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چکیده
تولید ،انتقال ،مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز
است که شامل جنبههای فنی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی میباشد.

تاریخ پذیرش:

حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشتهای در مورد

1400 / 4 / 13

سیستمهای نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان ،مهندسان،
سیاستمداران ،شهروندان ،صاحبان صنایع ،و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی
میان رشته ای ،حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا میکند ،که شامل
رشتههای مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستمهای انرژی

کلمات کلیدی:

و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش میپردازد .هدف این مقاله ،آینده

مدیریت انرژی،
فناوری ارتباطات،
آموزش و پژوهش،
مطالعات میان رشته ای،
نوآوری صنعتی،
انستیتو ملی،
آینده پژوهی.

پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به
فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده
نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است .این مطالعه ،فراتر از چشم اندازهای صرفا
علمی و با گنجاندن تأمالتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار ،تجزیه و تحلیل
دادهها را گستردهتر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل میکند.
در ابتدا ،برای آموزش نسل جدید متخصصان ،که باید از عهدهی چالشهای میان رشتهای
مربوط به سیستمهای نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند ،توصیههایی در مورد محتوای
دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است .سپس ،پیشنهادی جهت
تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح میشود که در آن به ضرورت و ساختار
چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژیهای آینده پرداخته شده
است.

 .1فوق دکترای مدیریت انرژی و دانشیار مهمان در مرکز تحقیقات انرژی ،پژوهشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
تهران ،ایران.
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بخش انرژی با چالشهای رو به افزایشی مواجه است و متحمل تغییرات عمدهای میباشد که باعث
افزایش پیچیدگی آن شده و نیاز به سیاست گذاریها و استراتژیهای نوآورانه در مدیریت انرژی را افزایش
میدهد (هیرانی و دیگران .)2012 ،در حال حاضر  ٪85جمعیت جهان از برق استفاده میکنند و زغال
سنگ که منبع اصلی برق است ٪40 ،از برق جهان را تولید میکند .با این وجود و در سپتامبر ،2015
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه  2030توسعه پایدار را تصویب کرد .این دستورالعمل شامل
مجموعهای از  17هدف توسعه پایدار ( )SDGبرای پرداختن به چالش هایی است که جهان با آن روبرو
است ،از جمله برنامههای مربوط به فقر ،نابرابری ،تغییرات آب و هوا ،تخریب محیط زیست ،صلح و
عدالت .در میان این اهداف ،مواردی وجود دارد که کامالً به چالشهای بخش انرژی مرتبط است :تضمین
دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اعتماد ،پایدار و مدرن) ، (SDG7ایجاد زیرساختهای انعطاف
پذیر ،ترویج صنعتی شدن پایدار و تقویت نوآوری ( ، )SDG9ساخت شهرهای فراگیر ،ایمن ،انعطاف پذیر
و پایدار ( ، )SDG11تضمین الگوهای پایدار مصرف و تولید ( ، )SDG12و اقدامات فوری برای مقابله با
تغییرات آب و هوا و تأثیرات آن ( .)SDG13از طرفی طبق توافق نامه پاریس در مورد تغییرات آب و
هوائی ( ،)UNFCCCبرای گرم شدن کره زمین به میزان بسیار کمتر از  2درجه سانتیگراد هدف گذاری
شده است (محسنی و دیگران.)2015 ،

بهرحال ،پایداری انرژی یک مأموریت مهم جهانی است که پیامدهای عمده اقتصادی و اجتماعی
دارد (مقدسپور و دیگران .)2020 ،به همین دلیل امروزه جهان به سرعت به سمت استفاده از "دادههای
بیشتر" برای رسیدن به هدف "انرژی کمتر" در حرکت است .جنبه فنی چنین سیاستگذاری ای ،به
کیفیت توان (گندمان و دیگران ،)2018 ،قابلیت اطمینان سیستم قدرت (با توجه به کفایت سیستم ،امنیت
و پایداری) (میشرا 1و دیگران ،)2019 ،و سیستمهای پایش و نگهداری هوشمند (والته 2و دیگران)2018 ،
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اشاره دارد .ابعاد اقتصادی نیز به تصمیمات سرمایه گذار مخصوصا در منابع تجدیدپذیر و فناوریهای
ذخیره سازی ،مدیریت بهینه و عملیاتی منابع انرژی برای کم کردن هزینهها (کنجو 1و دیگران،)2010 ،
آوری (هونتلز 3و دیگران )2016 ،مرتبط میباشد .جنبههای اجتماعی همچنین نقش کلیدی و مهمی در
سیستمهای انرژی ایفا میکنند ،بطوریکه پژوهشهای علوم اجتماعی نشان میدهد چگونه الگوی رفتار
انرژی انسان میتواند بر سیستمهای تولید/توزیع/مصرف توان چه از نظر فنی و چه از لحاظ اقتصادی
تأثیر بگذارد (اوکا 4و دیگران .)2019 ،در این میان و با در نظر داشتن چشم اندازهای جامع اجتماعی-
فنی و اقتصادی که بیان شد ،بررسی صحیح موضوعات مختلف سیستمهای قدرت وانرژی نیاز به
رویکردهای کامالً میان رشته ای 5دارد .با چنین رویکردی است که انفورماتیک انرژی 6از دیجیتالی شدن
 /تحول دیجیتالی و فناوریهای اطالعات و ارتباطات پیشرفته ( )ICTبرای مقابله با چالشهای گرم شدن
کره زمین و تغییرات آب و هوائی بهره میبرد.
از طرفی ،عبارت "میانرشتهای" در حال حاضر واژهای کلیدی است که در پژوهشهای اخیر مربوط
به حوزه انرژی مشاهده میشود .به طور تجربی ،این مفهوم شامل "پل زدن" نظری یا روش-شناختی
بین رشتههای مختلف علوم است که امر ارسال و دریافت (تبادل) اطالعات بین رشتهای را مقدور
میسازد (پلگرینو 7و دیگران .)2017 ،اشمیت 8و دیگران 2015 ،و پلگرینو و دیگران 2017 ،تفاوت مفهوم
میان رشتهای با رویکرد "چند رشته ای" مرسوم را مورد توجه قرار میدهند .در واقع ،مفهوم دوم بر
همکاری بین چندین رشته پیرامون یک موضوع پژوهش مشترک تأکید دارد ،یعنی به روشی که افزایشی
باشد نه لزوما تلفیقی .رویکرد چند رشتهای تنها حول یک موضوع واحد متمرکز میشود در حالی که تا
حدی بخشی و ترکیبی باقی مانده است .از طرف دیگر ،رویکرد میان رشتهای در ساخت و ساز یک پروسه
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پژوهشی به دنبال ادغام دیدگاههای رشتههای مختلف است و میتواند به ترکیبی از دانش دست یابد تا
درک کاملی از مسئله به دست آورد (مالباند 1و دیگران .)2017 ،بنابراین میان رشته ای ،تغییر پارادایمی
از اهداف مورد نیاز است .در رویکرد میان رشتهای که در باال به آن اشاره شد ،حوزه جدید انفورماتیک
انرژی نقش مهمی ایفا میکند که شامل رشتههای مختلفی برای پرداختن به چالشهای اجتماعی -فنی-
اقتصادی سیستمهای قدرت و انرژی است .به طور خاص ،هدف انفورماتیک انرژی استفاده از فناوریهای
اضطراری و جدید اطالعاتی و ارتباطی است تا سیستمهای انرژی کارآمدتر ،مؤثرتر ،ایمن تر ،اقتصادیتر
و پاکیزهتر شوند .هدف انفورماتیک انرژی استفاده از فناوری دیجیتال و نظریه مدیریت اطالعات برای
ترغیب انتقال سریع به سمت سیستمهای انرژی پایدار و مقاوم میباشد (اسپرینگر.)2020 ،2
از آنجاییکه مبحث انفورماتیک انرژی یک زمینه تحقیقاتی جدید و بسیار پویا میباشد ،تنها در
کشورهای توسعه یافته دستاوردهایی را بهمراه داشته که همچنان در حال گسترش است .بعنوان مثال در
کشور دانمارک مرکزی با عنوان  SDUبا تمرکز بر زمینه انفورماتیک انرژی استقرار یافته

استSDU .

