’ajuda). 
Cal advertir que el control MSComm no està disponible directament en VBA. Aquest control 
(mscomm32.ocx) es distribueix juntament amb el Visual Basic 6.0 (VB6), i si volem que funcioni, és 
necessari que, en el moment de fer el registre del control, estigui instal·lat el VB6 . 
 
Un exemple de codi VBA per a configurar el port sèrie utilitzant el control MSComm: 
 

Set CPort = New MSComm   ‘Crea l’objecte MSComm 
CPort.CommPort = 1   ‘Selecciona port nº 1 
CPort.Settings = "9600,n,8,1"  ‘Baud rate = 9600 bits/s, sense paritat, 

‘Bits de dades = 8, Bits de parada = 1 
CPort.Handshaking = comNone  ‘Sense handshaking  
CPort.InputLen = 1   ‘Llegix 1 caracter cada vegada 
CPort.PortOpen = True   ‘Obre el port sèrie 

 
Programació del port paral·lel: 
 
Al port paral·lel també se li coneix com “port de la impressora” doncs és aquesta la seva principal 
funció. En general, la majoria dels instruments controlables per ordinador no utilitzen el port paral·lel 
(el més habitual és que implementin el port sèrie RS-232 o la interfase GPIB). A pesar d’això, el port 
paral·lel es pot utilitzar com una tarja d’entrades i sortides digitals (DIO) molt simple i fàcil de 
programar, el que ho fa molt útil en determinats experiments. 
 
VBA, i Visual Basic, no té instruccions pròpies per a comunicar-se amb el port paral·lel (no existeix un 
control del tipus MSComm). Hem de programar-lo de forma indirecta, cridant a funcions creades en 
altres llenguatges que sí permeten aquest tipus de comunicació (també es possible utilitzar la API de 
Windows). En el nostre cas utilitzem una llibreria lliure nomenada “inpout32.dll”. Per a fer ús 
d’aquesta DLL des de VBA, una vegada copiada en el directori del sistema de Windows, cal declarar 
les funcions “Inp” i “Out” en algun mòdul de VBA de Excel. Aquestes funcions, definides en la DLL, 
s’utilitzen per a escriure i llegir dades respectivament, i es declararen de la següent forma: 
 

Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress 
As Integer) As Integer 
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As 
Integer, ByVal value As Integer) 

 
El funcionament és molt simple. Per exemple, per a enviar un byte al port paral·lel escrivim:  



 
 

 
 
 

 
Out PortAddress, ByteToWrite  

 
On “PortAddress” és l’adreça de memòria base associada al port paral·lel (un PC suporta fins a tres 
ports paral·lels separats, LPT1, LPT2 i LPT3) i “ByteToWrite” és la dada que enviem. Com exemple a 
continuació mostrem el codi VBA utilitzat per a controlar el moviment d’un motor “pas a pas” 
mitjançant el port paral·lel. Aquest motor “pas a pas” és utilitzat per a automatitzar el monocromador 
de la pràctica “mesura de propietats òptiques de materials”. 
 

Sub initLPT() 
    Dim i As Integer 
    BASEPORT = &H378 
    adrt = 1 
    adrc = 0 
    For i = 0 To 7 
        nbit(i) = 2 ^ i 
    Next i 
    slrate = 1# / 0.527778 
End Sub 
 
Sub motor(ByVal npols As Integer, ByVal turn As Integer) 
    Dim dat As Integer 
    Dim flag As Integer 
    flag = 0 
    dat = turn * nbit(adrt) 
    Do While npols 
        Sleep 70 
        out BASEPORT, dat 
        If flag = 0 Then 
            dat = dat + nbit(adrc) 
            flag = 1 
        Else 
            dat = dat - nbit(adrc) 
            flag = 0 
            npols = npols - 1 
        End If 
    Loop 
End Sub 
 
Sub mueve_monocromador(dlmd As Single) 
    Dim npols As Integer 
    Dim turn As Integer 
    Dim valor As Single 
    valor = Abs(dlmd) 
    If slrate = 0 Then initLPT 
    npols = Int(valor * slrate + 0.5) 
    If dlmd < 0 Then turn = 1 Else turn = 0 
    motor npols, turn 
End Sub 

