
Описание на iURBAN

Платформата iURBAN ще съчетае различни 
софтуерни и хардуерни продукти за управление на 
произведената и консумираната енергия в града. 
Нейните интелигентни инструменти ще предоставят 
нужната информация за подкрепа на решенията за 
въвеждане на политики и стратегии в енергийната 
система на ниво град и ще спомогне за създаване на 
нови бизнес модели. 
  
Ядрото нa iURBAN е интелигентна система за 
подкрепа при вземане на решения – SmartDSS 
(SDSS), която е и платформа за енергиен мениджмънт 
в рамките на града. Тя ще позволи разрастване на 
системата и съчетаването й със софтуер за вземане 
на решение на две нива:

- Локална система за вземане на решения (LDSS) ще 
привлича потребителите и производителите. Тя ще 
събира информация от инсталирани измерителни 
уреди за консумирана и произведена енергия в 
реално време и ще я извежда на потребителски 
панел;

- Централна система за вземане на решения (CDSS) 
ще събира данни от локалните системи и ще ги 
предоставя в помощ на вземащите решения. Тя 
прави прогноза за консумацията и производството 
на енергия от ВЕИ в града като ги визуализира на 
потребителски панел. 

    
Проектът iURBAN ще съчетае нови бизнес модели и 
иновативни технологии като условие за финансово 
устойчиви, интегрирани, интелигентни енергийни 
системи за енергиен мениджмънт в града.

iURBAN  ще създаде и валидира софтуерна 
платформа, интегрираща хардуерни и софтуерни 
системи за енергиен мениджмънт в два европейски 
града - Пловдив и Риека.

Интелигентният инструмент ще предоставя 
данни в подкрепа на решенията за енергийни 
политики и развиване на нови бизнес модели. 
Те ще допринесат за ефективното управление на 
произведена и консумирана енергия в града.

Основна цел на iURBAN е да създаде и тества 
нови енергийни услуги. Именно затова ще бъде 
създадена градска ИКТ инфраструктура, която да 
привлече потребители и производители на енергия 
в нови бизнес взаимодействия, в три етапа:

- Интегриране: интегриране на съществуващата и 
нова система от смарт уреди за вода, топлина, 
природен газ и електричество в цялостна база 
данни за интелигентен град.

- Интелигентна система за вземане на решения 
и привличане на потребителите: създаване 
на енергийна база данни и децентрализирана 
система за вземане на решения, която съчетава 
данни в реално време, анализи и предложения 
за консумацията и производството на енергия. 
Инструментите на iURBAN ще спомогнат за 
развиване на нови бизнес схеми, динамични 
тарифи, промяна на товара и съхранението на 
енергия, приоритет на ВЕИ инсталациите, т.н.

- ИКТ и социо-икономически ефект: оценка 
и валидиране на инструментите със социо-
икономически инициативи.

Платформата iURBAN се насочва към пазарните нужди 
за по-евтини и екологосъобразни енергийни услуги. Тя 
се създава с прякото участие на потребители - местни 
жители, енергийни компании и местни власти.
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Очаквани резултати

- Система за вземане на решения, която обработва данни 
в реално време за оптимизиране на производството, 
консумацията, съхранението и преноса на енергия.

- Подобрени комуникация и прогнозиране, позволяващи 
операторите на местната енергийна система да се 
адаптират към нуждите и да предоставят надеждни и 
екологично чисти енергийни услуги.

- Намаление от 10-20% на базовото потребление на енергия 
и 5-10% на парниковите емисии в пилотните градове, което 
ще доведе до нови механизми за отговор на нуждите, 
въвличане на потребителите в процеса и нови бизнес 
модели.

- Създаване на социално познание и набиране на полезна 
информация за социални тенденции, заплахи, нужди и 
желания за енергийното потребление.

- Полезен инструмент за местните власти при развиване на 
нови услуги и политики за устойчивост.

- Създаване на екологични и достъпни енергийни услуги, 
които позволяват по-зелен начин на живот, повече работни 
места и по-малко парникови емисии.
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Архитектурата на smartDSS от платформата iURRBAN.


