
A. 1. PRESSUPOST  

 

En aquest capítol es presenta el cost de desenvolupament que ha tingut el projecte, així 

com també el cost que representaria la seva implantació industrial.  

 

A.1 .1 COST DE DESENVOLUPAMENT 

El cost de desenvolupament s’ha dividit en el les següents partides: 

 -cost de personal 

 -cost d’amortització 

 -costs varis. 

 

A.1.1 .1 COST DE PERSONAL  

En aquesta partida es detallen tots aquells costs de recursos humans que son atribuibles al 

desenvolupament del projecte, és a dir, a les etapes de disseny i programació de 

l’algoritme, les quals són desenvolupades per un equip tècnic d’enginyers i un 

administratiu.  

En aquest cas, es poden distingir dues tasques diferenciades, el treball realitzat per un 

enginyer sènior com a director del projecte i el dut a terme per un enginyer junior com a 

elaborador del projecte, fent a la vegada d’equip d’enginyers i administratiu. 

Pel que fa a l’equip d’enginyers, és l’encarregat de diverses tasques. Primerament, duu a 

terme la recerca de diverses solucions alternatives i n’escolleix la més adequada. A 

continuació, realitza la programació de la implementació escollida.  

Finalment, s’encarrega de la verificació experimental del sistema.  

Relacionat amb l’administratiu, és l’encarregat de la redacció dels diferents documents i de 

recopilar tota la informació necessària per dur a terme tots els aspectes del projecte. 

 



A continuació, es presenta una taula amb els preus per hora de cada part integrant del 

projecte, així com el nombre d’hores dedicades.  

 

  hores €/h Preu (€) 

Enginyer sènior 50 70 70 3500 

Enginyer junior Enginyer 1200 24 28800 

 Administratiu 100 70 7000 

   TOTAL 39300 

 

A.1.1.2  COST D’AMORTITZACIÓ 

 

En aquest apartat, s’han tingut en compte els costs d’amortització d’equips i del software 

necessari per dur a terme el projecte. S’ha considerat un model d’amortització lineal basat 

en les hores d’ús de cada component.  

 

Hardware 

Ja que la validació experimental de l’aplicació ha estat realitzada mitjançant un software de 

ray-tracer que s’ha desenvolupat, en aquest apartat no es considerarà ni l’amortització del 

hardware que forma part del sistema de visió tridimensional ni l’amortització del robot 

manipulador.  

 

Únicament es té en compte el cost derivat de l’amortització d’un PC Pentium IV valorat en 

1000 € que s’ha emprat al llarg de la realització de tot el projecte. Considerant una vida útil 

d’unes 15000 hores i un cost de manteniment del 5% sobre el seu preu de compra, s’obté 

una amortització de 0,07 €/h.  
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 Software 

 

El software necessari pel desenvolupament del projecte ha estat el següent: llibreries 

Coin3D, QT, SOQT, programa d’animació i modelatge en tres dimensions 3D Studio 

MAX 5, programa de modelat de superfícies Rhinoceros 3D, llibreria Windows XP 

Professional, i paquet ofimàtic Microsoft Office. 

El programa de modelat de superfícies Rhinoceros 3D no s’ha tingut en compte en calcular 

el cost d’amortització ja que s’ha emprat una versió d’avaluació.  

Pel que fa a la resta, s’ha estimat un cost conjunt aproximat de 5000 € i considerant una 

vida útil d’unes 10000 hores i un cost d’actualització del 10%, s’obté un cost 

d’amortització de 0,55  €/h.  

 

 Ús (h) Amortització (€/h) Total (€) 

Pentium IV 

Software 

1300 

1000 

0,07 

0,55 

91 

550 

  TOTAL 641 

 

 

 

 

Taula A.2 Costs d’amortització 



A.1.1.3 COSTS VARIS 

 

Per tal de reflectir tota una sèrie de costs afegits tals com llum, electricitat, aigua, etc... s’ha 

considerat una partida de costs varis d’un 12,7 % (percentatge que aplica la UPC als seus 

projectes) sobre la suma dels conceptes anteriors. 

D’aquesta manera s’obté una partida de 4793 €.  

 

A.1.1.4 COST TOTAL 

 

A continuació es presenta el cost total de desenvolupament del projecte, suma de tots els 

anteriors, detallat en les diferents partides. 

 

CONCEPTE TOTAL (€) 

Cost de personal 39300 

Amortització 641 

Sub-total 39941 

Varis (12,7%) 4793 

TOTAL  44734  
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A.1.2. COST  D’IMPLANTACIÓ 

 

A continuació es presenta el cost que suposaria implantar a la indústria el sistema de 

reconstrucció d’escenes implementat.  

El cost d’implantació s’ha dividit en les següents partides: 

 

-cost de recursos materials.  