یک مرکز تحقیقاتی و نوآوری بین رشتهای صنعت محور با چشم انداز جهانی است .این مرکز در سال
 2013با ماموریت مشارکت در انتقال جهانی به سمت یک سیستم انرژی قابل اعتماد ،پایدار و کم کربن
از طریق توسعه راحلهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات که از تحول دیجیتالی بخش انرژی
پشتیبانی میکند ،تاسیس شد .در آلمان نیز پژوهشها و تحقیقاتی قابل توجهی در این خصوص صورت
گرفته است .با توجه به اینکه شرکتهای حوزه انرژی در موقعیتی قرار دارند که مدلهای تجاری سنتی
سودآوری خود را از دست دادهاند و به دنبال روش هایی هستند که با آموزش و پژوهش به مشتریان خود
آنها را تشویق به صرفه جویی انرژی کنند .در این زمینه در مقالهای که توسط  Matti Grosseو همکاران
ارائه گردیده است بیزنس مدل انفورماتیک انرژی برای چندین شرکت در آلمان بررسی و اجرایی گردیده
است (گروسه 3و دیگران.)2019 ،
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هدف این مقاله مروری بر حوزهی جدید انفورماتیک انرژی با نشان دادن روندهای فعلی ،چالشها،
فرصتها و مسیرهای آینده بر اساس سه محرک اصلی پژوهش ،آموزش و نوآوری صنعتی جهت توسعه
نگاه کنیم که فراتر از چشم اندازهای پژوهشهای علمی خالص است .این مقاله تحلیلهایی را بررسی
می کند که شامل بازتاب رویکردهای آموزشی فعلی و آینده و بحث در مورد این که چگونه اختراعات
صنعتی و تجارتهای جدید میتوانند در حوزهی جدید انفورماتیک انرژی ظهور کنند .در این راستا ،سه
بخش اصلی پیشنهاد شده است :یک بخش به تشریح روندهای پژوهشهای فعلی در انفورماتیک انرژی
و همچنین به فرصتها و چالشهای پژوهش میان رشتهای میپردازد؛ بخش دیگر روی این که چگونه
حوزهی انفورماتیک انرژی با دانشجویان ارتباط بگیرد و چالشها و فرصتهای دورههای اموزشی انفورماتیک
انرژی در دانشگاهها چیست؛ و باالخره بخش سوم روی اینکه چه نوع زمینهی عملی بر اساس نیازهای
کسب و کار آینده از متخصصان انفورماتیک انرژی مورد توقع است بحث میکند .در قسمت آخر مقاله،
پیشنهاد کلی تاسیس یک مرکز تخصصی برای پرداختن علمی و صنعتی به موضوع انفورماتیک انرژی
ارائه میشود .در نهایت ،نتیجه گیری و توصیه هایی با توجه به موارد اصلی مورد بحث در هر بخش مقاله
بیان میشود .همچنین در این مقاله عالوه بر دستیابی به اهداف فوق ،تالش بر اینست که بتوان پاسخی
برای سواالت و ابهامات موجود در این حوزه داشته باشیم .برخی از مهمترین این سواالت به شرح ذیل
میباشد:
رویکردهای آموزشی در حوزه انفورماتیک انرژی براساس روندهای تحقیقاتی و صنعتی چیست؟ روند
تحقیقاتی و صنعتی انفورماتیک انرژی در دنیا چگونه است؟ چهارچوب اساسی انفورماتیک انرژی در زمینه
آموزش و پژوهش چیست؟ دانشجویان و متخصصان در حوزه انفورماتیک انرژی چه پیش زمینههای را
برای بهبود یادگیری و آموزش نیاز دارند؟ هنگام ارائه و آموزش یک تخصص بین رشتهای مانند
انفورماتیک انرژی ،چه مالحظاتی باید در نظر گرفته شود؟ کارآمدترین چهارچوب همکاری برای تاسیس
مرکز ملی انفورماتیک انرژی در ایران چگونه میتواند باشد؟
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 .2روشها و زمینههای پژوهش در انفورماتیک انرژی
انفورماتیک انرژی رشتهای است که با فیزیک ،ریاضی ،مهندسی ،مدیریت و جامعه شناسی و در کانون
علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی عمدهترین هدف است .انفورماتیک انرژی به طور رسمی آخرین یافتههای
علوم رایانه را بر مسائل انرژی و محیط زیست اعمال میکند .نسبت و سطح تاثیر هر کدام از موضوعات
انرژی و انفورماتیک تا حد زیادی به فرض پژوهش و پروژه مورد نظر بستگی دارد.
انفورماتیک انرژی یک زمینه تحقیقاتی نوآورانه است که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را
برای مقابله با چالشهای مربوط به انرژی در بر میگیرد .بدین منظور ،روشهای مورد استفاده برای پیاده
سازیهای "هوشمند" اغلب عملکرد سنسورها را با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ترکیب میکنند.
انفورماتیک انرژی زیرساختها را در حوزه انرژی از جمله منابع تولید انرژی ،توزیع ،مصرف ،خرید/فروش
و صدور صورتحساب ،و نظارت بر سیستمها و مجوزهای قانونی را ادغام و بهینه میکند .در چنین شبکهای
است که کارایی عمدهترین تأمین کنندهها و مصرف کنندگان انرژی با جمع آوری و تجزیه و تحلیل
اطالعات بهبود مییابد:
• دادههای بزرگ ،دادههای کوچک ،آمار ،مهندسی دادهها و معماری داده ها )علوم داده(

