Повишаване на ресурсната и енергийна ефективност в
строителството – Модул 14c

Технологии на бъдещето –
умен град

гл.
гл ас.
ас дд-р арх.
арх. Стоянка Иванова
Иванова,
катедра “АИТ”, Строителен факултет, УАСГ – София

1. Дефиниция на
понятието „Умен град”

1. Дефиниция на понятието “Умен град”
По дефиниция Умните градове (Smart Cities) са градове, чиито ресурси се
използват интелигентно и ефективно. В тях се прилагат иновативни
технологии за:
 спестяване на разходи и енергия;
 обогатяване на предлаганите услуги;
 повишаване качеството на живот.
у определение Умните градове предлагат у
услуги,
у
базирани на
Според друго
мобилни и мрежови технологии:
 sms-паркиране;
 24
24-часово
часово наблюдение на хора със сърдечни и други здравословни
проблеми;
 дистанционно наблюдение на служебни автопаркове;
 електронен училищен дневник;
 видео-наблюдение в училищата, така че всеки родител да може да види
какво и как учи детето му;
 и много други.
Голяма част от тези услуги са базирани и на интернет.
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2. Критерии и основополагащи принципи на Умния град
Макар че в последните години има няколко примера, когато един град се
проектира и изгражда като „умен” от самото начало, обичайно градовете
постепенно се превръщат в „умни”,
умни” когато започнат да изпълняват
критериите за това.
Шестте възприети критерия за умен град според Giffinger
G ff
et al. (2007)
(
) са:
 уумна/интелигентна икономика;
 интелигентно население;
 интелигентно управление;
 интелигентна мобилност;
 интелигентна среда;
 интелигентно обитаване.

2. Критерии и основополагащи принципи на Умния град
Интелигентна икономика – под това понятие се има предвид индустрия в
областта на информационните и комуникационни технологии или
индустрия която използва възможностите на тези технологии – за реклама
индустрия,
чрез web-сайтове и за контакт с потенциални бизнес-партньори, за
разширяване на доставките на нужни стоки и продажбите на собственото
производство по света. В тази област влизат и секторите, които градът счита
за стратегически важни за неговото бъдеще и в чието развитие той
р
инвестира.
Интелигентно население – то е социалния капитал на града, който е в
състояние да реализира останалите страни на УГ. Такова население се
характеризира с висока образованост, креaтивност, толерантност и
ангажираност към социалните проблеми, а градът му предлага
възможности като редовно,
редовно задочно и дистанционно обучение на различни
нива и онлайн-курсове за квалификация и преквалификация. Очевидно в тези
градове е важно наличието на връзка между академичната общност и бизнеса
за разработване
б
и внедряване на нови smart-технологии.
t
Н този критерий
На
й
трябва да се обърне специално внимание, понеже съществува тенденция
социалният капитал на града да се подценява и да не се използва
ефективно.
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Интелигентно управление – под това се имат предвид електронни услуги
като електронно правителство (или е-община), електронни медии,
електронно гласуване и прозрачно вземане на решения,
решения касаещи града и
жителите му.
Интелигентна мобилност
И
б
– тя се постига с добро
б
градско планиране и
управление на ресурсите. В УГ фокусът се премества от индивидуалния към
масовия транспорт с разширено ползване на информационни и
комуникационни технологии (безконтактни карти, виртуални информационни
табла на градския транспорт в смартфона и др.). Преследва се целта за
намаляване на времето за ежедневно пътуване до средно 20 минути
отстояние на работата от местоживеенето.
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Интелигентна среда – тя включва интелигентно управление на сградния
фонд и енергията. Това става с помощта на иновативни технологии,
използването на ВЕИ,
ВЕИ в това число слънчева и вятърна енергия,
енергия които
спомагат за подобряване на качествата на въздуха и съхраняването на почиста градска среда. Важно е интегрираното управление на наличните
ресурси. Като
К
добър
б
пример може да се дадат технологиите за превръщане
на отпадъците в енергия.
Интелигентно обитаване – това понятие включва подобряване на
качеството на живот на жителите на града – с увеличаване на броя на
наличните услуги, подобряване на привлекателността на града за туристите,
както и поощряване на социалните контакти и осигуряване на безопасност.
Освен изграждането на интелигентни сгради, свързани в информационни
мрежи интелигентното обитаване включва и наличие на културни институции,
мрежи,
институции
електронно здравеопазване, социални услуги, публични системи за
безопасност – като градско видеонаблюдение, електронни услуги за защита
на населението при аварии и бедствия
б
и др.
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3. Устойчиво строителство в Умния град
По дефиниция устойчивият град използва невъзобновяеми ресурси в
минимална степен, намалява промените в околната среда, запазва
естествените екосистеми и свързва хората с природата.
природата Изграждането на
такива градове задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава
възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди.

