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1 Pressupost 

Un cop realitzat l’estudi poder quantificar el valor d’aquest. Així podrem estimar 

un valor econòmic al treball realitzat. Dividirem els costos en tres apartats: 

costos de disseny, costos de fabricació i altres costos (programació, 

funcionament, manteniment, ...) 

1.1 Costos de disseny 

En aquest apartat figuren les hores dedicades a realitzar l’estudi. En aquest 

cas, en tractar-se d’un treball de final de grau, les hores per obtenir els 12 

crèdits ECTS dels que consta el treball són aproximadament 360. Ja que cada 

crèdit representa 25/30 hores de treball. A continuació desglossarem les hores 

dedicades a cada activitat: 

Taula 1: Desglossament hores de dedicació a l'estudi 

ACTIVITAT DURACIÓ 

Estudi previ 100h 

Selecció de components 80h 

Planificació del muntatge 40h 

Realització del prototip 60h 

Anàlisi de resultats 20h 

Redacció de la memòria 60h 

Total 360h 

 

Per estimar els costos de la dedicació al disseny suposarem un preu de 8€/h com 

es mostra a continuació: 

Taula 2: Estimació costos de disseny de l'estudi 

HORES DEDICADES PREU PER HORA COST TOTAL 

360h 8€/h 2880€ 

 



1.2 Costos de fabricació 

En aquest apartat del pressupost es tenen en compte el cost dels materials, ja 

que el muntatge és relativament senzill un cop ho tenim clar gràcies a l’estudi 

realitzat. A continuació mostres la llista dels components del prototip: 

Taula 3: Llista amb els costos dels components del prototip 

ARTICLE UNITATS COST UNITAT COST TOTAL 

Arduino UNO rev.3 2 25€ 50€ 

Connector USB-Arduino 2 3€ 6€ 

MAX485 2 2,5€ 5€ 

USB a RS485 1 3,5€ 3,5€ 

I2C Soil moisture sensor 2 22€ 44€ 

Placa Protoboard 2 3,5€ 7€ 

Cables per Protoboard (65u.) 1 1,5€ 1,5€ 

Resistències 120Ω (10u.) 1 0,3€ 0,3€ 

Total 117,3€ 

 

Alguns costos dels materials citats prèviament estan subjectes a canvis de valor 

en divises, ja que han estat comprats a portals americans on la moneda que usen 

són els dòlars i també estan subjectes als impostos del país de destí. 

1.2.1 Altres costos 

Per últim detallarem els costos complementaris que hem tingut durant l’estudi i 

els costos que poden sorgir en un futur un cop el sistema de detecció de fuites 

estigui implementat: 

1.2.1.1 Costos inicials 

 

Taula 4: Llista amb els costos inicials 

ACTIVITAT COST 

Transport components prototip 24€ 

Programació inicial Arduino 8€* 

Instal·lació components a la canonada 16€ ** 

 



* La programació de cada Arduino s’estima que comporta una hora de treball 

cobrada a 8€/h. 

** La instal·lació del sistema a la canonada prefabricada s’estima que comporta 

dues hores de treball cobrades a 8€/h. 

1.2.1.2 Costos funcionament 

 

Ara calcularem els costos de tenir aquest sistema funcionant. Per això 

necessitem saber el consum elèctric d’un Arduino. El consum el considerarem 

per cada dia que tenim connectat el sistema: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 [𝑘𝑊ℎ] = 𝑃 ∗ 𝑡 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 = 12𝑉 ∗ 0,05𝐴 ∗ 24ℎ

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟒𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒓𝒅𝒖𝒊𝒏𝒐 

Equació 1: Càlcul del consum elèctric diari d'un Arduino 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑎𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑘𝑊ℎ1 = 0,0144𝑘𝑊ℎ ∗ 0,124
€

𝑘𝑊ℎ

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟗€/𝒅𝒊𝒂 

Equació 2: Càlcul cost diari d'alimentació d'un Arduino 

Si ara considerem que tenim 32 Arduino que ens cobreixen aproximadament 9 

kilòmetres de canonades, podem també calcular els següents costos: 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó 32 𝑎𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜𝑠 = 32 ∗ 0,00179
€

𝑑𝑖𝑎
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟕𝟏𝟒€ 

Equació 3: Càlcul cost diari d'alimentació 32 Arduino 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙ò𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 =
0,05714€

9𝑘𝑚
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟑𝟓

€

𝒌𝒎 · 𝒅𝒊𝒂
 

Equació 4: Càlcul cost diari d'un kilòmetre monitoritzat 

1.2.1.3 Costos instal·lació cablejat 

 

Per últim, calcularem el cost de cablejar tota la instal·lació. Aquest cost el 

deixarem en funció del nombre de kilòmetres de canonada. 