• مهندسی برق و الکترونیک ،سیستم برق ،سیستم انرژی ،دیجیتال کردن سیستم قدرت )سیستمهای
قدرت و انرژی(
• محاسبات سبز ،الگوریتمها و سیستم عامل ،سیستمهای فیزیکی-سایبری ،اینترنت اشیاء ،رابطها )علوم کامپیوتر(
• اقتصاد کالن و خرد )اقتصاد(
• تحقیق در عملیات )ریاضی  -مهندسی صنایع(
• رفتار کاربر) علوم اجتماعی (Nudging-
• حقوق و مسئولیتهای مصرف کنندگان برق )قانون و مدیریت(
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واتسون 1و دیگران در سال  2010در مقاله ای ،در مورد مسیرهای سیستمهای ارتباطی بحث میکنند.
گوبل 2و دیگران در سال  ،2014به چالشها و فرصتهای علوم کامپیوتر و سیستمهای اطالعاتی در جهت
شده ،وجود یک پروتکل ارتباطی استاندارد ضروری است که این فناوری بطور فزایندهای به سمت یک
سیستم یکپارچه ارتباطی در حرکت است .در پژوهشی دیگر ،هوآنگ3و دیگران در سال  ،2017استانداردسازی
در معماری شبکه هوشمند را مطالعه میکنند .توجه کنیم که استانداردسازی پروتکلها اغلب در رشته هایی
مانند مخابرات سیستمهای الکترونیکی و سیستمهای کامپیوتر الزم است که انفورماتیک انرژی میتواند به
عنوان پلی در سازماندهی چنین موضوعات پیچیده و چند رشتهای عمل کند.
امروزه دادهها با حجم بزرگتر بیشتر در دسترساند اما برای استخراج اطالعات معنی دار از این دادهها
از بخش تحلیل داده استفاده میکنیم .در زمینهی انرژی به جز تقاضای آشکار و دادههای تولید ،مجموعه
دادههای پیچیدهتری نظیر انواع دادهی استاتیک و دینامیک در دسترس هستند .هگهوس 4در سال 2018
و ژوو 5در سال  ،2016به حجم زیادی از دادههای مربوط به انرژی اشاره میکنند و اینکه چگونه
برنامههای یادگیری ماشین میتوانند برای مواجهه با دادههای بزرگ بکار گرفته شوند .انفورماتیک انرژی
میتواند پیشرفتهای محاسباتی را ایجاد کند که به نوبه خود میتواند به مسائل انرژی دنیای واقعی و
پیچیده اعمال شود.
از یک سو ،سیستمهای انرژی در حال نامتمرکز شدن و پراکندگی بیشتر بوده و منابع انرژی
تجدیدپذیر در حال افزایش سهم خود در سبد انرژی کل هستند .به عنوان مثال ،برخی پژوهشگران به
مدیریت سمت تقاضا مبتنی بر کاربر نهایی در یک محیط شامل چند ریزشبکه پرداختهاند (نونا 6و دیگران،
 )2014در جاییکه انفورماتیک انرژی تولید محلی و توزیع شده و چشم اندازهای تجاری جدید و نوآورانه
را به همراه مدیریت سیستمهای پیچیده شبکه توزیع تسهیل میکند (نیکخواجوی و دیگران )2009 ،و

1 Watson
2 Goebel
3 Huang
4 Heghedus
5 Zhou
6 Nunna
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(کاسالیچئو 1و دیگران .)2016 ،از سوی دیگر ،بخش حمل و نقل نیز شاهد افزایش وسایل نقلیه

برقی2

است که نه تنها سازگار با محیط زیست هستند بلکه میتوانند به عنوان وسیلهای برای ذخیره انرژی
 ،2013شارژ هوشمند وسایل نقلیه برقی و عملیات انتقال از خودرو به شبکه 4را شرح میدهند و در سال
 ، ،2016یک مکانیسم کنترل ترافیک بر اساس پایش وضعیت انرژی توسط ژانگ و دیگران مورد مطالعه
قرار گرفته است .در عین حال ،تجهیزات خانگی نیز در حال هوشمندتر شدن هستند .بدین ترتیب فرصتها
و چالشهای جدیدی در هماهنگی آنها برای استفاده بهینه و کارآمد از انرژی ایجاد میشود .کنتورهای
انرژی هوشمند در مقیاس گسترده در اتحادیه اروپا مستقر شدهاند (ژوو و دیگران )2017 ،و نویسندگان
دیگری نیز در مورد شهر هوشمند ،اینترنت اشیاء و ویژگیهای شبکه هوشمند برق متصل به شبکه
سیستمهای انرژی بحث میکنند (مورواج 5و دیگران )2011 ،و (آل علی و دیگران.)2017 ،
در حوزه علوم اجتماعی ،رفتار مصرف کننده برای درک بهتر پتانسیل انعطاف پذیری سمت تقاضا
مورد بررسی قرار میگیرد .نول 6و دیگران ،2014 ،در مورد نقش راهنمایی برای تصمیم گیری

آگاهانه7

در مورد بهره وری انرژی برای مصرف کنندگان بحث میکنند .این امر پاسخ سواالت پژوهشهایی مربوط
به تغییر رفتار ،راحتی کارکنان و تعامل مصرف کننده را روشن میکند .کالین 8و دیگران ،2012 ،با
استفاده از سیستم چند عامل ،مدیریت انرژی هماهنگ را برای آسایش مصرف کننده بررسی میکنند.
گانگله 9و دیگران ،2013 ،تعامل مصرف کننده را با توجه به پروژههای مختلف شبکه هوشمند در اتحادیه
اروپا ارائه میدهند .از آنجائیکه سیستمها به سمت ادغام و هماهنگی باال پیش میروند ،انفورماتیک انرژی
ممکن است متخصصان حوزههای مختلف را به دستیابی به یک راه حل جامع و بهینه رهنمون سازد.

1 Casalicchio
)2 Electric Vehicles (EV
3 Mal
)4 Vehicle to Grid (V2G
5 Morvaj
6 Newell
7 Nudging
8 Klein
9 Gangale
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همچنین ،با افزایش ادغام سیستمهای انرژی ،چالشهای مربوط به حریم خصوصی رو به افزایش است.
کایجپرس 1و دیگران در سال  ،2013با مطالعه موردی از هلند ،بر موضوعات مربوط به حریم خصوصی
را از طریق تجزیه و تحلیل دادهها با در نظر گرفتن نقش کنتورهای انرژی هوشمند بررسی میکنند.
پیئرسون 3و دیگران در سال  ،2011تهدیدات سایبری و نگرانیهای امنیتی شبکههای هوشمند در اروپا را
بررسی میکنند .بدین ترتیب ،مسائل حقوقی و قانونی مربوط به بخش انرژی نیاز به بازنگری و اصالح
منطبق با سرعت پیشرفت در فناوریها دارد (روگن کامپ 4و دیگران.)2007 ،

بطور کلی وقتی رویکرد در پژوهش به سمت چند رشتهای متمایل است که در آن کارشناسان
رشتههای مختلف حضور دارند و یک زمینه پژوهشی میان رشته ایتر میشود ،برای سادهسازی پژوهش
نیاز به تعریف استانداردهای جدید و بروز میباشد .انفورماتیک انرژی یک رویکرد میان رشتهای است که
میتواند از پشیرفتهترین فناوریها بهره ببرد .انفورماتیک انرژی میتواند با لحاظ کردن جنبههای اجتماعی،
همگرایی پیشرفتها را در علوم رایانه و در مسائل مربوط به انرژی در دنیای واقعی تسهیل کند .از طرفی،
هیچ راه حل واحدی مناسب برای همه وجود ندارد .به عنوان مثال ،یک راه حل برای اروپای شمالی برای
کشورهای بالتیک قابل استفاده نیست و برعکس .در حالی که اصول انفورماتیک انرژی یکسان است،
باید راه حلها برای انطباق با مشخصات فرهنگی ،قانونی ،و جغرافیایی هر منطقه مجدد تنظیم شود.5
انفورماتیک انرژی متخصصان رشتههای مختلفی را برای حل یک مشکل واحد گرد هم میآورد .در
حالی که هدف از این پروژه ممکن است واحد باشد ،حوزههای مختلف آن را متفاوت میفهمند بنابراین
متفاوت پاسخ میدهند .بدین ترتیب نکته اصلی مدیریت پژوهشی در اینجا این است که بر روی اصول
اساسی توافق شود (ابوئل ال 6و دیگران .)2007 ،روسینی 7و دیگران در سال  ،1979چارچوبی را ارائه

