

مقدمه
آینده صنعت انرژی بادی کامالً روشن است .طبق گزارش ساالنه شورای جهانی انرژی بادی منتشر شده در ماه مه سال جاری ،پیش بینی می شود
ظرفیت نصب شده جهانی در پنج سال آینده به میزان  %05افزایش یابد .این افزایش عمدتاً ناشی از تداوم توسعه فناوری در اینن صننعت ،کنا ش
زینه ا و ورود به بازار ای جدید می باشد .تنها در سال  8502میالدی 003.55 ،مگاوات ظرفیت جدید نیروگناه بنادی در جهنان نصنب شنده و
بدین ترتیب جمع ظرفیت نیروگاه بادی نصب شده در جهان به  0003555مگاوات رسید.
گزارشات معتبر بین المللی حاکی از آن است که توسعه انرژی بادی در د ه ای آتی ادامه یافته و انتظار منی رود تنا سنال  8505منیالدی%80 ،
انرژی الکتریکی تولیدی معادل  %01از کل مصرف انرژی جهان توسط توربین نای بنادی تنامین شنود .نیروگناه نای بنادی م نتکر در شنکی
بیشترین سهم را به ود ا تصاص وا ند داد لیکن سهم توربین ای فراساحلی نیز افزایش یافته به طوریکه تا سال  8505حدود  %85از اننرژی
الکتریکی تولید شده توسط مزارع بادی از طریق توربین ای بادی م تکر در دریا وا د بود.
توسعه قابل توجه انرژی بادی موجب شده است که فناوری انرژی بادی از تکنولوژی چالشی به یک فناوری متداول جدید تبدیل شده و مجنادالت
مربوط به ری ک سرمایه گذاری در این بخش فروکش کند .ا یراً روزنامه تایمز مالی لندن در مکاله ای موضوع را به این صورت الصه کرده کنه،
" صنعت انرژی بادی موفق شده است ود را به اثبات برساند و بدین ترتیب سرمایه گذاران قوی و پایداری چون صندوق ای بازنش تگی کنه بنه
نرخ ای بازگشت سرمایه کمتری رضایت می د ند را جذب نماید" .این در حالی است که بانکهای بیشتری نیز آماده ارائه ت هیالت برای سنرمایه
گذاری در این بخش می باشند .بنا به اعالم  ، Barnby Whartonرئنی

بخنش سیاسنت گنذاری انجمنن اننرژی نای تجدیند پنذیر بریتانینا،

 ،RenewableUKزینه سرمایه در این بخش از محدوده  00-02درصد به  05-0.درصد کا ش یافته و انتظار می رود در آینده نزدیک به زیر
 05درصد کا ش یابد .لیکن برای رسیدن به ا داف بلند پروازانه صنعت اننرژی بنادی در آیننده ،قابلینت رقابنت اقتصنادی از طرینق ادامنه رونند
دیجیتالی شدن امری حیاتی است.


دیجیتالی شدن در صنعت انرژی بادی

از آنجا که اطالعات و آمار مربوط به عملکرد اولین توربین ای بادی جهان ثبت شده است می توان ادعنا کنرد کنه صننعت اننرژی بنادی بنه صنورت
دیجیتالی متولد شد .لیکن علیرغم کاربرد فراوان و تاثیرات ب زایی که دیجیتالی شدن مواره بر این صنعت داشته ،ننوز واژه"دیجیتنالی شندن" منی
تواند معانی و تعابیری متفاوت و در مواردی گنگ و نامعلوم داشته باشد .برای تعیین میزان پیشرفت دیجیتالی شدن در صنعت انرژی بنادی و اینن کنه
کدام فناوری دیجیتالی تاثیر بیشتری داشته و نکش پر رنگ تری در این صنعت ایفاء می کند ،موانع پیش روی توسعه به کارگیری اینن فنناوری و نم
چنین چگونه صنعت انرژی بادی می تواند به بهترین روش ممکن از امکانات ایجاد شده توسط دیجیتنالی شندن اسنتفاده کنند ،در تحکیکنی جنامع از
 8555شرکت فعال در این صنعت در سطح بین المللی ،مشخص شد که  %50فعاالن انرژی بادی در دریا و  %58در شکی دیجیتالی شدن را به عنوان
ته اصلی استراتژی ود قرار داده اند .لیکن تنها  %80این شرکتها اح اس می کنند که از سطح باالتری از فناوری ن بت به کل صنعت انرژی بادی
بر وردارند .در ارتباط با انتظارات و فواید ناشی از دیجیتالی شدن %08 ،فعاالن این صنعت باال بردن بنازد ی در بهنره بنرداری %58 ،ت نهیل و بهبنود
تصمیم گیری و  %55باال بردن بازد ی اقتصادی را در اولویت قرار دادند .استفاده از فناوری جدید تنها بخشی از تصویر کلی است .م ناله اصنلی در بنه
کار گیری فناوری جدید نشان دادن نکش مثبت آن در ر مجموعه است.
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فناوری های جدید در صنعت انرژی بادی

یکی از چالش ای اصلی در انکالب دیجیتالی عصر حاضر مرا ی با تغییرات سریع فناوری به شمار می رود .در بررسی به عمل آمده در سطح بنین
المللی ،فناوری ای زیر از نظر فعاالن این صنعت بیشترین تاثیرات را داشته و ارزش سرمایه گذاری دارد.


