nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Hệ thống Quản lý Năng lượng Cần thiết cho
Cộng đồng Thông minh & Thu gọn
Đặc tính
 Cấu trúc đô thị linh hoạt
 Trong xã hội hiện đại cần phải giảm lượng khí thải CO2 theo quan điểm phòng ngừa hiện tượng
nóng lên trên toàn cầu, nhiệm vụ của Nhật Bản - một quốc gia có công nghệ môi trường tiên tiến
là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội ít cacbon và cung cấp hệ thống cho thế giới.
 Cấu trúc đô thị thu gọn, hiệu quả và linh hoạt không chỉ kiểm soát mở rộng đô thị vô trật tự mà còn
hoàn thành một cấu trúc đô thị hiệu quả, linh hoạt thông qua nguồn cung cấp năng lượng tương
hỗ giữa các thành phố.

Mở rộng đô thị

Chuyển sang cộng đồng thu gọn

Ứng dụng cơ sở hạ tầng phân tán và tuần hoàn phù hợp với sự phát triển đô thị
Xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường có cả nơi làm việc và nơi cư trú
bên trong đạt hiệu suất năng lượng cao
Giảm năng lượng di động bằng cách xây dựng các thành phố ít phụ thuộc vào ô tô

(Duy trì tính phân tán và tính linh hoạt của hệ thống tiện ích
Quy mô lưới điện siêu nhỏ EMS thực sự có thể xây dựng được
(với quy mô thu hút đầu tư của chính phủ)

Có được sự tiện lợi thông qua
việc tiêu thụ nhiều năng lượng
Tiện lợi ∞ Tiêu thụ năng lượng

Cộng đồng thu gọn & thông minh

Tạo ra bằng cách sửa đổi kế hoạch tổng
thể quy hoạch đô thị của thành phố Nagano
Có được sự tiện lợi với mức tiêu thụ năng
lượng tối thiểu

 Quản lý năng lượng
 Đặc điểm cộng đồng xã hội khác nhau tùy theo khu vực, tiểu bang, khí hậu và môi trường. Có
nhiều phương pháp để tạo ra và sử dụng năng lượng là nền tảng của các hoạt động xã hội. Hệ
thống quản lý năng lượng thông minh (ít cacbon, thân thiện với môi trường) đóng vai trò dẫn
hướng cho nhiều kiểu năng lượng, cân bằng các đặc trưng khác nhau, dung hòa việc tối ưu hóa
sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau.
 Hệ thống dung hòa giữa con người và năng lượng
 Ứng dụng năng lượng mới trong xã hội làm cho toàn bộ hệ thống năng lượng trở nên phức tạp. Để
tối đa hóa khả năng của hệ thống, người dùng cần phải hiểu rõ về hệ thống. Để làm cho hệ thống
phức tạp trở nên dễ hiểu hơn cho người dùng, chúng tôi cung cấp hệ thống làm giảm tiêu thụ năng
lượng, dung hòa giữa con người và năng lượng và nâng cao sự tiện lợi của đời sống xã hội.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
(Khái quát)
Có thể mất nhiều thời gian để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trong đó đòi hỏi một triết lý nhất quán áp
dụng từ giai đoạn tạo ra khái niệm đến giai đoạn thực hiện. Đặc biệt, việc xây dựng cộng đồng thông
minh tập trung vào Công nghệ Thông tin và Cộng đồng sẽ yêu cầu hoạt động tích hợp dựa trên nền
tảng quản lý chương trình, không phải bằng cách ứng dụng riêng lẻ từng công nghệ tiên tiến.
Công ty JGC bắt đầu hoạt động từ 80 năm trước, là công ty kỹ thuật đặc biệt về xây dựng nhà máy lọc
dầu. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng với dịch vụ được phát triển bằng năng lực kỹ thuật
của chúng tôi, các nhà máy và các cơ sở đáng tin cậy trên toàn thế giới. JGC cũng chứng minh được
năng lực quản lý dự án và chương trình của mình trong nhiều lĩnh vực.
Tập đoàn JGC cũng bắt đầu lĩnh vực kinh doanh cộng đồng thông minh. Công ty JGC và Công ty cổ
phần Hệ thống Thông tin JGC thuộc Tập đoàn JGC hiện đang phát triển và chứng thực hệ thống quản
lý năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng thu gọn & thông minh.

