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A. Valoració econòmica. 

La valoració econòmica del projecte s’ha dividit en dues parts, el cost del material utilitzat per 

a la seva execució i el cost del desenvolupament del programa de control. 

A.1. Materials. 

El material utilitzat per a la realització del present projecte es pot comptabilitzar amb les 

partides que es presenten en la taula A.1. 

 

Concepte Cost (€) 

Motor Maxon EC32 + Encoder Maxon HEDS5540 300,94 
Motor Maxon RE36 194,74 
DSK eZdsp TMS320F2812 Spectrum digital 578,92 
Placa CDM2480 320,00 
Font d'alimentació 102,90 
Cost amortitzat ordinador 300,00 
 1797,50 

Taula A.1. Partides considerades per al cost dels materials utilitzats. 

 

El cost total del material emprat és de mil set-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims 

(1.797,50 €). 

A.2. Desenvolupament del programa de control. 

Per tal de comptabilitzar les tasques realitzades en la realització del projecte s’ha diferenciat 

enter les tasques de documentació, disseny, programació, comprovacions i redacció. En la 

taula A.2. es presenten les hores utilitzades. 

Per tal de comptabilitzar el econòmicament aquestes hores s’ha considerat un cost de 24 

€/hora. 
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Concepte hores Cost (€) 
Documentació 90 2160,00
Disseny 130 3120,00
Programació 250 6000,00
Comprovacions 70 1680,00
Redacció 60 1440,00
  14400,00

Taula A.2. Partides considerades per al cost de les tasques del projecte en hores i euros. 

El cost total d’aquesta mà d’obra és de catorze mil quatre-cents euros (14.400,00 €). 

A.3. Cost total del projecte. 

Un cop comptabilitzat el cost dels material i de la mà d’obra el cost total del projecte s’obté 

fent la suma de les dues quantitats, assolint la quantitat de setze mil cent noranta-set euros 

amb cinquanta cèntims (16.197,50 €). 
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B. Impacte mediambiental. 

B.1. Materials electrònics utilitzats. 

La directiva 2002/95/CE de restricció de l’us de substàncies perilloses RoHS (Restriction of 

use of certain Hazardous Substances) restringeix l’ús de certs components als fabricants, 

importadors, revenedors i distribuïdors d’equips i components elèctrics i electrònics. 

Aquestes substàncies i les seves concentracions màximes segons l’esmentada directiva són 

les següents: 

i. Plom (0,1% del pes en materials homogenis) 

ii. Mercuri (0,1% del pes en materials homogenis) 

iii. Cadmi (0,01% del pes en materials homogenis) 

iv. Crom VI o Crom hexavalent (0,1% del pes en materials homogenis) 

v. PBB (0,1% del pes en materials homogenis) 

vi. PBDE (0,1% del pes en materials homogenis) 

 

Aquesta normativa va entrar en vigor l’1 de juliol de 2006 i per tant tot el material utilitzat han 

d’estar dins dels paràmetres establerts. 

B.2. Reciclatge. 

La directiva de la UE 2002/96/EC sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics té com a 

objectiu reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels components, fomentar la 

reutilització dels aparells i la valorització dels seus residus i determinar una gestió adequada 

intentant millorar l’eficàcia de la protecció ambiental. Per aconseguir aquests objectius 

s’estableixen una sèrie de normes aplicables a la fabricació del producte i altres relatives a 

una correcta gestió ambiental quan esdevingui residu. Aquesta directiva està en vigor des del 

13 d’agost de 2005. 



 
 
Pág. 6  Annex 

 



Implementació d’un control amb DSP per a la gestió a escala de l’energia aportada per un 
aerogenerador mitjançant una plataforma docent. 
  Pág. 7 

 

C. Datasheets. 
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C.1. Motor DC Maxon RE36. 
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C.2. Motor BLDC Maxon EC32. 
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D. Esquemes elèctrics de la Placa CDM2480. 
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