 
En la figura 7 mostrem l’esquema del muntatge experimental amb una imatge del monocromador: 
 

 
 

Fig. 7 



 
 

 
 
 

 
 
Programació de la interfase GPIB  
 
GPIB (General Purpose Interface Bus) és un estàndard de connexió que permet la comunicació d’un 
ordinador amb instruments de mesura. Concretament, és un estàndard de la indústria publicat pel 
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) com Estàndard 488 ANSI/IEEE, el qual 
defineix les especificacions elèctriques, mecàniques, funcionals i de programari d’un sistema de 
connexió d’ordinadors a instruments programables. En el Departament de Física Aplicada de la UB 
utilitzem de forma rutinària equips controlats per GPIB, i també hem implementat aquesta tècnica en 
algunes de les pràctiques de laboratori d’assignatures de segon cicle. 
 
Habitualment, un sistema GPIB consisteix en una sèrie d’instruments de mesura connectats a un bus, i 
controlats per un ordinador dotat d’una tarja GPIB. Existeix molta llibertat en la configuració 
topològica del bus (en la fig. 8 es mostra un exemple).  

 
 

Fig. 8 Exemple de configuració d'un sistema GPIB (F. Seco, 2005) 
 
Per tant, per a poder utilitzar aquest tipus de sistemes necessitem una tarja GPIB. Existeixen diverses 
possibilitats de connexió al PC: bus ISA (ja obsolet), PCI, PCMCIA (portàtils), USB, Ethernet, 
Firewire, etc... En el nostre cas, hem començat a utilitzar targetes GPIB-USB (veure fig 9), ja que 
resulten més pràctiques que les tradicionals ISA o PCI. Aquestes últimes han d'instar-se en algun slot 
lliure (ISA o PCI) de l'ordinador i queden més lligades a aquest ordinador. En canvi l'adaptador USB-
GPIB és de molt fàcil instal·lació (com qualsevol dispositiu plug-and-play que es connecta per USB) i 
pot utilitzar-se fins i tot per un ordinador portàtil. A pesar que les seves prestacions són una mica 
inferiors, per al tipus d'experiments que realitzem és més que suficient. 
 

 
 

Fig. 9 Targetes GPIB (connexió USB i PCI) 
 
Una tarja GPIB és un dispositiu car (~400€) i en el preu s’inclou normalment, a més dels drivers de la 
tarja, diferents utilitats i facilitats per a la programació. Per exemple, tots els models que hem utilitzat 
en la realització de les pràctiques inclouen mòduls de Visual Basic que es poden utilitzar directament 



 
 

 
 
 

pel VBA de Excel (veure fig. 10). En aquests mòduls es declaren les funcions definides en la llibreria 
DLL també subministrada pel fabricant de la tarja. Una vegada declarades les funcions, aquestes poden 
ser utilitzades en les macros VBA per a la comunicació amb els instruments. 
 

 
 

Fig. 10 Mòdul subministrat pel fabricant de la tarja GPIB que es pot incloure  
en el projecte VBA per fer accessible el driver de la tarja. 

 
En el mòdul també es redefineixen algunes funcions perquè puguin ser usades de forma més amigable. 
Per exemple, aquesta és la subrutina on es redefineix la funció “send”, utilitzada per a enviar ordres a 
un aparell determinat: 
 

Sub send(addr As Integer, s As String, status As Integer) 
    #If Win32 Then 
        Dim stl As Long 
        Call IEsend(addr, s, -1, stl) 
        status = stl 
    #Else 
        Call IEsend(addr, s, -1, status) 
    #End If 
End Sub 

 
Els arguments de la subrutina “send” són: “addr”, nombre sencer que representa l’adreça de l’aparell 
(els instruments s’identifiquen en la xarxa GPIB per la seva adreça numèrica), “s”, cadena de text amb 
l’ordre enviada a l’aparell; i “status”, variable sencera, retornada per la subrutina, que indica l’èxit de 
l’acció. Per exemple, aquest és el codi que utilitzem en una de les pràctiques per a configurar un 
multímetre Keithley 2000 com voltímetre de contínua: 
 

send address1, ":sens:func 'volt:dc'", status 
If status <> 0 Then 
    MsgBox "status=" & status 
    End 
End If 

 
on “address1” és la variable sencera amb l’adreça del multímetre. Si es produeix un error la variable 
“status” retornada és distinta de 0 i el programa es deté. A partir del valor de “status” podem identificar 
el tipus d’error que ha tingut lloc. 
 