1 Cuijpers
2 Luan
3 Pearson
4 Roggenkamp
5 Glocalization
6 Aboelela
7 Rossini
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میدهند که در مورد چالشهای یک تیم پژوهشی میان رشتهای بحث میکند .بسیئو 1و دیگران در سال
 ،2014نقشه راه برای یک پژوهش موفقیت آمیز میان رشتهای ارائه میدهند که یک رویکرد بازتابی را
علوم کامپیوتر ،مهندسی مکانیک ،علوم اجتماعی و غیره را در بر میگیرد .در واقع ،تیم پژوهشهای میان
رشتهای طیف گستردهای از موضوعات را در بر میگیرد .بنابراین مزیت این است که راه حل توسعه یافته
برای سناریوها و شرایط متعدد قابل اجرا است .با این حال ،چالش این است که در مقایسه با اهداف
پژوهش یک بعدی به طور چشمگیری زمان بیشتری میبرد .داشتن یک تیم میان رشتهای از زمانی که
جامعه به سمت یک سیستم شناختی و بهم پیوسته حرکت میکند ،اهمیت بیشتری دارد .در گذشته یافتن
راه حل مجرد و تنها برای یک مسئله قابل قبول بود .از آنجا که جهان بیشتر به هم متصل شده است،
تقاضای باالتری برای یک راه حل جهانی ،بهینه و با زمان موثر وجود دارد .بنابراین تدوین ابزار یا بررسی
یک موضوع پژوهشی بیش از گذشته نیاز به صالحیت رشتههای مختلف دارد .به عنوان نمونه ،توافق
پاریس برای مقابله با تغییرات آب و هوا قابل دستیابی نیست مگر اینکه تمام جهان و تخصصهای مختلف
متحد شوند تا اقدامات جدی را انجام دهد .به عنوان مثالی دیگر ،انرژی خورشیدی از متخصصان رشتههای
علوم مواد ،الکترونیک و سیستم قدرت بهره میبرد .بهره وری از ترکیب مواد پنل فتوولتائیک خورشیدی
توسط متخصص علوم مواد بهتر مورد بررسی قرار میگیرد در حالی که یکارچگی کارآمد آن در شبکه
توسط سیستم قدرت قابل حصول است .بنابراین ،چالشهای اصلی یک گروه پژوهشی میان رشتهای شامل
موانع ارتباط کارا و عدم درک متقابل از روشها میشود اما محدود به آن نیست .در یک پروژه میان رشته
ای ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد زیرا دامنههای مختلفی تحت پوشش قرار میگیرند .به منظور ادغام
صحیح دیدگاه ها ،الزم است نقاط مشترک ایجاد شود .به عنوان مثال ،تمرکز روی "آنچه هدف نیست"،
اختالفات در پژوهش مورد نظر را بیشتر میکند .برای تقویت همکاری در یک گروه پژوهشی میان رشته
ای ،دورههای آموزشی جدید میان رشتهای الزم است که در بخش بعدی مقاله به آن پرداخته میشود.
و بالخره اینکه یک چالش عمده در تیمهای میان رشته ای ،انتخاب سبد مناسب مهارتها است.
رویکرد میان رشتهای به خودی خود و در صورت اشتباه در ایجاد سبد مناسبی از تخصصها ،همیشه مفید

1 Bossio
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نیست .در واقع ،رویکرد میان رشتهای زمانی خوب است که رشتههای مرتبط در یک پژوهش خاص که
مورد هدف است ،با یکدیگر در تفاهم کامل و درک متقابل باشند .به عبارت دیگر ،یک تیم تحقیقاتی
بردارهایی با برآیند صفر! اگر تخصص ،چشم اندازها و عالیق علمی افراد بیش از حد از هم جدا شوند و
هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند ،نتیجهی تیم در طوالنی مدت ناموفق خواهد بود .برخورداری از
تخصصهای مختلف در کنار هم ،نباید منجر به "جزیره ای" و جدا شدن محققان در مسیرهای مختلف
شود .از این نقطه نظر ،یک رهبری مناسب برای اطمینان از انسجام در تیم و بهره برداری مناسب از
منابع مختلف در جهت دیدگاهها و اهداف مشترک ضروری است.

 .3آموزش انفورماتیک انرژی به دانشجویان و متخصصان
هدف این بخش بحث و توصیف ویژگیهای اصلی دورههای انفورماتیک انرژی ،با توجه به روندهای
موجود ،نیازهای آموزشی آینده و معنای واقعی دامنه انفورماتیک انرژی میباشد .ذکر این نکته حائز اهمیت
است که توجه بیشتر در اینجا بحث در مورد دورههای منفرد انفورماتیک انرژی است ،نه برنامههای کامل
مطالعه انفورماتیک انرژی .نمونه هایی از برنامههای مطالعاتی جامع میتواند شامل این موارد باشد:
برنامههای حرفهای  1ساله ،برنامههای کارشناسی  4ساله ،دورههای کارشناسی ارشد  2ساله ،کارگاههای
چند ماهه و غیره .بنابراین هدف بحث در مورد آموزش انفورماتیک انرژی به عنوان یک دوره واحد و
مجزا در یک برنامه آموزشی موجود است .برنامههای کامل و آکادمیک انفورماتیک انرژی در یک مقاله
جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از این منظر ،اولین سؤالی که ایجاد میشود این است که :کدام برنامههای مطالعه میتوانند یا بایستی
شامل دورههای انفورماتیک انرژی باشد؟ برای پاسخ به این سؤال مهم است که معنای اصلی و تعریف
موضوع انفورماتیک انرژی را در نظر بگیریم ،یعنی استفاده از علم کامپیوتر برای حل مشکالت مرتبط با
انرژی .این امر به یک تمرکز کاربردی بسیار قوی و امکان استفاده از رشتههای اساسی انرژی و
انفورماتیک برای رسیدگی به مشکالت دنیای واقعی در حوزه انرژی نیاز دارد .با در نظر داشتن این نکته،
میتوان ادعا کرد که دورههای انفورماتیک انرژی میتواند جایگاه مناسبی را در انواع برنامههای مطالعاتی
پیدا کند .به طور خاص ،برنامههای آموزشی مناسب شامل موارد مرتبط با انفورماتیک (از جمله علوم

Downloaded from necjournals.ir at 19:07 +0430 on Tuesday September 21st 2021

میان رشتهای مناسب جایی است که افراد مهارتهای متفاوتی دارند اما مکمل هم هستند و نه تولید کننده

182

دوره  ،24شماره  ،1بهار  / 1400نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

کامپیوتر و موارد مشابه) ،یا موضوعات مرتبط با انرژی و قدرت (مانند مهندسی برق و موارد مشابه) یا
موضوعات مرتبط با محیط زیست (مانند مهندسی محیط زیست و موارد مشابه) میباشد .عالوه بر این،
دنیای واقعی مرتبط هستند.

سؤالی دیگر که از دید آموزش آکادمیک مطرح میشود و قابل بحث است این است که آیا دورههای
انفورماتیک انرژی برای مقاطع لیسانس مناسب هستند یا بهتر است در مقطع کارشناسی ارشد ارائه شوند.