                                            
1 Preu kWh: https://www.endesaclientes.com/precio-luz-pvpc.html?d=Any  

https://www.endesaclientes.com/precio-luz-pvpc.html?d=Any


Recordem que per l’alimentació dels Arduino necessitarem uns cables unipolar 

d’1,5mm2 de secció. Un cable d’aquestes característiques té un preu de 

0,22€/metre.2 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó [
€

𝑘𝑚
] = 0,22

€

𝑚
∗ 1000𝑚 = 𝟐𝟐𝟎 €/𝒌𝒎 

Equació 5: Preu kilòmetre cable d'alimentació 

I finalment, per la transmissió de dades amb el protocol RS485 necessitarem un 

cable de parell trenat. Consultant algunes tendes on-line de venda de cable, hem 

trobat que el preu per metre és de 0,81€.3 Per tant: 

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó [
€

𝑘𝑚
] = 0,81

€

𝑚
∗ 1000𝑚 = 𝟖𝟏𝟎€/𝒌𝒎 

Equació 6: Preu kilòmetre cable pel construir el bus de dades 

1.2.2 Resum 

A continuació, a manera de resum, calcularem quin seria el cost total de realitzar 

la instal·lació i el cost de funcionament del sistema per un kilòmetre i dia i traurem 

la fórmula dels costos totals. 

1.2.2.1 Cost instal·lació 

 

Partim dels càlculs realitzats anteriorment. 32 Arduino(25€/u.) amb els mòduls 

de conversió a RS485 (2,5€/u) i els seus 112 sensors (22€/u.) ens permetrà 

cobrir 9km de canonades. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙ò𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 [
€

𝑘𝑚
] =

=
32𝑎𝑟𝑑.∗ (25€ + 2,5€ + 112𝑠𝑒𝑛𝑠.∗ 22

€
𝑠𝑒𝑛𝑠)

9𝑘𝑚
= 𝟖𝟖𝟓𝟖, 𝟔𝟕

€

𝒌𝒎
  

Equació 7: Càlcul cost instal·lació per kilòmetre 

A això li hem de sumar els càlculs del cost de la instal·lació dels cables calculat 

anteriorment: 

                                            
2 Preu cable alimentació: https://masvoltaje.com/cable-flexible-15mm/1968-cable-flexible-
15mm-azul-al-corte.html  
3 Preu cable parell trenat: https://www.tme.eu/es/details/bus-ld-1x2x0.22/cables-para-puerto-
serie/lapp-kabel/2170203/  

https://masvoltaje.com/cable-flexible-15mm/1968-cable-flexible-15mm-azul-al-corte.html
https://masvoltaje.com/cable-flexible-15mm/1968-cable-flexible-15mm-azul-al-corte.html
https://www.tme.eu/es/details/bus-ld-1x2x0.22/cables-para-puerto-serie/lapp-kabel/2170203/
https://www.tme.eu/es/details/bus-ld-1x2x0.22/cables-para-puerto-serie/lapp-kabel/2170203/


𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 [
€

𝑘𝑚
] = 8858,67 + 810 + 220 = 𝟗𝟖𝟖𝟖, 𝟔𝟕

€

𝒌𝒎

≈ 𝟗𝟗𝟎𝟎
€

𝒌𝒎
 

Equació 8: Càlcul cost total per kilòmetre 

 

1.2.2.2 Cost funcionament 

 

Aquest càlcul ja s’ha realitzat anteriorment. El cost d’alimentació del sistema és 

de 0,00635 €/(km·dia) 

1.2.2.3 Funció de costos 

 

Per tant, amb la informació dels apartats anteriors podem obtenir la fórmula dels 

costos en funció de la distància i dies de funcionament. 

𝑪𝒐𝒔𝒕(𝒌𝒎, 𝒅𝒊𝒆𝒔)[€] = 𝟗𝟗𝟎𝟎 · 𝒌𝒎 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟑𝟓 · 𝒌𝒎 · 𝒅𝒊𝒆𝒔 

Equació 9: Funció de costos 

 


