
  

    De la case inteligente

   spre oraşe inteligente
  Capriciu sau necesitate?



  

Cuprins:

 •      Definirea clădirilor şi a oraşelor

inteligente;

 •    Conceptul de ecosistem urban;

 •     Componenta inovativă a ecosistemelor

urbane;

 •       Case şi oraşe inteligente: paliere de

evaluare.



  

  Definirea clădirilor „inteligente“

IBM:

„     Clădirile inteligente integrează componente

        fizice şi digitale pentru a asigura o funcţionare

        stabilă, economică şi durabilă. Ele ajută [...] la

    reducerea consumurilor energetice, optimizarea

      utilizării spaţiului şi reducerea impactului de

mediu“.

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/green_buildings/nextsteps/index.html%22%20%5Ct%20%22_blank


  

  Definirea clădirilor „inteligente“

    US Government Services Administration (GSA):

„     Numai tehnologia nu este suficientă.

     [C]ea mai inteligentă componentă a

  clădirilor sunt oamenii     [...] Monitorizarea şi

      afişarea informaţiilor poate să permită decizii

        mai bune, să încurajeze participarea [...] şi să

       conducă la noi norme de exploatare a clădirilor.“

http://www.gsa.gov/portal/category/100731%22%20%5Ct%20%22_blank


  

  Definirea oraşelor „inteligente“

      Oraşele inteligente sunt definite ca ecosisteme

     urbane inovative bazate pe sisteme informatice.

       (Nikos Zaharis - South East European Research

  Center / SEERC)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

      Case şi oraşe inteligente - criterii determinante:

 • funcţionalitatea;

 •     igiena, confortul şi sănătatea utilizatorilor;

 •    calitatea estetică şi ambientală;

 •  echitatea socială;

 •   reducerea necesarului energetic;

 •    reducerea impactului de mediu.



  

       Case şi oraşe inteligente – paliere de evaluare:

 • energie;

 • materiale;

 •  managementul apelor;

 •   aprovizionarea cu alimente;

 •  managmentul deşeurilor;

 • mobilitate.



  

 Energie eoliană

Turbine eoliene cu axă orizontală sau verticală



  



  

 Energie solară

Sistem termo-solar centralizat cu rezervor inter-sezonier



  

 Managementul apelor

Terase şi faţade verzi



  

  Aprovizionarea cu alimente

Cuba: agricultura urbană amplificată de criza petrolului din anii ’90



  

Mobilitate



  

Mobilitate



  

Mobilitate



  
Proiectarea traficului pentru zonele rezidenţiale



  



  

Spaţiul ocupat de 60 de persoane folosind diferite mijloace de transport:
a) biciclete; b) autoturisme; c) autobuz.



  

       Case şi oraşe inteligente - paliere ale

inovaţiei:

 • energie;

 • materiale;

 •  managementul apelor;

 •   aprovizionarea cu alimente;

 •  managmentul deşeurilor;

 • mobilitate.



  

      De la case inteligente spre oraşe

inteligente:

   capriciu sau necesitate ?



  

 Vă mulţumim!
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