برای پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که رویکرد میان رشتهای از خصوصیات اجتناب ناپذیر دورههای
انفورماتیک انرژی است و پیش نیاز آن داشتن دید نسبتا گستردهای در مورد موضوعات مرتبط با انرژی
در دنیای واقعی میباشد .این بدان معنی است که شایستگیهای اساسی و دانش مقدماتی در مورد مفاهیم
انرژی و انفورماتیک باید بخشی از سوابق تحصیلی دانشجویان باشد .بنابراین ،دورههای انفورماتیک انرژی
به عنوان دورههای تخصصی در سطح کارشناسی ارشد مناسب است ،جایی که دانشجویان در حال حاضر
پایه و اساس موضوعات اساسی را ایجاد کردهاند که میتوانند در طول دوره خود از آنها استفاده کرده و
بیشتر گسترش دهند .با این وجود ،این را نیز باید در نظر داشت که دانشجویان برنامههای تحصیلی
مختلف ،پیشینه متفاوتی از موضوعات اساسی دارند .بنابراین الزم است که دوره آموزشی طوری طراحی
شود که برخی از سخنرانیهای مقدماتی را نیز شامل شده که مهارتهای مکمل الزم در زمینه انرژی یا
انفورماتیک در اختیار دانشجویان قرار گیرد و به این گونه آنها قادرند به راحتی دوره را دنبال کنند .این
باعث میشود افزودن ارزش دوره میشود و ساختار کلی دوره را برای دانشجویان جالبتر کند.
در تعریف و طراحی مجموعهای از مباحث به عنوان زمینه و پایه مشترک برای دورههای
انفورماتیک انرژی ،نباید از یاد برد که مبحث "انفورماتیک انرژی" اساساً از دو کلمه خوش تعریف و
مستقل ساخته شده است :انرژی و انفورماتیک .بنابراین الزم است که به هر دو موضوع  -انرژی و
انفورماتیک  -به درستی پرداخته شده تا یک دوره موفق ،معنی دار و جامع انفورماتیک انرژی ارائه
شود .چالش در اینجا این است که در دورههای انفورماتیک انرژی بسته به اینکه در قالب چه برنامه
جامعتری در حال ارائه هستند و فلسفه و چشم انداز آن برنامهی اصلی چیست ،تمایل به اولویت دادن
به یک جنبه بر دیگری وجود خواهد داشت .به عنوان مثال ،یک دورهی انفورماتیک انرژی که در
دپارتمان مطالعات علوم کامپیوتر ارائه می شود ،ممکن است تمایل به اضافه کردن جنبههای علوم
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کامپیوتر و کاستن از موضوعات مرتبط با انرژی داشته باشد .اما برای اینکه چنین دورهای واقعاً موفق
باشد ،آموزش انفورماتیک انرژی باید جنبههای مختلف را در بر بگیرد و فقط به رویکردهای علوم رایانه
شود ،بلکه باید هر دو با هم ارتباط داشته باشند به گونهای که دانشجویان در هر دو حوزه فرصتی برای
استفاده ،توسعه ،و کسب مهارت داشته باشند.
برای درک بهتر از آنچه که میتواند یا بایستی در دو موضوع اصلی انرژی و انفورماتیک جای بگیرد،
شایسته است یک بار نگاهی به لیستی از کلیه موضوعات مربوطه در هر دو حوزه داشته باشیم .الف)
حوزه انرژی :انتقال حرارت؛ تبدیل انرژی و بهره وری؛ انرژی در ساختمان؛ حاملهای انرژی؛ تقاضای برق؛
شبکههای هوشمند؛ سیستمهای تولید قدرت و انرژی هوشمند؛ انرژی تجدید پذیر؛ انرژی و حمل و نقل؛
گرمایش یکپارچه؛ انرژی و محیط زیست؛ برنامه ریزی انرژی؛ سیاست انرژی؛ اقتصاد انرژی؛ مدیریت
انرژی؛ مدیریت سمت تقاضا؛ میکروگرید؛ شهرها و محلههای متصل و هوشمند؛ بازار انرژی؛ راندمان
انرژی؛ تولید پراکنده؛ گازهای گلخانه ای؛ تولید همزمان برق و حرارت؛ گرمایش جهانی؛ یکپارچهسازی
سیستمها؛ تولید در مقیاس کوچک/در سایت؛ نیروگاههای فسیلی؛ تجارت کربن؛ فن آوریهای ذخیره
انرژی؛ مدلهای تجاری برای بهره برداری از سیستمهای تولید و ذخیره ،انتقال و توزیع؛ توسعه و مصرف
پایدار؛ سیستمها و اجزای انرژی تجدید پذیر؛ و غیره؛ ب) حوزه انفورماتیک :سیستمهای توزیع شده؛
تکنولوژیهای ارتباطات و تبادل/تحلیل اطالعات؛ برنامه نویسی موازی؛ بانک اطالعاتی پیشرفته؛ برنامه
نویسی؛ ارتباطات رایانه ای؛ امنیت رایانه؛ مهندسی نرم افزار؛ محاسبات سبز؛ هوش مصنوعی؛ سیستمهای
عامل؛ الگوریتمها؛ تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ؛ یادگیری ماشین؛ اینترنت اشیا،؛ حریم خصوصی و
امنیت داده ها؛ و غیره.

