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CAPÍTOL 1: 

COST DEL PROTOTIP 

En aquest capítol es calcula el cost que ha comportat la realització del prototip 
d’un dispositiu docent per al control de velocitat d’un motor a través d’Ethernet. 
Aquest càlcul s’ha realitzat suposant que el projectista que realitza el prototip en 
qüestió és un autònom en l’exercici lliure de la professió, que com a tal, en el 
càlcul del cost del prototip s’hi ha de comptar el cost de les hores dedicades a 
diferents tasques (estudi previ, disseny, implementació, proves i documentació), 
el cost del material i altres despeses de caràcter general, com són el lloguer del 
despatx o laboratori i l’amortització d’equips. 

1.1. Import horari 
Com ja s’ha comentat anteriorment, en el càlcul del cost d’un prototip s’han de 
tenir en compte el cost de les hores que un enginyer ha dedicat a la realització 
del projecte, ja que sovint el seu import és molt superior al cost del material del 
prototip. 

La quantitat d’hores dedicades a la realització d’un projecte d’aquestes 
característiques i el preu pagat per cada una d’aquestes hores serà molt diferent 
si el projecte ha estat realitzat per un estudiant d’enginyeria o per un enginyer 
professional amb molta experiència. El número d’hores dedicades per un 
estudiant serà molt més alt que el número d’hores dedicades per un enginyer 
professional, però també serà molt diferent el preu horari. 

El càlcul d’aquest import horari s’ha realitzat suposant que el projectista és un 
enginyer professional amb experiència en el sector, reduint el temps dedicat al 
disseny i construcció, però cobrant un preu horari de 40€/h.  

Taula 1.Cost horari de la realització del prototip 

Tasca Nº hores Preu horari Cost total 

Estudi de viabilitat del PFC 15h 40€/h 600€ 
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Disseny del hardware (esquema i PCB) 20h 40€/h 800€ 

Disseny del software 40h 40€/h 1600€ 

Muntatge del hardware 5h 40€/h 200€ 

Implementació del software 60h 40€/h 2400€ 

Realització de proves funcionals 5h 40€/h 200€ 

Confecció de la documentació 40h 40€/h 1600€ 

TOTAL: 185h 40€/h 7400€ 

1.2. Cost del material 
Un altre paràmetre molt important del cost del prototip és el cost del material 
utilitzat per construir-lo. Aquest paràmetre, a més de sumar-se al cost total del 
prototip també s’utilitzarà posteriorment en el càlcul del cost d’una producció 
seriada. 

Taula 2. Cost de materials del prototip 

Component Quantitat 
Preu 
unitari 

Preu 
total 

Motor MAXON A-max 26 de 48V + encoder HEDL 
5540 + reductor mecànic 1:18 1 250€ 250€ 

Controlador Ethernet MICROCHIP-ENC28J60 1 3,22€ 3,22€ 

Cristall 25MHz 1 0,29€ 0,29€ 

Connector RJ-45 amb transformadors STEWART 
CONNECTOR - SI-60002-F 1 6,39€ 6,39€ 

Regulador de tensió 5V FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 
- KA78M05TU 1 0,44€ 0,44€ 

Regulador de tensió 3,3V MICROCHIP - MCP1700-
3302 1 0,49€ 0,49€ 

Memòria EEPROM 2K SPI amb direcció MAC 
MICROCHIP - 25AA02E48 1 0,34€ 0,34€ 

Sòcol DIL 14 pins 1 0,156€ 0,16€ 

Sòcol DIL 40 pins 1 0,27€ 0,27€ 

Microcontrolador MICROCHIP - PIC18F4620 1 6,55€ 6,55€ 

Condensador ceràmic 100nF 3 0,097€ 0,29€ 

Condensador polièster 10nF 12 0,047€ 0,56€ 

Resistència 49,9O 1% 4 0,055€ 0,22€ 

Resistència 2,32kO 0,1% 1 0,63€ 0,63€ 

Resistència 28,7kO 0,1% 1 0,28€ 0,28€ 

Condensador ceràmic 15pF 4 0,118€ 0,47€ 

Condensador electrolític 10uF 1 0,02€ 0,02€ 

Cristall 10MHz 1 0,82€ 0,82€ 
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LED verd 5mm 2 0,54€ 1,08€ 