3. Устойчиво строителство в Умния град
Интересно изследване на енергийната ефективност в Мелбърн –
Австралия беше публикувано през 2012 г. То сравнява консумацията на
енергия за отопление преди 50 години и днес.
днес
Сега сградите и отоплителните уреди в града са доста по-ефективни в
сравнение с тези преди 50 години. Наблюдава
Н б
се обаче
б
тенденция
„дивидентите на ефективността” да бъдат изхарчени, като се строят поголеми домове, отопляват се по-големи площи за по-продължителен
период от време, а също и по-малко хора обитават отделните жилища.
Така използваната енергия на човек на площ е почти същата като преди 50
години и този показател не се е променил, въпреки че модерните домове са
почти 10 пъти енергийно по-ефективни днес.

3. Устойчиво строителство в Умния град
Така дивидентите на енергийната ефективност в Мелбърн са се
трансформирали в по-голям комфорт от преди. Целта за намаляване на
парниковите емисии не е достигната.
достигната Единственото подобрение на
енергийните показатели на града се дължи на използването на горива с помалък въглероден отпечатък.
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Анализът на опита в Мелбърн води до извода, че за да се достигне
устойчивост и намаляване на въглеродните емисии, трябва колкото се може
по-голяма
по
голяма част от използваната енергия да бъде добивана от възобновяеми
източници. Освен това трябва да се отдаде предимство на т.н. Ниско
енергийни (Low energy buildings) и Нулево енергийни сгради (Zero energy
buildings) Към първите спадат и т.н.
buildings).
т н пасивни къщи.
къщи Тези сгради постигат
целите си чрез намаляване на енергийните нужди на сградата и
задоволяване на тези нужди на основата на възобновяеми енергийни
източници.
Устойчивото строителство е система
от
практики
и
технологии
в
строителството,
при
което
се
оптимизира
потреблението
на
материали, енергия и суровини (вода,
въздух), с цел намаляване отпечатъка
на човека върху околната среда. Този
подход
набляга
на
технологични
решения и на цялостно преразглеждане
р
р р
на мястото и ролята на човека в
природните процеси.

3. Устойчиво строителство в Умния град
Характеристиките „зелен”,
Х
” „умен”,
” „интелигентен”” по отношение на града са
свързани с краткосрочни цели. Устойчивостта е дългосрочна цел, която е в
полза не само на нас, но и на бъдещите поколения.
Технологиите, които са базирани на рециклиране и възобновяване на сега
използваните ресурси и степента, в която те са прилагани, правят града
устойчив, а изхарчването днес на ресурсите на бъдещите поколения е
безотговорно и това е една достатъчно добра отправна точка за оценка на
новите градски проекти.
проекти

Изводи
 Умният
У
град носи в себе
б си голям потенциал за постигане на дългосрочната
цел – устойчивост на развитието на обществото.
 За да бъде квалифициран един град като „умен”, той трябва да покрие 6
критерия за интелигентност в областта на икономиката, населението,
управлението, мобилността, средата и обитаването.
 Сред източниците на енергия за УГ изпъква слънчевата енергия, която
поради неравномерното си производство трябва да бъде съхранявана,
за да бъде достъпна при необходимост по-късно.
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