R-07

Quản lý chương trình của JGC trong lĩnh
vực kinh doanh cộng đồng thông minh

Các công
nghệ khác
nhau

Khái niệm

Quản lý
Chương trình
& Đối tác Đầu tư
Cơ sở hạ tầng
nguồn nước
Tái chế
nước

Cơ sở hạ tầng
năng lượng
Năng lượng
hiện có

Nước thải

Đường ống

Mạng lưới
điện
Năng
Kết hợp
lượng mới

Nước sạch

Cơ sở hạ tầng con
người và hàng hóa
Năng lượng
Thực phẩm
chưa sử dụng
Giao thông
đường bộ và
đường sắt
Chất thải

Đọc chỉ số công tơ/dò đọc thông minh

Nguồn lợi nhuận

Kinh doanh liên
quan đến EPC

Giám sát

Quản lý kinh
doanh

Bảo dưỡng
Vận hành tích hợp

Mua bán nguồn điện
xanh dành cho xe điện

Quyền được xả
thêm cacbon

Tổng số an toàn

Cung cấp thông tin
hỗ trợ kinh doanh

Dịch vụ vận hành cơ sở hạ tầng đô thị toàn diện

Các dịch
vụ mới

Thang lợi nhuận
Các công ty nước
(nước sạch/nước
thải)

Nhà cung cấp
thông tin và
truyền thông

Các công ty điện
lực và khí đốt

Các công ty
vận tải

Nhà cung cấp
dịch vụ y tế và
môi trường

Hệ
Hệ thống
thống dung
dung hòa
hòa con
con người
người và
và năng
năng lượng
lượng

• Phát triển thiết bị, hành vi người dùng và các mẫu thân thiện với môi trường
• Phát triển công nghệ đưa ra khuyến nghị (tùy chọn và quyền lợi) liên quan đến
việc sử dụng năng lượng
• Phát triển các phương pháp hiển thị trạng thái sử dụng năng lượng cho người
dùng một cách hiệu quả
■ Dữ liệu môi trường
Kết quả của hành vi người dùng
Đặc trưng khu vực, tình trạng
vận chuyển, v.v…

■ Mẫu đặc trưng thiết bị
Quy cách kỹ thuật thiết bị,
chế độ vận hành, v.v…
■ Mẫu hành vi người dùng
Kiểu mẫu mua sắm, sử dụng
xe, kiểu mẫu giao hàng và lắp
đặt, v.v…

Ước tính
toán học

Mẫu

Cho biết
khuyến nghị

■ Dữ liệu vận hành thiết bị
Tình trạng sản xuất và tích tụ điện
Dự báo thời tiết, v.v…

Đưa ra
khuyến nghị

[Khuyến nghị]
1. Sạc nhanh  Chế độ khuyến nghị (lý do: quá mức, đóng góp cao độ)
2. Sạc tốc độ thấp  Chế độ tiết kiệm (lý do: giá thấp, đóng góp tương đối)
3. Chế độ chờ  sạc sẽ bắt đầu trong một giờ(lý do: quá mức)

Người dùng hiểu biết về mục khuyến nghị và lựa chọn.

(Khái niệm)
Hệ thống quản lý năng lượng điển hình bao gồm: 1) kiểm soát các thành phần công nghệ môi trường (thiết bị sản
xuất điện mặt trời, ắc quy, máy bơm nhiệt, xe điện); 2) hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu và 3) hệ thống lập kế
hoạch chiến lược, nhưng sẽ xem xét đâu là tổ chức tối ưu tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Khi xác định phạm vi
ứng dụng của hệ thống, xã hội được chia thành các "trường hợp" phù hợp với một phương pháp thích hợp. Chọn
ra trường hợp phù hợp từ các trường hợp đó và so sánh với trường hợp cao hơn. Ví dụ, hệ thống dành cho các cơ
sở thương mại được tối ưu hóa trong BEMS (Xây dựng Quản lý Năng lượng) và so sánh nó với hệ thống CEMS
(Quản lý Năng lượng Cộng đồng) cao hơn.
● Xem xét quản lý các loại năng lượng khác nhau (điện, nhiệt, nước, tài nguyên và nước thải)
● Giải thích về hệ thống cho các thành viên cấu thành của xã hội và khuyến khích họ tham gia vào hệ thống ở mức
độ thích hợp

Hiệu quả hoặc nhận xét
Chức năng chính của hệ thống này là dung hoà nhu cầu/cân bằng năng lượng, điều chỉnh các loại năng lượng khác
nhau và kiểu mẫu hành vi của những người tham gia. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ có hiệu quả hơn khi phạm vi các
ứng dụng rộng hơn và các yếu tố cấu thành đa dạng hơn. Cơ sở thương mại quy mô lớn hiện đang được kiểm tra
chứng thực, ví dụ, có thể làm giảm lượng khí thải CO2 hơn 30% so với mức năm tài chính 2005 khi các biện pháp tiết
kiệm năng lượng chung đã được thực hiện. Các cơ sở hiện có mà không có cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo cũng có
thể giảm một lượng CO2 đáng kể bằng cách ứng dụng một hệ thống thích hợp và trực quan hóa tình trạng.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước:
Nước ngoài:

Liên hệ:

Kiểm tra chứng thực theo chương trình Chứng thực Hệ thống Năng lượng và Xã hội Thế hệ Tương
lai được xúc tiến bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp được tiến hành ở Yokohama
Nghiên cứu tính khả thi tại nơi có Dự án Hành lang Công nghiệp Delhi-Mumbai ở Ấn Độ
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