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ANNEX B. Plànol d'un mòdul Bicibox (Font:AMB)

Escala del plànol no disponible
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ANNEX C. Energia consumida amb el model actual de Bicibox (Font:
AMB)

Potència
(mW)

Temps d'ús diari
(segons)

24000

15

14

1,40

Lector RFID

750

1500

1

0,31

LCD

695

1500

1

0,29

Regulador

48

86400

1

1,15

Varis

5000

1500

1

2,08

GSM/GPRS
Standby

32,8

86400

1

0,79

GSM/GPRS
Lògica

141,94

1500

1

0,6

GSM/GPRS
Comunicació

1297,52

24000

1

8,65

Pany

Consum diari Total (Wh)
Consum diari total amb un 40% de marge de seguretat (Wh)
Intensitat màxima (A)

Components

Consum diari
(Wh)

14,73
20,622
2,7 (12V)
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ANNEX D. Identificació de les necessitats del client: requisits i criteris
puntuats per al disseny de l'SFA del model nou de Bicibox
RESUM REUNIONS: La proposta de disseny de l'SFA per al model nou de Bicibox té per
objectiu garantir el subministrament d'electricitat per a l'equip elèctric de l'equipament i per
a dos punts de càrrega per a bicicletes elèctriques.
A partir de les reunions inicials entre les dues parts implicades en el conveni (UPC i AMB) es
van identificar els següents aspectes a tenir en compte a l'hora d'establir criteris i requisits
per al disseny de l'SFA.
Qüestions destacables per al disseny de l'SFA
•

El baix manteniment dels components (especialment panell solar i bateria)

•

La flexibilitat en la ubicació del Bicibox (condicionat per la orientació per la
orientació dels panells i per la presència d'ombres)

•

La vida útil dels components

•

La capacitat de canvi pel que fa al disseny de l'equipament (passar d'una forma
semi-circular a una forma rectangular, per exemple)

•

L' impacte visual

•

La seguretat front a robatoris i vandalismes

•

La facilitat en l'assemblatge, el transport i la instal·lació dels equipaments

•
•

El nombre total de “dies d'autonomia” que es desitjaria per les bateries en cas de
períodes de climatologia adversa per nuvolositat, precipitacions, etc...
El consum previst per part dels usuaris de bicicletes elèctriques

•

La fiabilitat desitjada, en cas de poder calcular-la

•

Cost total

•

Impacte ambiental

DEMANDA DE VALORACIONS: En reunions posteriors es va demanar que per tal
d'ajustar les qüestions al màxim, l'AMB puntués els següents criteris i detallés els requisits
que resulten de les qüestions llistades més amunt.
Valoració de l'1: molt poc important, al 5: molt important dels següents criteris
•

El baix manteniment dels components

•

La flexibilitat en la ubicació del Bicibox

•

La vida útil dels components

•

La capacitat de canvi en el disseny de l'equipament

•

L' impacte visual
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•

La seguretat dels components del sistema fotovoltaic front a robatoris i
vandalismes.

•

La facilitat en l'assemblatge, el transport i la instal·lació dels equipaments

Nombre de “dies d'autonomia” d'una bateria que es desitjaria en dies ennuvolats i sense
radiació solar.
Consum mitjà que s'estima que pot tenir un Bicibox d'aquestes característiques expressat en
nombre de recàrregues de bateries de bicicleta completes al dia equivalents (noteu que una
bateria de bicicleta elèctrica triga 4-6 hores a carregar completament la bateria).
En cas de que es pugui estimar, fiabilitat desitjada (entenent fiabilitat com la probabilitat de
que falli el sumbinistrament elèctric al llarg d'un any, i alhora que com més fiabilitat més
augmenta el cost).
80 % 90%

95 % 99 % 99,99 %

Així mateix, dues qüestions ja s'han discutit que no cal tractar més:
Cost total: no s'ha considerat necessari especificar un cost màxim. Tot i així, s'ha de tendir al
cost mínim, tot evitant de garantir un excés de fiabilitat innecessari.
Impacte ambiental: no es va considerar com objectiu, tenint en compte que és una
característica inherent a l'estudi.
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ANNEX E. Pèrdues en irradiància del model nou de Bicibox
E.1. Diagrama del rendiment d'un generador FV en funció de la orientació
i inclinació (Font: [1])
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E2. Taules de referència per al càlcul de pèrdua d'irradiància (Font: [1])

E.3. Càlcul de pèrdues degudes a la presència d'ombres
El càlcul de les pèrdues s'ha obtingut passant pels següents estadis:
1. Obtenció de la fracció de cel·les obstaculitzades pels edificis en els mesos de l'any
amb menys irradiància:
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4

1

1

1

2

4

4

A5, A3, A1,
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1

A8, A10
4

2. Substitució dels coeficient per els de les taules de l'annex E.2, tot prenent com a taula
la que correspon a un pla horitzontal per similitud:
3

1

0,05 + 0,52 + 4 · 1,11 + 2 · 1,75 +

1

1

1

· 2,10 + 4 · 0,51 + 4 · 0,05 = 2,94
4

3. Càlcul de la irradiància anual perduda tot prenent el valor de la irradiància mitja diària
d'un punt ubicat a Barcelona, mostrada a la figura 7.4 de la memòria (5040 Wh),
resultant 54130 Wh.
4. Suma de les irradiàncies mitjanes dels tres mesos on el recorregut del Sol és més baix
(novembre, desembre i gener) i que per tant, pertanyen a les cel·les marcades en A
són, novament prenent valors de la figura 7.4 de la memòria: 2820, 2400 i 2680 Wh
respectivament.


2820 ·30 + 2400 · 30 + 2680 · 30 = 237000 Wh

5. Càlcul de la proporció de la irradiància anual perduda, resultant del càlcul del tercer
estadi, que correspon únicament al període comprès entre els 3 mesos de menys
irradiància.


Percentatge d'energia perduda =

54130
237000

· 100 = 22,84 %

Finalment, es considera que donada la imprecisió de les dades i del mètode emprat es pot
arrodonir el resultat, doncs d'aquesta manera es facilitaran els càlculs. El valor utilitzat per
trobar pèrdues per presència d'ombres és del 20%.
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ANNEX F. Fitxes tècniques dels components del model nou de Bicibox
F.1. Mòduls fotovoltaic (Font: [2])
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F.2. Bateries (Font: [3])
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F.3. Regulador de càrrega (Font: [4])
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F.4. Inversor (Font: [5])
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