با توجه به اینکه موضوعات انرژی و انفورماتیک بسیار گسترده و وسیع هستند ،نیاز به انتخاب زیر
مجموعهای از موضوعات مرتبط است که قرار است بخشی از دوره مورد نظر انفورماتیک انرژی باشد.
چگونگی انتخاب چنین موضوعاتی هنوز یک سؤال باز است که باید در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدا مهم است آنچه را که الزم و ضروری است ،به عنوان پایه برای هر دوره انفورماتیک انرژی تعریف
کنیم .این را میتوان به عنوان یک "چهارچوب اساسی" شناخت که دورههای انفورماتیک انرژی را پایه
گذاری میکند .سپس ،ضروری است که "ویژگیهای متمایز کننده" هر دوره مشخص شود که میتوان به
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چارچوب اساسی افزود .اینها بر اساس عالیق پژوهشی استادان ،فلسفه اصلی برنامه مورد نظر ،نیازهای
کشور/منطقه خاص ،نیازهای بازار کار در آن منطقه که دوره در آنجا ارائه میشود و غیره تعیین خواهند شد.
تعریف شده و بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داوطلب یا عالقمند به اشتراک گذاشته شود .این بدان
معنی است که شناسایی مواردی که قرار است در دورههای انفورماتیک انرژی الزامی شود ،مهم است.
هنگام تعریف مباحث مشترک که باید بخشی از هر دوره انفورماتیک انرژی در هرجا باشد ،شایسته است
فرضیات اصلی زیر را در نظر بگیریم:
• انفورماتیک انرژی یک موضوع گسترده و میان رشتهای است که نه به معنای متخصص بودن در
طراحی و عملکرد سیستمهای قدرت/انرژی و همچنین نه متخصص بودن در علوم کامپیوتر است،
بلکه بیشتر مربوط به ایجاد پل بین این دو حوزه است.
• انفورماتیک انرژی یک موضوع میان رشتهای است ،به این معنی که این دوره باید موضوعاتی را
آموزش دهد که دو حوزه انرژی و انفورماتیک را بهم پیوند داده و در کنار هم قرار میدهد.
برای پرداختن به جنبه ذاتی گسترده انفورماتیک انرژی ،باید رویکرد سطح باالیی از تدریس حفظ
شود .این بدان معنی است که نمیتوان و نباید بیش از حد به جزئیات در این دوره پرداختو صرفا الزم
است تصویری گسترده برای دانش پژوهان با پیشینه و تخصصهای مختلف ارائه شود .از این منظر ،باید
یک دوره انفورماتیک انرژی برای دانشجویان با پیش زمینههای مختلف از برنامههای مطالعاتی مختلف
(همانطور که در ابتدای این بخش مشخص شد) در دسترس دانشجویان قرار گیرد .این بدان معنی است
که باید مقدمه وسیع و گستردهای از دو حوزه انرژی و انفورماتیک در این دوره با توجه ویژه به این موارد
ارائه شود :مفاهیم اساسی سیستمهای قدرت و انرژی مانند شبکه انرژی ،شبکههای هوشمند و
ریزشبکهها ،تغییرات آب و هوایی ،سیاستهای انرژی ،اقتصاد انرژی ،مکانیسمهای بازار ،ساختمانهای
هوشمند ،سیستمهای انرژی در آینده و گذار سیستمها به کم کربن ،مدیریت سمت تقاضا؛ و در علوم
رایانه مفاهیم اساسی مانند دادههای بزرگ ،تجزیه و تحلیل داده ها ،محاسبات موازی و توزیع شده،
بسترهای نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل داده ها ،سیستمهای فیزیکی سایبری ،اینترنت اشیاء ،امنیت
سایبری و محافظت از حریم خصوصی ،مهارتهای مدلسازی و برنامه نویسی ،اندازه گیری دیجیتال ،و
راحتی مصرف کنندگان/تعامل کاربر و مکانیسمهای بازار.
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برای پرداختن به جنبه ذاتی میان رشتهای انفورماتیک انرژی ،الزم است سخنرانیهایی ارائه شود که
به دانشجویان میآموزد که چگونه دانش در دو بخش انرژی و انفورماتیک را میتوان پیوند داد .این امر
مشکالت مرتبط با انرژی انجام شود ،جایی که دو حوزه انرژی و انفورماتیک یکدیگر را تکمیل میکنند.
از آنجا که زمینه برنامهها بسیار گسترده است ،باید انتخابی از مناسبترین و مرسومترین آنها انجام شود.
این به بخش بعدی مقاله منتهی میشود که در آن ویژگیهای متمایز دورههای انفورماتیک انرژی مورد
بحث قرار میگیرد.

از آنجا که انفورماتیک انرژی یک حوزه بسیار جوان و پویا است ،از این رو باید جایی برای اساتید و
سخنرانیها وجود داشته باشد تا مباحث مربوطهی خاصی را در بر بگیرد که تاثیرشان نیز قابل مشاهده و
اندازه گیری باشد .این بدان معناست که در کنار قالب و پیش زمینه مشترک ،بسته به صالحیتهای موجود
مناسب ،عالیق پژوهش و همچنین نیازهای خاص بازار کار در منطقهای که دوره در آن ارائه میشود،
الزم است "ویژگیهای متمایز" دانشگاهها و بخشهای مختلف را شناسایی کرد .بنابراین مهم است که
بخشی از فضا ،به موضوعات خاص مورد نظر اساتید قرار گیرد به گونهای که این دوره دارای قسمت
ویژهای باشد که مربوط به پژوهشی خاص باشد که توسط اساتید معین اداره میشود .به هر حال ویژگیهای
متمایز باید به موضوعات بسیار تخصصی مربوط به حوزه انفورماتیک انرژی مربوط باشد .نمونه هایی از
ویژگیهای متمایز را میتوان با تمرکز ویژه روی مدلسازی انرژی هوشمند و سیستمهای قدرت (مانکارال1

و دیگران ،)2016 ،یا محاسبات سبز (ساها 2و دیگران )2018 ،یا تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ انرژی
و یادگیری ماشینی نشان داد (اما به آنها محدود نمیشود) (جیانگ 3و دیگران )2016 ،و (موسوی و
دیگران .)2019 ،این مدلها با استفاده از زبانهای برنامه نویسی مثل پایتون قابل اجرا هستند (هارت 4و
دیگران )2017 ،و (دونینگ 5و دیگران .)2017 ،مدلسازی و بهینهسازی همچنین نیاز به مدیریت و

1 Mancarella
2 Saha
3 Jiang
4 Hart
5 Dunning
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دستکاری دادهها دارد که میتوان از طریق یادگیری ماشین به دست آورد .در واقع ،در حالی که یادگیری
ماشین به منظور استخراج دانش از داده هاست ،مدلسازی هوشمند انرژی و سیستمهای قدرت با هدف
مداوم ،از طرف عرضه و از طرف تقاضا جمع میکند .در شبکههای هوشمند ،منبع اصلی دادهها زیرساخت
اندازه گیری پیشرفته به همراه دستگاههای هوشمند مختلف مانند سنسورها و کنتورهای هوشمند است
که در کل مراحل تولید ،انتقال ،توزیع ،و مصرف برق مورد استفاده قرار میگیرد .سایر منابع بزرگ داده
عبارتند از دادههای آب و هوا ،دادههای تلفن همراه ،دادههای سنجش حرارتی ،بانک اطالعاتی انرژی،
دادههای انرژی پاک ،دادههای وسیله نقلیه الکتریکی ،سنسورهای خطوط انتقال ،و کنترل تولید/مصرف
انرژی از طریق تجزیه و تحلیل رفتاری .از دیدگاه علوم رایانه ،این به معنای پرداختن به چالشهای ادغام
بانک اطالعاتی ،ظرفیت ذخیره داده ها ،استخراج دانش از دادهها از طریق یادگیری ماشین ،و امنیت و
مسائل حریم خصوصی میباشد.
موضوع مهم دیگری که برای پرداختن به آن وجود دارد ،نیاز به برگزاری دورههای انفورماتیک
انرژی در خط مقدم پژوهش است ،تا دائماً جدیدترین مباحث موجود در این زمینه را در اختیار دانشجویان
قرار دهیم .برای پرداختن به چنین نیازهای آموزشی ،مطالب آموزشی به صورت ایده آل باید با جدیدترین
و باکیفیتترین مقاالت منتشر شده در بانکهای علمی ارائه شود .در واقع ،برای چنین دامنه جدید و
پویایی مانند انفورماتیک انرژی ،مطالب آموزشی میتواند خیلی زود منسوخ شود و بنابراین الزم است
دائماً به مقاالت جدید توجه داشته باشیم تا تازهترین مطالب و ورودیها به دانشجویان ارائه شود .عالوه بر
این ،سخنرانیهای میهمانان از صنعت که به تشریح جدیدترین برنامههای پژوهشهایی موفق در دنیای
واقعی میپردازد ،دورهها را مدرن ،تازه و به روز نگه میدارد .سخنرانیهای مهمانان صنعتی باید با هدف
آمادهسازی دانشجویان برای دستیابی به دانش کافی در مورد این حوزه و استفاده از آن دانش در مشاغل
آینده خود در صنعت بپردازند.

