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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م١٧/٠١/٢٠١٠                      ديپلوم انجينر کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

  انرژی برق، مهمترين دستآورد قرن بيست 
  

    مجدداً  کشف گردندSmart Gridشبکه های انرژی برق بايد به حيث سمارت گريد 
  

  :توضيح
ايل انتقال و توزيع  انرژی برق را شبکۀ کمپيوتری است که هدايت توليد، ذخيره، استهالک و وس Smart Gridسمارت 

  .در بر گفته و رسانيدن اطالعات بين آنها را مساعد می سازد
به اين وسيله، نظارت و استفادۀ اعظمی از افزار متذکره که باهم در ارتباط قرار دارند، امکان پذير شده و هدف تأمين 

 . يک نظام  کارای  رسانيدن انرژی، بر آورده می گردد
 

در پهلوی اقتصاد .  خوبتر همآهنگ گردند)کمپيوتر ساينس(اينفورماتيک استهالک انرژی برق بايد به کمک توليد و
  .برق رشتۀ کمپيوتر نيز متضمن بهره برداری شگوفان خواهد گرديد

  
  شتـفـان بيتچون: نويسنده

  
  ؟٢٠کدام است مهمترين دستآورد تخنيکی قرن 

، برای )١٢درجای (فضا نوردی . نجينيری امريکا مطرح ساختم اکادمی ملی ا١٩٩٩اين سؤال را در سال 
) ٢جای (موتربا . کمتر از اهميت برخوردار بود) ٨در جای (يا کمپيوتر) ٩در جای (متخصصين نسبت به تلفون 

اين شبکه تمام جهاِت ديد . ولی جای اول را شبکۀ انرژی برق اختيار کرد. سبقت جست) ٣درجای (نسبت به طيارات 
انسان را تغيير داد، کيفيت زندگی را باال برد و چنين آورده شده است که شرايظ ُپراهميت همه نو آوری های حيات 

  .  را تشکيل می دهد٢٠ديگری قرن 
  

  تجديد ساختار به صورت اساسی
انده است؛  اگر مخترع تلفون، الکسندر گراهام بل، امروز دوباره تولد گردد بايد قبول کنند که نو آوری وی بی نتيجه م

به او مؤفقيت دست نخواهد داد در آنتن های تلفون های موبايل در باالی بامها و چيپس در گوشهای انسان انکشافی 
برخالف، برای توماس اديسن، شبکۀ امروزی برق که در شکل دادن شروع آن خود . بيشتر از کار خود را درک کند

ع از اين لحاظ چنين است که اصالحات زياد در شبکۀ جريان برق اين موضو. هم شريک بود، آشنا به نظر خواهد آمد
هنوز هم عمدتاً  تراکم سيم . به چشم نمی خورد ولی اين هم نبايد ناديده بماند که خطوط عمده اش کمتر تغيير يافته است

ترو ميخانيکی در سيستم های عيار و هدايت کمافی السابق از تخنيِک انالوگ  و از عناصر الک: ها به نظر می رسد
  .ليکن اين سيستم تجديد اساسی ساختار را پيش رو دارد. کار گرفته می شود

هدف اين است که عرضه و .  تبديل گردند به سمارت گريد)کمپيوترساينس(شبکه های برق بايد به کمک انفورماتيک 
  .تقاضا به صورت بهتر همآهنگ و شبکه با ثبات تر  و مؤثرتر ساخته شوند

ها بکار است تا در سطوح مختلف آمار را جمع سنسر منظور شمار زياد برای اين
آوری کنند؛ ضرورت به کمپيوترها می باشد که اين ارقام را به صورت آنالين 

 نرم افزار احتياج است که به اساس آن توليد، –های الگورتيم ارزيابی نمايند؛ وبه 
ص کمپنی کاليفرنيائی يک متخص. توزيع و استهالک جريان برق هدايت می شوند

های انترنت را ترجيح می دهد، در نشريۀ روترکه معامالت با ) Cisco(سيسکو
اين احتمال را که شبکه های مخابره برای سمارت گريد، بايد " اکونوميست"اقتصادی 

 .يکصد تا هزار مرتبه نسبت به انترنت بزرگتر باشد، پيشگوئی می کند
  

  :توضيحات
 از يک عنصر ساختار تخنيکی که صفات معين  عبارت استSansorسنسر -

از ) مانند حرارت، رطوبت، فشار، صوت، روشنی و غيره(فزيکی يا کمياوی را 
  .نظر کيفی و يا کمی درج می کند

 يک مقررۀ معين عمل را گويند که  برای حل يک پروبلم Algorithmusالگورتيم  -
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 .پذير، تعريف شده باشديا قسمی  از پروبلم های معين را در قدمه های خاتمه 
 وسايلی است در رشتۀ شبکه های کمپيوتری، تيلی کمونيکاسيون و انترنت که شبکه های زياد را  Routerروتر -

 .نظر به ضرورت باهم پيوست و يا از هم جدا می کنند
 

ات بين ميتر های دگيتال برق می باشند که به حيث چرخ اطالع) شبکۀ کمپيوتری(عنصر مرکزی يک سمارت گريد 
اين ها استهالک کنده را به صورت مستقيم از ضرورت نهائی . ندارک کنندگان انرژی و مستهلکين در فعاليت استند

برخالف . انرژی اطالع داده و توسط نمايان ساختن اقتصادی مصرف، تشويق می کنند تا در تقليل مصرف اقدام کند
تری موتر ذخيره گردد تا نظر به ضرورت به فروش رسانده اگر عرضه از تقاضا بيشتر باشد می تواند انرژی در ب