 
III. RESULTATS 
 
En l’apartat anterior hem descrit les possibilitats del Excel VBA para realitzar experiments de LAO. 
Hem explicat diferents tècniques per a assolir la comunicació entre l’ordinador i els instruments de 
laboratori. En aquest apartat mostrem, com exemple, el desenvolupament complet d’una de les 
experiències realitzades en aquest projecte. Mostrem detalls de la programació VBA amb la finalitat de 
posar de manifest la senzillesa i potència d’aquesta metodologia. 



 
 

 
 
 

 
Determinació de les superfícies equipotencials d'una distribució de camp elèctric.  
 
Aquesta pràctica està dirigida a alumnes de primer cicle de la llicenciatura de Física. És una de les 16 
experiències que componen l’assignatura “Laboratori d’electromagnetisme”. En aquesta pràctica els 
alumnes mesuren  la distribució de potencial que es crea en un paper conductor amb una geometria 
particular d’elèctrodes. És un experiment antic comprat inicialment a Pasco. L’equip incloïa un sistema 
d’adquisició de dades per ordinador que, amb el pas del temps, ha quedat obsolet: utilitzava una targeta 
d’adquisició amb bus ISA que ja no és possible utilitzar en els ordinadors actuals. Aquesta pràctica era 
doncs una candidata ideal per a ser adaptada a la nova filosofia de Excel VBA. 
 
En la figura 11 es mostra el nou muntatge. Respecte a la versió antiga només es manté la taula (1) amb 
el paper conductor. El sistema d’adquisició de Pasco - format per una interfase que incloïa 
l’alimentació i els sensors de voltatge, a més de la targeta ISA per a comunicar les dades al PC – s’ha 
substituït per una font d’alimentació simple (2), fabricada en el taller electrònic del departament, i un 
multímetre (3) equipat amb RS-232. El multímetre permet mesurar el potencial en els diferents punts 
del paper i el valor de aquest potencial és transmès a l’ordinador (4) a través del port sèrie. Tot el 
procés és controlat des de la fulla Excel (5) gràcies a les macros VBA. En la imatge també es mostra la 
impressora (6) on els alumnes poden imprimir els resultats de la pràctica. 
 

 
 

Fig. 11 Muntatge experimental de la pràctica "Determinació de les superfícies 
equipotencials d’una distribució de camp elèctric" (veure text) 

 
 
L’ús del full de càlcul resulta especialment útil en la realització d’aquesta experiència. En un full del 
llibre Excel s’ha dibuixat una representació gràfica del paper conductor (veure figura 12). Una cel·la en 
la fulla es correspon amb un punt en el paper conductor. També s’inclouen els controls , de tipus botó, 
per a l’execució de les distintes macros. Així, durant el procés de mesura l’alumne selecciona amb la 
sonda el punt del paper conductor en el qual vol mesurar el potencial elèctric i, alhora, la cel·la que és 
correspon a aquest punt. Una vegada estabilitzat el potencial llegit pel multímetre, l’alumne pressiona 
el botó per a realitzar l’adquisició del potencial (veure figura 13). 
 

 
 

Fig. 12 Simulació del “paper conductor” en un full de Excel. 



 
 

 
 
 

 

 
 

Fig. 13 Procés d’adquisició de potencials: selecció de la cel·la  
i adquisició al prémer el botó. 