 .4انفورماتیک انرژی و فناوریهای آینده
دانشگاهها به نوعی از مشارکت و/یا همکاری دائمی و پیوسته با بخش صنعت/بازرگانی نیاز دارند تا در
مورد درستی طراحی و ارائه بروز برنامههای آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینههای جدید
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مهندسی و مورد نیاز صنعت مدرن مطمئن شوند .به این ترتیب ،صنعت میتواند هم در مشاوره برای
توسعه برنامه آموزشی و هم در سخنرانیهای مبتنی بر نوآوری در طی یک دوره خاص آموزشی برای
و صنعت در مسیر توسعه پایدار حرکت کرده و به دنبال فارغ التحصیالن توانمند برای پاسخگویی به تمام
نیازهای اقتصادی ،فنی و حقوقی خود باشند بسیار مبرم خواهد بود.
در مورد انفورماتیک انرژی ،به طور خاص ،که یک حوزه میان رشتهای است و در حوزه صنعت
چندین فن آوری جدید آینده را در خود ادغام میکند ،باید یک مدل خالقانه از رابطه بین صنعت و
دانشگاه ارائه شود که در آن یک چارچوب بهینه برای تحقیق و آموزش و نوآوری پیادهسازی شده است.
در اینجا ،به کارگیری یک گروه مشاور از صنعت برای اطمینان از اینکه برنامههای آموزشی/پژوهشی
کامالً با تقاضای صنعت مرتبط است ،چه اکنون و چه در آینده نزدیک ،الزم به نظر میرسد .از طرف
دانشگاه نیز ،یک کمیته علمی صحت و مناسب بودن مدل را برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
انفورماتیک انرژی بررسی میکند .یک ابزار مفید برای بررسی دقیقتر چگونگی راه اندازی رشته
انفورماتیک انرژی در دانشگاهها مطابق با نیازهای چالش برانگیز بخش صنعتی ،استفاده از "روش چرخه
هایپ "1است که یک دید کلی از پیش بینی پیشرفت فن آوریهای حوزههای مختلف در یک دوره زمانی
خاص ارائه میدهد .استفاده از چنین ابزاری ،همچنین اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
انفورماتیک انرژی را با وضعیت اخیر نوآوری در این زمینه آشنا میکند و آنها را در راستای مطالعه و
تحقیق در مورد چالشهای اصلی موجود و آیندهی نزدیک )برای مثال به عنوان پایان نامههای دانشجوئی
(راهنمایی میکند.

چرخه هایپ (محبوبیت) که اولین بار توسط شرکت پژوهش ،مشاوره و فناوری اطالعات آمریکایی گارتنر
معرفی و مورد استفاده قرار گرفت ،نشان دهنده بلوغ ،توسعه یافتگی ،و کاربرد اجتماعی فناوریهای خاص است.
هر چرخه هایپ به پنج مرحله اصلی چرخه عمر یک فناوری تقسیم میشود که از میزان تحریک فناوری مورد
نظر و عالقه عموم به آن شروع شده و تا اتخاذ مسیر اصلی که فناوری با جهش در چرخه عمر خود مواجه

1 Hype cycle

Downloaded from necjournals.ir at 19:07 +0430 on Tuesday September 21st 2021

دستیابی به سطح باالتری از دانش کاربردی کمک کند .چنین همکاری دو سویهای در مواردی که بازار

188

دوره  ،24شماره  ،1بهار  / 1400نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

شده است ادامه مییابد .در این مرحله ،اگر فناوری مورد نظر بیش از یک بازار جاویژه 1داشته باشد رشد خود را
ادامه خواهد داد (گارنتر .)2020 ،شکل  1چرخه هایپ گارتنر 2را نشان میدهد که عمدهترین کاربردهای موفقیت
کشیده است؛ در حالی که اوج عالقه صنعتی نسبت به یادگیری عمیق ،رابطه آب و انرژی ،و تکنولوژیهای
مربوط به اینترنت اشیا و بالکچین وجود دارد .مثال همانطور که در شکل نشان داده شده است ،فناوری بالکچین
برای امنیت داده ها ،هوش مصنوعی ،و  5Gدر مرحله راه اندازی است که برخی از داستانهای اثبات ایده و نیز
توجه رسانهها منجر به محبوبیت آن شده است.

5G

شکل  .1چرخه هایپ فن آوریهای نوظهور

در عین حال ،قراردادهای هوشمند ،یادگیری عمیق ،سیستم عاملهای  ،IoTو بالکچین به طور کلی
در نقطه اوج انتظار از فناوری هستند که در این فاز برخی از شرکتها تالش میکنند تا چندین داستان
موفق را در واقعیت نشان دهند .شهر هوشمند و خانه ها /اتومبیلهای متصل نمونه هایی برای کاربرد

1 Niche market
2 Gartner hype cycle
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صنعتی مفهوم انفورماتیک انرژی هستند که در فاز سوم از چرخه عمر قرار گرفته و با افزایش استفاده از
منابع تجدید پذیر ،تولید انرژی تجدید پذیر در مقیاس کوچک (در محل) ،دسترسی به شبکه برای
و فناوریهای پیشرفته ارتباطات و کنترل توزیع شده به سرعت در حال رشد است .این بدان معناست که
در اینجا پتانسیل قابل توجهی وجود دارد که بتوان از وضعیت کنونی به سمت یک شبکه انرژی قابل
اطمینان تر ،مقاومتر و اقتصادیتر برای آینده انرژی جهان حرکت کرد.
رفتارهای نشانگر مراحل مختلف چرخه هایپ نیز در شکل  1نشان داده شده است که به عنوان
مثال تحقیق و توسعه که در بخش قبلی مقاله مورد بحث قرار گرفت ،در آغاز مرحله ایجاد فناوری ظاهر
میشود .پس از آن و در همان مرحله ،شرکتهای نوپا برای اولین بار و با استفاده از بودجه سرمایه گذاری
برای تحقق اولین تولید و/یا حداقل محصول قابل دوام 1اقدام میکنند .چرخه هایپ البته باید پس از چند
سال مورد بازبینی قرار گیرد و به روز شود به گونهای که فناوریهای مختلف در فاز مناسب (شامل محرک
نوآوری ،اوج انتظارات ،مسیر ناامیدی ،و شیب روشنایی) قرار بگیرند .به عنوان مثال ،یک سیستم مدیریت
انرژی یکپارچه ساختمان 2یک بستر جامع است که مدیریت و کنترل تولید انرژی ،ذخیره سازی ،و مصرف
حاملهای مختلف آن را برای ساختمانهای هوشمند تسهیل میکند جائیکه عالوه بر ساکنین و صاحبان
ساختمانهای هوشمند ،تولیدکنندگان انرژی پراکنده ،صنایع/شرکتهای مدیریت انرژی و مسوالن برق
منطقهای میتوانند گروههای هدف چنین سیستمی باشند .امروزه ساختمانها نه تنها در بهره وری انرژی،
بلکه در ریز شبکههای تولید و تجارت انرژی نیز نقش اساسی خواهند داشت (شورای جهانی انرژی،
 .)2020در کاربرد مسکونی/تجاری ،تحوالت آینده در دو بخش انرژی و فناوریهای ارتباطاتی بر هم کنش
قابل توجهی وجود خواهد داشت که استفاده از فناوریهای تجاری مانند  ،5Gتلفنهای هوشمند ،مینی
 ،eSIM ،LEDسنسورهای پیشرفته ،سیستمهای مدیریت انرژی و غیره را هم در تولید و هم در مصرف
انرژی ضروری میسازد (اشلی.)2020 ،3

