دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
تمرینات سری دوم و سوم درس اقتصاد مهندسی

مهلت تحویل 6 :اردیبهشت 9315

توجه :الزم است که محاسبات مربوطه نیز در پاسخ سئواالت ارایه شود .ارایه جواب نهایی کافی نیست.
 -9کارخانه ای خط جدید تولید دستگاههای گیرنده دیجیتال را راه اندازی کرده است .سرمایه گذاری اولیه مورد
نیاز  555هزار دالر و هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه  35هزار دالر است .هزینه های عملیاتی سالیانه برابر 7
دالر به ازای هر دستگاه بوده و هر دستگاه با قیمت  55دالر فروخته می شود .حداقل تعداد تولید سالیانه چقدر
باشد تا با نرخ جذب کننده  95درصد و عمر  5سال پروژه اقتصادی گردد؟
 -2اقساط ماهیانه وام مسکن  55میلیونی  25ساله با نرخ اسمی سالیانه  91درصد چقدر خواهد بود .اگر نرخ بهره
 2درصد افزایش پیدا کند اقساط ماهیانه چند درصد افزایش خواهد یافت؟

 -3هزینه اولیه یک ماشین  255هزار دالر است درآمد سالیانه این ماشین  15هزار دالر بوده و ارزش آن بعد از 95
سال برابر  15هزار دالر خواهد بود .نرخ مالیات  15درصد و حداقل نرخ جذب کننده  95درصد است .استهالک
خط مستقیم استفاده شود.
الف -نرخ بازگشت سرمایه داخلی قبل از مالیات و بعد از مالیات چند درصد است؟
ب -ارزش فعلی پروژه بعد از مالیات چقدر خواهد بود؟
 -1اگر حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول برابر  1درصد باشد کدام یک از پروژه های زیر با استفاده از روش
نرخ بازگشت سرمایه اقتصادی تر خواهد بود.

 -5اگر حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول برابر  92درصد باشد کدام یک از پروژه های زیر با استفاده از روش
نرخ بازگشت سرمایه اقتصادی تر خواهد بود.

 -6سه مسیر زیر برای احداث یک راه جنگلی وجود دارد .اگر عمر پروژه ها  55سال بوده و حداقل نررخ جرذب
کننده  8درصد باشد با استفاده از تحلیل نسبت فایده به هزینه کدام یک از مسیرها باید انتخاب گردد.

 -7اطالعات مربوط به هزینه ها و فایده های بر حسب میلیون دالر برای یک طرح سدسازی در ادامه آورده شده
است .سد در ابتدای سال  2551افتتاح شده است .فرض کنید که تمام هزینه ها و درآمدها در ابتردای سرال
صورت می گیرد .اگر نرخ جذب کننده  6درصد باشد با روش نسبت فایده به هزینه ،آیا این طررح اقتصرادی
است؟

 -8هزینه خرید یک ماشین  655هزار دالر است .تعداد ساعتهای کارکرد این ماشین در طول عمرر آن بصرورت
جدول زیر است

اگر ارزش اسقاطی ماشین  15هزار دالر باشد و حداقل نرخ بهره جذب کننده  92درصد باشد:
الف) میزان استهالک سالیانه و ارزش دفتری با استفاده از روش خط مستقیم
ب) میزان استهالک سالیانه و ارزش دفتری با استفاده از روش SOYD
ج) میزان استهالک سالیا نه و ارزش دفتری با استفاده از روش مدت زمان عملیات
د) میزان استهالک سالیانه و ارزش دفتری با استفاده از روش موجودی نزولی دوبل

ه) کدام یک از روشهای فوق اقتصادی تر است؟
1

شرکتی خرید یک ماشین اتوماتیک برای مرحله خاصی از پروسه تکمیل ورقه فلزی را تحت بررسی قرار
داده است .هزینه اولیه طرح  235555واحد پولی ،ارزش اسقاطی  15555واحد پولی و عمر ماشین 95
سال است .اگر این ماشین خریداری شود ،به متخصصین با هزینه  925واحد پولی در ساعت نیاز است.
خروجی این ماشین  8تن در ساعت است و هزینه عملیاتی و تعمیرات سالیانه آن  35555واحد پولی
تخمین زده شده است .به عنوان یک گزینه دیگر شرکت مزبور میتواند ماشینی دستی با کارایی کمتر
خریداری کند .قیمت خرید این ماشین  85555واحد پولی بوده است و عمر آن  5سال است .این ماشین
دارای ارزش اسقاطی نیست .با این ماشین به  3کارگر با هزینه  85واحد پولی در ساعت نیاز است.هزینه
عملیاتی و تعمیرات سالیانه  95555واحد پولی و خروجی  6تن در ساعت است.اگر حداقل نرخ جذب
کننده  95درصد باشد:
 .aالف) چند تن ورقه فلزی باید در سال پرداخت و تکمیل شود تا خرید این ماشین اتوماتیک توجیه
پذیر باشد؟
 .bاگر مدیریت پرداخت و تکمیل  2555تن در سال را مد نظر داشته باشد ،کدام ماشین اقتصادی
است؟

 95یک کامیون حمل مواد به قیمت  375555واحد پولی خریداری شده است .در پایان عمر مفید این کامیون که
 1سال است ،میتوان آن را  15555واحد پولی فروخت .مقدار استهالک سالیانه را تعیین کنید؟

 99یک سد کوچک دارای هزینه اولیه  955555واحد پولی است .همچنین سرمایه گذاری جدیدی به مبلغ
 55555واحد پولی در سال دهم خواهد داشت .هزینه سالیانه در چهار سال اول  5555واحد پولی و از سال
پنجم به بعد  8555واحد پولی تا بینهایت خواهد بود .این سیستم هر  93سال یکبار نیاز به یک تعمیرات کلی
دارد که مبلغ آن 95555واحد پولی است .اگر حداقل نرخ جذب کننده  5درصد باشد و درآمد سالیانه این
پروژه  25555واحد پولی باشد،آیا ایجاد این سیستم آبیاری اقتصادی است؟

 92هزینه اولیه احداث بزرگراهی  6میلیون واحد پولی با هزینه سالیانه 25555واحد پولی است .درآمد حاصل از
افزایش توریستها  355555واحد پولی تخمین زده شده است .اگر عمر مفید این بزرگراه  25سال و حداقل نرخ
جذب کننده  95درصد باشد با استفاده از روش  B/Cآیا ساختن این بزرگراه اقتصادی است؟

 93یک واحد صنعتی در حال بررسی یک روش استهالک مناسب برای یک دستگاه برش جدید است.این تجهیز به
قیمت  55555واحد پولی خریداری شده است .ارزش اسقاطی این دستگاه پس از  95سال برابر با  8555واحد
پولی است .اگر حداقل نرخ جذب کننده این کارخانه  %8فرض شود ،مقدار استهالک سالیانه را با استفاده از
روشهای زیر تعیین کنید.
 .aروش خط مستقیم
 .bروش جمع ارقام سنوات
 .cروش وجوه استهالکی
 .dروش موجودی نزولی دوبل
موفق و سربلند باشید.
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