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F. ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest annex s’especifiquen les despeses de desenvolupament que s’han derivat de la 
realització de la comanda electrònica duta a terme en aquest projecte. Aquestes despeses 
fan referència tant als costos del material emprat com al cost de desenvolupament, que, al 
seu torn, inclou els recursos humans, l’amortització de l’equipament utilitzat (calculat a partir 
del seu valor actual de mercat), i d’altres despeses addicionals. 

Aquest pressupost està realitzat l'any 2004, és a dir, tots els preus i costos estan referits a 
aquest any. 

F.1. Cost dels materials 

Cal incloure en aquest concepte tots els materials que s’han emprat per al desenvolupament 
de la comanda electrònica. Aquests són els materials emprats per materialitzar els inversors 
(4 inversors, dos per a cada disseny) i la interfície amb l’usuari. 

F.1.1. Materials de les plaques inversores 

Material Unitats Cost per unitat 
(€/unitat) Cost

Circuit integrat HCPL2211 12 3,4 40,80 €
Circuit integrat HIP4081A 4 7,68 30,72 €
Condensador electrolític 4700 uF 63 V 4 0,46 1,84 €
Condensadors plipropilé varis valors 40 0,04 1,60 €
Díode 1N4007 8 0,03 0,24 €
Díode BY299 2 0,06 0,12 €
Díode BYW100200 8 0,11 0,88 €
Díode zener 15 V 0,5 W DO-35 16 0,03 0,48 €
Díode zener 15 V 5 W DO-27A 2 0,18 0,36 €
Placa verge de coure de 70 µm 4 4,9 19,60 €
Radiador 25mm 8 0,48 3,84 €
Radiador 37mm 8 0,57 4,56 €
Regleta verda 2 pins femella 4 0,48 1,92 €
Regleta verda 2 pins mascle 4 0,27 1,08 €
Regleta verda 4 pins femella 4 0,5 2,00 €
Regleta verda 4 pins mascle 4 0,3 1,20 €
Resistències varis valors 48 0,01 0,48 €
Separadors hexagonals 8 0,32 2,56 €
Sòcol 20 pins 4 0,34 1,36 €
Sòcol 8 pins 12 0,28 3,36 €
Transistor IRF540 16 0,61 9,76 €

Total 128,76 €  

Taula F.1    Cost dels materials de les plaques inversores 
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F.1.2. Materials de la interfície amb l’usuari 

A la Taula F.2 es detallen els materials emprats en la construcció de la interfície amb l’usuari. 
En aquesta taula no s’inclou la capsa protectora de plàstic ja que és material cedit per el 
Departament d’Enginyeria Elèctrica i el cost està sumat en el apartat d’altres despeses.  

Material Unitats Cost per unitat 
(€/unitat) Cost

Interruptor 22 0,76 16,72 €
Placa de forats 1 2,63 2,63 €
Regleta verda 4 pins femella 2 0,5 1,00 €
Regleta verda 4 pins mascle 2 0,3 0,60 €
Resitència varis valors 22 0,01 0,22 €
Separadors hexagonals 4 0,32 1,28 €

Total 22,45 €  

F.2. Cost de desenvolupament  

F.1.3. Cost dels recursos humans 

En aquest apartat cal incloure les despeses de personal requerides en el desenvolupament 
global del projecte. Els tipus de personal que es poden distingir són: 
 

• Doctor/a Enginyer/a Industrial com a director del Projecte 

• Enginyer/a júnior 

• Personal FP II electromecànic pels soldats, muntatges i posada en marxa 

Per tal de poder quantificar el cost de personal, és necessari estimar el preu hora de 
cadascuna de les diferents tasques. Així, s’ha considerat que el preu hora de l’enginyer 
director és de 40 €/h i el d’un enginyer júnior de 18 €/h (considerant que aquest posseeix els 
coneixements bàsics adquirits durant la carrera, i amb poca experiència professional). Pel 
què fa al tècnic de FPII, s’ha estimat un sou de 15 €/h. 