 
Per a facilitar la visualització del potencial podem utilitzar el color de les cel·les, de manera que aquest 
es defineixi en funció del valor numèric que tingui la cel·la. Una possibilitat molt simple seria la 
utilització del “format condicional” de Excel; no obstant aquesta opció només ens permetria utilitzar 
tres colors. Amb l’ajuda de les macros de VBA podem superar aquesta limitació. Per a això, definim 
directament una subrutina que apliqui el color a un conjunt de cel·les segons el seu contingut. Aquesta 
subrutina es pot cridar des de qualsevol altra macro de VBA . La subrutina és la següent: 
 

Sub applyColor(rng As Range) 
    Dim cell As Range 
    For Each cell In rng 
       cell.Interior.ColorIndex = fcolor(cell.value) 
    Next cell 
End Sub 

 
on fcolor és la funció que calcula el color (de la paleta de colors de Excel) que s’ha d’assignar a la 
cel·la segons el valor que contingui aquesta cel·la. 
 
El fragment de codi anterior posa de manifest una característica del Excel VBA de la qual no havíem 
parlat fins a ara. Una característica que revela la veritable potència del llenguatge VBA. Els elements 
de Excel (cel·les, fulles, llibres, gràfiques, etc.) es poden programar directament des de VBA. El 
llenguatge de programació Visual Basic és un llenguatge “orientat a objectes” i, en el cas del Visual 
Basic para Aplicacions els diferents elements de l’aplicació Office es converteixen en si mateixos en 
objectes programables. En la subrutina anterior accedim a la propietat “ColorIndex” d’una cel·la i la 
modifiquem segons el valor del potencial.  
 
El resultat final es pot observar en la figura 14. Hem utilitzat un sistema bicolor simple que mostra la 
variació des dels potencials negatius (blaus) als positius (vermells) mitjançant la variació en la 
intensitat del color. 
 



 
 

 
 
 

 
 

Fig. 14 Aspecte de les “regions equipotencials” utilitzant una paleta “bicolor”. 
 
En la segona part de la pràctica l’estudiant ha de resoldre teòricament la distribució de potencial. 
Encara que aquest càlcul no entra en la categoria del que entenem per LAO, és un exemple interessant 
per a mostrar la potència del full de càlcul tractant determinats problemes. Per a obtenir el potencial 
hem de resoldre l’equació de Laplace (ΔV=0) en dues dimensions. Utilitzant diferències finites no és 
complicat comprovar que l’equació de Laplace implica que el potencial en punt ha de ser igual al 
potencial en quatre punts adjacents: 
 

V(x,y) = [V(x+Δx,y)+V(x-Δx,y)+ V(x,y+Δy)+V(x,y-Δy)]/4   (1) 
 
on se suposa Δx = Δy. De fet, aquest és el fonament del mètode de relaxació, el qual es pot 
implementar molt fàcilment en el full de càlcul. Per exemple, si considerem 5 cel·les disposades en 
forma de creu: 
 

A 
B W C 
D 

 
llavors, el Laplacià es fa 0 si W és igual al promig de les seves 4 cel·les veïnes. L’algoritme de 
relaxació consisteix, precisament, en substituir a cada iteració el valor d’una cel·la pel promig de les 4 
veïnes. En un full de càlcul això equival a definir en cada cel·la el promig expressat en (1) (veure fig. 
15). 
 

 
 

Fig. 15 Resolució de l’equació de Laplace mitjançant el full de calcul. 
 
IV. CONCLUSIÓ  
 
La realització d’aquest projecte demostra la possibilitat d’utilitzar un full de càlcul convencional 
(Excel) en el disseny personalitzat d’experiències de Laboratori Assistit per Ordinador. Es comprova 
que realment pot ser una alternativa a la utilització de programes més específics i professionals, tant pel 
cost com per la facilitat de programació; sobretot si tenim en compte que Excel és usat de forma 
habitual tant per professors com per alumnes.  
 



 
 

 
 
 

Els resultats obtinguts són molt atractius per a l’estudiant, el qual, en molts casos, queda sorprès per les 
possibilitats del full de càlcul. La combinació de les característiques d’aquesta eina juntament amb la 
programació VBA té un enorme potencial i representa, probablement, una forma senzilla d’introduir, 
tant a l’alumne com al professor, en el món de la programació. 
 
Finalment, bona part dels resultats obtinguts en la realització d’aquest projecte han estat presentats en 
el V congrés internacional de Docència Universitària i Innovació que va tenir lloc a Lleida durant el 
Juliol de 2008. 
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