 -cost de personal  

  

A.1.2.1 COST DE RECURSOS MATERIALS. 

 

L’estudi s’ha realitzat suposant que l’empresa ha d’adquirir tots i cadascun dels 

components que formen el sistema, incloent el software desenvolupat. 

 

El preu de venda del paquet informàtic s’ha establert tenint en compte que es pretén 

rentabilitzar la inversió feta en el seu desenvolupament  i obtenir un benefici del 15% 

amb la venda de les 30 primeres unitats. 

 

44734 * (1+0,15)    =   1715 €/unitat 

           30 

 

Tenint en compte que el cost de desenvolupament del projecte és de 44734 €, el preu de 

venda del paquet informàtic és de  1715 € . 

En la taula A.5 es mostren juntament a aquest cost,  el cost de la resta d’elements que 

formen part del sistema de reconstrucció d’escenes (els elements pertanyents al sistema de 



visió tridimensional, el robot manipulador i el software requerit per tal de poder executar el 

software desenvolupat) .    

 

RECURS PREU UNITARI (€) 

Software desenvolupat 1715 

Sistema de Visió tridimensional  

Projector ABW LCD-640 9000 

Font d’alimentació del projector 180 

Ordenador Personal 1200 

Càmera CCD 120 

Matrox Gènesis LC  4900 

QNX 4.25  2800 

Software requerit per l’aplicació  

Llibreries QT i Coin3D 2000 

Robot  manipulador Stäubli TX-90 

Estàndard  
30000 

Pinça robot manipulador 1100 

TOTAL 53015 

 

 

 

A.1.2.2 COST DE PERSONAL  

 

S’ha considerat que en la fase d’implantació a l’empresa han intervingut un enginyer de 

proves i un operari. L’operari és l’encarregat d’instal·lar els diferents elements del 

sistema de reconstrucció d’objectes, mentre que l’enginyer de proves s’encarrega de 

posar en marxa el sistema i ajustar-lo per tal d’assegurar-ne un funcionament òptim.    

Taula A.4 Costs recursos materials 



 

 hores €/h Preu (€) 

Operari 12h  50 600 

Enginyer de 

proves 

6h  90 540 

  TOTAL 1140 

 

 

A.1.2.3 COST TOTAL 

 

A continuació es presenta el cost total que suposaria la implantació del sistema de 

reconstrucció de visió en una empresa, detallat en les diferents partides comentades 

anteriorment. 

 

CONCEPTE TOTAL (€) 

Cost dels recursos materials 53015 

Cost de personal 1140 

TOTAL  54190 
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A.2. INTERFÍCIE D’ USUARI  

 

 

El sistema d’obtenció dels diferents punts de vista que permeten reconstruir escenes 3D, 

s’ha desenvolupat de tal manera que sigui fàcilment utilitzable per qualsevol usuari no 

especialitzat en aquest tema.  

Aquest fet s’ha aconseguit gràcies a l’existència d’una senzilla interfície d’usuari basada en 

dues finestres. 

 En una d’elles s’observa les diferents vistes de l’objecte que es van adquirint. En l’altra, es 

mostren per pantalla els principals paràmetres d’interès: número d’iteració, fase en que es 

troba l’algoritme (fase de votació o d’omplerta d’orificis), temps de còmput necessari per 

calcular la propera vista, proper punt de vista, nombre d’arestes no solapades en el model i 

nombre de vots que rep la cel·la candidata a proper punt de vista . 

Per tal d’executar el fitxer cal introduir en la consola MS-DOS el nom del programa 

(projmarta.exe), així com també el nom del fitxer vrml que conté l’objecte a modelar. 

En executar el fitxer projmarta.exe  apareixen en pantalla les dues finestres.  

A continuació el programa adquireix la primera imatge des del primer punt de vista, que és 

per defecte el (0,0,1000). Un cop capturada la imatge, únicament cal prémer amb el botó 

esquerra del mouse damunt la fletxa situada a la part dreta de la finestra d’observació i 

després amb el botó dret en l’interior d’aquesta per tal que el programa iniciï el càlcul del 

proper punt de vista. (Fig. A.1). A cada iteració es genera un fixter “nºiteracio.wrl” que 

conté la malla de l’objecte obtinguda des d’aquell punt de vista. 

D’aquesta manera, es van obtenint de manera successiva els diferents punts de vista. Un 

cop obtinguts tots  els punts de vista, el programa s’atura. 

 



 

FIG A.1. Finestra d’observació de les diferents vistes que adquireix la càmera. Cal prémer 

amb el botó esquerra del ratolí primer damunt la fletxa situada a la part superior dreta de la 

pantalla (1) i després amb el botó dret damunt l’ interior de la finestra per tal d’obtenir el 

proper punt de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