 

Taula F.2    Cost dels materials de la interfície amb l’usuari 
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Personal Hores €/hora Cost

Director 100 40 4.000 €
Enginyer júnior 400 18 7.200 €
FPII Electrònica 200 15 3.000 €

Total 14.200 €  

F.1.4. Costos d'amortització del material utilitzat 

Aquest apartat té en compte els costos d’amortització de l’equipament que ha estat necessari 
emprar per dur a terme el Projecte, i que inclou fonts d’alimentació, aparells de mesura, 
ordinadors... 

L'equip emprat i el seu cost d'amortització corresponent és: 

• Oscil·loscopi Tektronix TDS540 
Preu de venda: 18675 € 
Període de vida útil: 10000 hores. 
Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda. 
Amortització: 2,05 €/hora. 

• Oscil·loscopi Yokogawa DS1200 
Preu de venda: 12000 € 
Període de vida útil: 10000 hores. 
Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda 
Amortització: 1,32 €/hora. 

• Font d’alimentació 24 V 25 A 
Preu de venda: 300 € 
Període de vida útil: 20000 hores. 
Cost de manteniment: 2% sobre el preu de venda 
Amortització: 0,02 €/hora. 

• Font d’alimentació variable 2,5 A 
Preu de venda: 120 € 
Període de vida útil: 15000 hores. 
Cost de manteniment: 3% sobre el preu de venda 
Amortització: 0,01 €/hora. 

• Multímetre amb pinça 
Preu de venda: 300 € 

Taula F.3    Cost dels recursos humans 
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Període de vida útil: 10000 hores. 
Cost de manteniment: 10% sobre el preu de venda 
Amortització: 0,03 €/hora. 

• PC Pentium 4 24000MHz 
Preu de venda: 900 € 
Període de vida útil: 6000 hores. 
Cost de manteniment: 4% sobre el preu de venda 
Amortització: 0,16 €/hora. 

• PC Pentium II 300MHz 
Preu de venda: 60 euros 
Període de vida útil: 2000 hores. 
Cost de manteniment: 4% sobre el preu de venda 
Amortització: 0,03 €/hora. 

• Placa d’avaluació UP2 d’Altera 
Preu de venda: 150 € 
Període de vida útil: 1.000 hores. 
Cost de manteniment: 6% sobre el preu de venda. 
Amortització: 0,16 €/hora. 

Aparell Hores Cost per hora 
(€/hora)

Cost ús 
aparell

Oscil·loscopi Tektronix 40 2,05 82,00 €
Oscil·loscopi Yokogawa 80 1,32 105,60 €
Font d'alimentació 24 V 25 A 80 0,02 1,60 €
Font d'alimentació variable 2,5 A 80 0,01 0,80 €
Multímetre amb pinça 80 0,03 2,40 €
PC Pentium 4 400 0,16 64,00 €
PC pentium II 80 0,03 2,40 €
Placa UP2 d'Altera 80 0,16 12,80 €

Total 271,60 €  

F.1.5. Altres despeses 

Hi ha molt material i serveis que no hem comptat en cap apartat, doncs es tracta de material 
accessori utilitzat en la construcció o en certes fases del projecte. Estem parlant, per 
exemple, de fotocòpies, trucades, viatges, eines emprades, cables, capsa de protecció de 
l’interfície, etc. Totes aquestes despeses no catalogades les hem aproximat a un import de 
300 €.  

Taula F.4    Cost d'amortització dels aparells 
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F.3. Cost total 

Un cop detallat el cost de cada element,  podem calcular el cost total d'aquest projecte tenint 
en compte totes les fases del seu desenvolupament. S’inclouen les despeses motivades per 
la part de disseny electromecànic (per detalls sobre aquestes despeses es pot consultar la 
memòria d’en David Bosch amb títol “Anàlisi experimental de nous mètodes de tracció de 
rotors conductors laminars sense ferro. Aplicació a tracció de vehicles elèctrics: Disseny 
electromecànic”). 

Concepte Concepte desglossat Cost

Plaques inversores 130 €
Interfície amb l'usuari 23 €

Recursos humans 14.200 €
Amortització aparells 272 €

Altres despeses 300 €
Cost Comanda Electrònica 14.925 €
Cost de la part de disseny i 
materialització electromecànica 25.738 €

Cost Total 40.663 €

Cost dels materials

Cost del desenvolupament

 

 

 

 

 

 

Taula F.5    Cost total del projecte 