  .بعضاً  تقاضا کننده جای عرضه کننده و برخالف آن عرضه کننده جای تقاضا کننده را نيز می گيرند. شود
تقاضا عکس العمل نشان داده / چون ارسال کنندۀ انرژی با تنوع بزرگ نرخها در برابر موقعيت های  مختلف عرضه

 چون مستهلک در مورد نتايج کار خود زود تر و مکملتر اطالع حاصل کرده و مصرف انرژی را عيار می تواند و
ماموريت انرژی مطالعۀ که توسط دپارتمنت . کرده می تواند، بايد صرفۀ بزرگ از مصرف انرژی امکان پذير باشد

درسويس فرمايش و ذريعۀ شرکت سهامی اکونسپت در سوريش انجام يافته است، ظرفيت صرفه جوئی انرژی را در 
در اتحاديۀ .  بالغ می گرددGWhتخمين می کند که ساالنه به يک هزار گيگاوات ساعت % ٥فاميل های سويس به 

  .ل بايد با ميتر های سمارت مجهز شده باشند تمام مناز٢٠٢٠اروپا پيشبينی گرديده است که الی سال 
  

  در جستجوی يک ستاندرد
مانند صلحه، محافظت محيط زيست و صحت عامه سمارت گريد نيز يک آجندۀ روی دست است که صرف از خود 
پشتی بان را می شناسد يعنی هيچيک مانع تحقق آن نيست؛ سياستمداران، محافظين محبط زيست، سرمايه گذاران، 

در . اکثر حکومت ها تجديد شبکه های انرژی برق را اولويت داده اند.  همه از آن طرفداری دارند– منجرها علما،
 ميليارد دالر را برای کمک به پروژه های آزمايشی منظور ٣،٤امريکا رئيس جمهور، بارک اوبامه، آخر اکتوبرمبلغ 

 به اين سو يک گروپ وجود دارد ٢٠٠٥يندۀ برق از در اروپا در داخل پالتـفورم تکنولوژی برای شبکه های آ. کرد
 .که به هدايت کميسيون اروپائی باسمارت گريد مصروف می باشد

سويس در پروژه های تحقيقی اروپائی حصه می گيرد، و برعالوه آخر نومبر قرارداد های تحقيقاتی را با آلمان و 
 مختلف تحقيقاتی در رشتۀ سمارت گريد، تشييد تماس برای همآهنگی فعاليت های. اطريش نيز به امضا رسانيده است

بين مؤسسات عالی تعليمی و اقتصاد انرژی برق، ماموريت امور انرژی سويس می خواهد در پوهنتون تخنيکی 
  . را افتتاح نمايد» مرکز با صالحيت شبکه های انرژی«سوريش بزودی يک 

 را متوجه سمارت گريد کرده اند و اما رشتۀ کمپيوتر در همه کمپنی های بزرگ اقتصاد برق تحقيقات و انکشاف خود
 ولی هيچ يک کمپنی –آی بی ِام، گوگل، مسکروسافت، اوراکل، ساپ . زمينه از خود نيز عالقه نشان داده است

 زياد نو وارديـن. بزرگ کمپبوتر که در اين رشتۀ جديد تجارتی در جبهۀ اول خواسته باشد قرار گيرد، دربين نيست
، سی پاور، گريد نت، گريد پاينت، آی کنترول و تعداد ١٤کمپنی های جوان مانند کنترول : غاز کار حاضر هستنددر آ

 ميليارد دالر سرمايه ای ريسک ١درسه سال گذشته تخمين کلين تـِـخ گروپ بی شمار ديگر به اساس کمپنی مشورتی 
   .را به دوش گرفته اند

ی بانی دارند، چرا تجديد شبکۀ انرِژ برق زودتر به عمل نمی آيد؟  پيچيدگی اگر حاال که همه از سمارت گريد پشت
زيرا تغيير بنيادی ساختار شبکۀ برق مورد بحث قرار داشته و ازاين لحاظ . مشکالت زياد استند. پروژه بزرگ است

برای اين . دبايد از يک ساختار مرکزيت که از آن سالهای زيادی می گذرد يک ساختار عدم مرکزيت ساخته شو
چرا يک توليد کنندۀ انرژی برق سرمايه گذاری نمايد تا مشتريان وی : تجديد اکثراً  انگيزه های اقتصادی در ک ندارند

  ً انرژی کمتر را برای مصرف خود بخرند؟ اين انگيزۀ غير منطقی در اين نهفته است که شبکۀ انرژی برق عمدتا
  .ختيار داردسياسی شده و دولت عيار نمودن آنرا در ا

 شمار زياد عناصر را سمارت گريدپروژۀ . در پهلوی مشکالت اقتصادی و سياسی مشکالت تخنيکی نيز وجود دارند
 های که بدان ضرورت است، وجود ستاندردولی قسماً  . با هم يک جا می کند که اطالعات را شامل و به کار می بندد

 از طرف Nistدر اضالع متحده امريکا مؤسسۀ ملی ستاندرد . ايندندارند تا همآهنگی همه اين عناصر را تنظيم نم
 در ماه Nist يک لست که از طرف . ، وظيفه دار استتخنولوژی سمارت گريددپارتمنت انرژی برای ستاندرد ساختن 

د کرد مدِت دوام خواه.  رشته نام می برد که در آنها به ستاندرد ضرورت می افتد١٥٠سپتمبر به نشر رسيده است از 
به هرحال انتظار برده می شود در بسياری رشته ها ازنورم . تا ستاندرد های مستقل از توليد کننده به پا ايستاد شوند

  .های استفاده شده بتواند که در انترنت قبالً  ارزيابی شده اند
  

  پايان