LED vermell 5mm 2 0,54€ 1,08€ 

Condensador electrolític 2200uF 50V 2 1,76€ 3,52€ 

Resistència 110O 1% 3 0,02€ 0,06€ 

Resistència 270O 1% 2 0,035€ 0,07€ 

Polsador commutador 4 0,124€ 0,50€ 

Pont rectificador 1,5A 800V VISHAY - W08G 2 0,82€ 1,64€ 

Driver motor NATIONAL SEMICONDUCTORS - 
LMD18200 1 13,13€ 13,13€ 

Transformador encapsulat 24VA 2x15V BLOCK - 
FL24/15 1 17,33€ 17,33€ 

Transformador encapsulat 5VA 2x9V BLOCK - 
VC5,0/2/9 1 6,29€ 6,29€ 

Sòcol DIL tornejat 28 pins 1 0,62€ 0,62€ 

Resistència 10k 5% 1 0,031€ 0,03€ 

Condensador ceràmic 1uF 3 0,2€ 0,60€ 

Condensador ceràmic 0.33uF 1 0,29€ 0,29€ 

Fila de pins per a PCB 1 2,1€ 2,10€ 

Terminal PCB 2 vies 5mm 2 0,45€ 0,90€ 

Display LCD 16x2 DISPLAYTECH-162B 1 9,24€ 9,24€ 

PCB doble cara 233.4x220mm 1 21,31€ 21,31€ 

Bobina axial 1uH 1 0,332€ 0,33€ 

Cable alimentació 1 1€ 1,00€ 

Separador de suport + cargol + femella 4 1,5€ 6,00€ 

 TOTAL: 358,56€ 

1.3. Import de despeses generals 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el cost del prototip es realitza suposant 
que el projectista és un enginyer en l’exercici lliure de la professió. Això 
comporta unes despeses afegides que s’han de tenir en compte en el cost del 
prototip. Aquestes despeses poden ser, entre altres el lloguer del despatx o 
laboratori, les despeses de llum, aigua i escombraies, i l’amortització d’equips. 

Per al cost del lloguer es suposarà que es tracte d’un despatx o laboratori petit 
d’uns 30m2 i un cost de lloguer de 300€/mes. El cost de la llum es suposarà de 
60€/mes i l’aigua i escombraries de 8 i 10€/mes respectivament. 

Totes les despeses anteriors són despeses mensuals i per calcular en quina 
proporció s’han de carregar en el cost del prototip és necessari calcular quans 
mesos ha comportat la realització d’aquest prototip. Si suposem una dedicació de 
8 hores diàries i 22 dies al mes (quatre caps de setmana al mes), podem 
determinar que s’ha necessitat 1,05 mesos per dissenyar i construir el prototip. 
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Per tant, al cost del prototip s’hi ha de sumar la part proporcional del lloguer, 
llum, aigua i escombraries. 

€9.396/05.1)/€10/€8/€60/€300(_ =⋅+++= mesosmesmesmesmesgeneralsDespeses  (2) 

Un altre factor a tenir en compte en el cost del prototip és l’amortització dels 
equips utilitzats. En aquest prototip es consideraran com a equips utilitzats un 
ordinador, un programador de microcontroladors, un multímetre digital i un 
soldador, tots ells amb una amortització de tres anys. 

Si considerem un cost de 1200€ l’ordinador portàtil, 30€ el programador de 
microcontroladors (Pic-kit 2), 220€ el multímetre digital (ISO-TECH IDM303)  i 
75€ el soldador (JBC SL2020), obtenim un cost d’amortització mensual de 
42.36€/mes, i per tant, un cost afegit al prototip de 44.48€. 
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Així doncs, el cost total de despeses generals i amortització és de 441.38€. 

1.4. Cost final del prototip 
Unint els diversos costos desglossats en els apartats anteriors, podem 
determinar el cost final del prototip. 

Taula 3. Cost total del prototip 

Descripció Cost 

Hores de treball dedicades a la 
realització del prototip 

7400€ 

Material utilitzat en la 
implementació del prototip 

358,56€ 

Despeses generals i amortització 
d’equips 

441,38€ 

TOTAL: 8199,94€ 
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CAPÍTOL 2: COST 

D’UNA PRODUCCIÓ 

SERIADA 

El present capítol consisteix en el càlcul del cost unitari que tindria una producció 
seriada del dispositiu objecte d’aquest projecte. En aquest cost es té en compte 
el cost de muntatge, el cost de les proves funcionals, el cost del material 
(calculat a partir del cost del prototip) i finalment el cost que s’ha d’afegir per tal 
d’amortitzar el cost total del prototip. 

El càlcul es realitzarà suposant una producció de 100 dispositius, i els diferents 
costs es derivaran dels càlculs de l’apartat anterior. Per al cost del temps dedicat 
al muntatge i a les proves funcionals es considerarà que estan realitzats per un 
ajudant, el qual cobrarà 15€/hora i els temps dedicat serà de 5h per al muntatge 
i 1h per a les proves funcionals, ja que aquestes últimes són més senzilles que 
les realitzades durant el prototip. 

El cost del material utilitzat es considerarà un 10% més barat que el cost del 
prototip, ja que en comprar el material en grans quantitats els venedors o 
distribuïdors acostumen a realitzar descomptes d’aquesta magnitud. 

 €7,3229,0€56,358 =⋅=materialCost  (4) 

Finalment, es sumarà el cost d’amortització del prototip, és a dir, el cost del 
prototip dividit entre el número d’unitats a produir (en aquest cas 100 unitats). 

 €82
100

€94,8199' ===
n

prototipCostióamortitzacdCost  (5) 

Així doncs, el cost total per unitat d’una producció seriada és de 494,7€: 

Taula 4. Cost unitari en una producció seriada 
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Descripció Cost 

Muntatge del hardware 5h·15€/h=75€ 

Realització de proves funcionals 1h·15€/h=15€ 

Material d’una unitat 322,7€ 

Amortització sobre una unitat de 
producció del cost total del prototip 

82€ 

TOTAL: 494,7€ 
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