واقعیت مجازی
به عکیده  %10فعاالن صنعت انرژی بادی دریایی که در این بررسی شرکت کردند ،واقعیت مجازی نکش مهمی ایفاء می کنند .یکنی از کاربرد نای
این فناوری تربیت نیروی ان انی الزم برای صنعت انرژی بادی و مهندسین ن ل آینده این صنعت به شمار می رود .به عننوان مثنال منی تنوان از
مرکز کار آموزی انرژی بادی م تکر در آکادمی انرژی نیوکاسل انگل تان اشاره کرد که در آن شرایط واقعی که مهندسین در حالت کنار در منزارع
بادی م تکر در دریا با آن مواجه

تند را به طور کامل شبیه سازی می کند .فناوری واقعیت مجازی امکان عیب یابی و رفع نکنص تنوربین نای

بادی را در شرایط واقعی و بی طر فرا م آورده و از این طریق تجربه و تخصص الزم را در مهندسین و پرسنل شاغل در اینن صننعت فنرا م منی
آورد.
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بالک چین
تنها  %00از شرکت کنندگان در بررسی به عمل آمده اعتکاد دارند که در سه سال آینده فناوری بالک چین تاثیرات قابل تنوجهی در اننرژی بنادی
وا د داشت ،لیکن ب یاری معتکدند که این فناوری نکش مهمی در بخش انرژی ایفاء وا د نمود .سنال گذشنته اولنین پایگناه ارائنه تائیدینه بنا
استفاده از فناوری بالک چین در جهان در بخش انرژی تجدید پذیر توسط شرکت  Acciona Energyراه انندازی شند .م نیولین اینن شنرکت
معتکدند قابلیت تعیین دقیق مناب ع انرژی تجدید پذیر در آینده نزدیک از ا میت ویژه ای بر وردار وا د شد .با به کار گیری فناوری بالک چنین
می توان اطالعات جامع ،دقیق و شفا ی را به صورت م زمان جمع آوری کرده و آن را به عنوان گام اول در ایجاد پایگاه اطالعاتی فراگیر در نظنر
گرفت.



کدینگ
با اطمینان می توان گفت کدینگ و برنامه نوی ی یکی از زمینه ای کلیدی صنعت انرژی بادی در آینده وا د بود .نکش بنیادین و اساسنی ننرم
افزار ای جدید برای تحلیل و بهبود عملکرد توربین ای بادی غیر قابل کتمان بوده و  %11فعاالن اینن صننعت معتکدنند کنه اینن فنناوری ارزش
سرمایه گذاری بیشتری دارد.



