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Caṕıtol 1

Pressupost

Una vegada dissenyat ja el dron, és essencial veure el cost de la investigació aix́ı com dels
components i l’estructura.

1.1 Cost de la investigació

En aquest apartat no només es tindrà en compte el cost de redacció del projecte, sinó
també el cost del consum energètic.

El referent als softwares utilitzats no es calcularà ja que tant les llicències de SolidWorks
com de Matlab han estat gratüıtes degut a la condició de membre de la UPC. L’estudi
aerodinàmic s’ha fet amb el XFLR5, que és de programari lliure. Finalment, per realitzar
el renderitzat final s’ha fet amb el programa Keyshot utilitzant la versió gratüıta i, per
tant, de nou no ha calgut inversió.

A la taula 1.1 s’ha establert el cost de les hores de disseny del dron. El sou de l’engi-
nyer s’ha calcular a partir d’un cost de 15€/h i les hores corresponen a les invertides en
la realització de totes les tasques del projecte.

Investigació i redacció

Hores Sou enginyer (€/h) Total (€)

600 15 9.000

Taula 1.1: Salari de l’enginyer

En la taula 1.2 s’ha tingut en compte la potència de l’ordinador utilitzat, aix́ı com el cost
del kWh de la companyia Som Energia.
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Cost energètic

Concepte Potència (W) €/kWh Hores Total

Ordinador 150 0,127 600 11,43€

Taula 1.2: Cost energètic total

1.2 Cost dels materials i components

Tant els materials com els components que conformen el dron estableixen un preu base
d’aquest i, per tant, és interessant calcular a quant ascendeix.

Ítem Cost unitat

Autopilot 1.300€
VTX 30€

Antena 26€
Càmera EVIL 2.190€
Càmera Tau 2 3.700€

Bateria 82,71€
Motor 11,9€
Hèlix 3,65€

TOTAL

7.344,26€

Taula 1.3: Cost total dels components

Material €/Kg Kg Total (€)

Fibra de vidre 1,65 1,27 2,1

Fibra de carboni 17,73 1,05 18,62

Foam 0,8 0,04 0,032

TOTAL

20,75€

Taula 1.4: Cost total dels materials

Aix́ı, el cost base de la fabricació serà de 7.365€.
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