موانع مربوط به دسترسی به اطالعات در صنعت انرژی بادی
صنعت انرژی بادی از حجم عظیمی از اطالعات بر وردار بوده و امروزه نیز از مزایای فناوری ابر داده ا برای حرکت به سوی شرایطی که بتوان بنا
پیش بینی ر نوع طا قبل از وقوع و انجام اقدامات الزم ،میزان تولید انرژی بادی را حداکثر کرد ،اسنتفاده منی کنند .لنیکن اسنتفاده مطلنوب و
واب تگی شدید به حجم عظیم داده مراه با چالش ایی در حوزه فناوری می باشد.
بررسی انجام شده حاکی از آن است که  %.3فعاالن صنعت انرژی بادی نگران به اشتراک گذاشتن اطالعات بوده و  %80نیز عدم امکان دسترسنی
به اطالعات را به عنوان مانعی بر سر راه توسعه فناوری در این صنعت مد نظر دارند .در مکای ه با صنعت انرژی که از استاندارد ا و مکررات مندونی
در ارتباط با استفاده اشتراکی از اطالعات بر وردار است ،فعاالن صنعت انرژی بادی از نگرانی بیشتری درارتباط با دسترسی به اطالعنات رننج منی
برند.
به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به عملکرد مزارع بادی از ویژگی ای اصی بر وردار است به طوری که مکاری مه جانبه و ایجناد امکنان
دسترسی به اطالعات م به عنوان یک فرصت و م م اله ای چالشی به ح اب می آید .در صنعت نفت و گناز ینک کن رسنیوم صننعتی موفنق
شده است طی دوره ای  .5ساله اطالعات مربوط به آمار قابلیت اطمینان اعضاء را در پایگاه اطالعاتی  OREDAجمنع آوری کنرده و در ا تینار
اعضاء قرار د د .لیکن در صنعت انرژی بادی فرا م آوردن شرایط الزم برای جمع آوری و ایجاد پایگاه اطالعاتی م تلزم عزم فعاالن اینن صننعت و
تدوین مکررات و قوانین حمایتی الزم در فضای رقابتی می باشد .در حال حاضر نیز در موارد متعددی پایگاه ای اطالعاتی در دسنترس قنرار دارد
که اعضاء می توانند از مزایای دسترسی به اطالعات و به اشتراک گذاشتن آن بهره مند گردند .از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سازمان قابلیت اطمینان الکتریکی آمریکای شمالی NERCدر این سازمان دستورالعمل ای مربوط به نحوه ارائه اطالعات به صورت جامع تدوین و ارائه شده است .علیرغم اینکه در ابتدا این مکررات توسنط
کمی یون نظارتی شبکه ملی برق تدوین گردید لیکن شامل روش ای ارائه اطالعات و گزارش د ی توسط تولید کنندگان بنرق از جملنه بنادی و
ورشیدی نیز می باشد.
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 پروژه SPARTAاین پروژه شامل اطالعات و آماری در زمینه عملکرد ،آمادگی ،قابلیت اطمینان و تحلیل روند بوده و از سوی مالکین و بهنره بنرداران منزارع بنادی
م تکر در دریا برای مکای ه عملکرد ود با سایر تولید کنندگان انرژی بادی مورد استفاده قرار می گیرد.
 پروژه Engieاین پروژه توسط شرکت برق فرا ملیتی فران ه به اجرا در آمده و اطالعات و آمار گ ترده ای را در ارتباط با عملکرد مزارع بادی در ا تیار فعناالن
این صنعت قرار می د د.
مانع دیگری که صنعت انرژی بادی بایداز آن عبور کند ،گذر از پروژه ای پایلوت و به کار گیری فناوری دیجیتال در بهره بنرداری از منزارع بنادی
است .با استفاده حداکثری از دیجیتالی شدن در بهره برداری و تولید ،امکان استفاده کامل از مزایای این فنناوری در صننعت اننرژی بنادی فنرا م
وا د گردید.


نگاهی به آینده

انتکال موفکیت آمیز به سمت و سوی دیجیتال فراتر از یک م اله صرفاً فناورانه است .برای این که یک سازمان بتوانند از مزاینای کامنل نر گوننه
پیشرفت و تغییر بهره مند گردد ضروری است تمام الیه ای آن سازمان به صورت واقعی در گیر بوده و یکایک پرسنل نیز دف مشترکی را دنبال
ال
کنند .در بخش انرژی  %00از شرکت کنندگان معتکدند ارتکاء دانش دیجیتالی پرسننل از طرینق دوره نای بنازآموزی و کنارآموزی امنری کنام ً
ضروری است  .در صنعت انرژی بادی نیز شرایط به مین گونه است .بررسی ای انجام شده حاکی از اعتکاد راسخ این صنعت مبنی بنر تمرکنز بنر
قابلیت پرسنل برای استفاده ر چه بیشتر از فناوری آینده است .در جواب این سوال که کدام مهارت ا از بیشترین ا میت بر وردارنند ،منواردی
چون دمات داده ،امنیت سایبری و بالک چین بیشتر از سطح متوسط مورد توجه قرار گرفته است.
مهارت ای زیر از ا میت بیشتری در صنعت انرژی بادی در مکای ه با صنعت انرژی بر وردارند:



نتیجه گیری
علیرغم تمرکز بر ارتکاء مهارت نیروی کار برای مواجهه با آینده %50 ،فعاالن صنعت انرژی بادی معتکدند اولویت نای دیگنر درون سنازمانی مهنم
ترین مانع بر سر راه دیجیتالی شدن می باشد.
برای اطمینان از تداوم قابلیت رقابت اقتصادی در جهان دیجیتال ،چالش ای اصلی که باید در اولویت قرار گیرند مکابله با تفکنر درون سنازمانی و
غلبه بر موانع مرتبط با داده می باشد.
انرژی بادی و فناوری دیجیتالی ترکیب ایده آلی است که به صورت مشترک می تواند کمک قابل تنوجهی در رسنیدن بنه ندف کنربن زداینی از
اقتصاد جهان نماید .بدیهی است طرز تفکر فعاالن این صنعت نکش اساسی در رسیدن به ا داف مورد نظر در آینده ایفاء می کند.
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