)1 Minimum Viable Product (MVP
)2 Integrated Building Energy Management Systems (iBEMS
3 Ashley
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سرانجام در مورد مدلهای جدید تجاری تحت تأثیر مفهوم انفورماتیک انرژی ،شرکتهای خدمات
انرژی 1خود را در موقعیتی متناقض خواهند دید که در آن مدلهای تجاری مرسوم آنها سودآوری خود را
مشتریان خود را برای صرفه جویی در مصرف انرژی تشویق کنند (گروسه و دیگران )2019 ،که این مهم
بر اساس چارچوب انفورماتیک انرژی و فناوریهای امیدبخش یک سیستم مدیریت انرژی هوشمند به
دست خواهد آمد (گروسه و دیگران )2019 ،و (واتسون 2و دیگران.)2010 ،

 .5پیشنهاد تأسیس انستیتوی ملی انفورماتیک انرژی
در این بخش ،به پیشنهاد ایجاد اولین مرکز آموزشی و فناوری مبتنی بر تحقیق و پژوهش در زمینه
انفورماتیک انرژی در ایران پرداخته میشود .این مرکز میتواند “انستیتوی ملی انفورماتیک

انرژی”

نامگذاری شود که با مقامات دولتی ،صنایع بخش خصوصی و دانشگاهها در زمینه پژوهش ،نوآوری ،و
برگزاری دورههای حرفهای در این حوزه همکاری خواهد داشت .پیشنهاد میشود میزبانی چنین مرکزی
با یکی از دانشگاههای فنی-مهندسی مطرح کشور در رشتههای برق ،انرژی ،و یا کامپیوتر باشد.
دامنه فعالیت این انستیتو مانند خود حوزه انفورماتیک انرژی شامل فناوریهای محاسباتی و ارتباطی
از جمله ابرداده ،هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا ،رایانش ابری ،تکنولوژی زنجیره بلوکی و  5Gو طیف
گستردهای از کاربردهای آنها در بخشهای مختلف مربوط به انرژی )شبکه توزیع هوشمند،
شهرها/ساختمانهای هوشمند ،منابع انرژی تجدید پذیر ،حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی/هیبریدی،
تولید همزمان و پراکنده گرما و برق ،ذخیره انرژی ،مراکز محاسبات سبز و غیره( میباشد .این رویکردها
و فناوریها ،در جهان دیجیتالیزه شدهی آینده نه تنها برای بخش انرژی بلکه در مراقبتهای بهداشتی و
بیمارستانی ،صنایع نفت و گاز ،حمل و نقل ،رفاه و آموزش ،ساخت و ساز ،اقتصاد ،و تجارت بسیار کاربردی
هستند که میتوانند از جملهی خدمات این مرکز به بخشهای مختلف درآینده باشد.

)1 Energy Service Companies (ESCOs
2 Watson
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 .5-1اهداف
این مرکز زمینههای کاربردی ذیل را در بر میگیرد:
مسکونی و تجاری.
• شهرهای هوشمند با در نظر گرفتن هم افزایی بین الگوهای تقاضا و تأمین انرژی ،در دسترس بودن
جریان انرژی بمنظور بهبود بهره وری ،افزایش و ادغام منابع تجدیدپذیر در مقیاس کوچک ،و افزایش
مقاومت در برابر شرایط غیرعادی مانند توفان ،سیل و زلزله.
• صنایع هوشمند و از جمله توسعه راه حلهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود بهره
وری انرژی و کیفیت محصول.
• شبکههای هوشمند انتقال و توزیع انرژی که با طراحی گزینههای مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات و ارائه مدلها  /الگوریتمهای دیجیتالی برای مقرون به صرفهسازی و ایمن کردن عرضه و
تقاضای برق در شبکههای سازگار با محیط زیست عمل میکنند.
 .5-2کلیات
برای حصول تمام مزایای عملکرد چنین مرکزی ،بهتر است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
• هیئت مدیره :کلیه ذینفعان و حامیان مالی از جمله مقامات دولتی  /صاحبان صنایع  /دانشگاههای
ایران و شرکای بین المللی احتمالی نمایندهای در هیئت مدیره خواهند داشت.
• استراتژی ،چشم انداز و رسالت :بخش مهم ایجاد هر مرکز تحقیقاتی و فناوری موفق ،تعریف دقیق
برنامه استراتژیک و فعالیتهای کوتاه مدت ،میان مدت ،و بلند مدت آن است .بدون وجود یک چشم
انداز و شرح دقیق وظایف ،بعید است که مرکز در بهبود وضعیت تحقیقاتی این زمینه بین رشتهای و
ارتباط با مشاغل نوظهور آینده توفیقی به دست آورد.
• بودجه مطمئن :برای راه اندازی موفقیت آمیز یک مرکز تحقیقاتی-نوآوری ،تعریف بودجهای سازمان
یافته با منبعی مطمئن یک فاکتور مهم است .در دراز مدت ،مسائل مربوط به بودجه ممکن است
سادهتر برنامه ریزی شود ،اما در آغاز ،اختصاص یک بودجه ویژه هرچند نه چندان قابل توجه توسط
حامیان بسیار مهم است.
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• عملیاتی کردن مرکز :پس از تعریف ساختار سازمانی و استراتژی و مأموریت انستیتو ،یک فضای
مناسب برای شروع کار و منابع مالی اولیه برای شروع برنامههای عملیاتی اختصاص مییابد.
ساالنه ،ارائه مشورت به دولت و تصمیم گیران سطح باال ،مدیریت و/یا انجام پروژههای

پژوهشی-

دانشگاهی ،همکاری بین المللی در تحقیق و توسعه ،ایجاد شبکههای ملی و بین المللی ،برگزاری
سمپوزیوم/سمینار/کارگاههای آموزشی ،برگزاری دورههای فنی برای مدیران میانی وزارتخانهها و صنایع
مرتب،مشاوره پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نیازهای روز و آینده کشور در این
حوزه ،راه اندازی برنامههای آموزش دو و چند جانبه با همکاری شرکای بین المللی ،مدیریت پروژههای
تحقیق و توسعه کاربردی با همراهی شرکای تجاری ،حمایت از استارت آپهای برجسته در این حوزه به
عنوان شتاب دهنده ،کمک به انتقال دانش و فناوری ،همفکری با مراکز عالی آموزشی و دانشگاهی جهت
راه اندازی برنامه کارشناسی ارشد در انفورماتیک انرژی ،و غیره میباشد .به عنوان مثال ،به وسیله دوره
کارشناسی ارشد انفورماتیک انرژی ،مهندسان باتجربه و محققان با سوابق مختلف در علوم رایانه ،ریاضیات
و مهندسی برای دستیابی به مهارتها و تواناییهای چند رشتهای که یک امر ضروری برای همکاری با
بخش انرژی در شهرها و جوامع آینده است ،آموزش میبینند .در کنار راه حلهای هوشمند مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات ،همکاریهای پژوهشی و آموزشی در مورد سیستمهای انرژی آینده و
شهرهای دوستدار محیط زیست میتواند چالشهای فرارو را بطور اساسی حل و فصل کند .چهارچوب
همکاری پیشنهادی مستلزم هم افزائی گسترده بین رشتهای میان گروههای متخصص در علوم کامپیوتر
و همچنین سیستمهای انرژی است.

شرکا
سه وزارتخانه شامل وزارت نیرو ،وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
از این مرکز پیشنهادی پشتیبانی خواهند کرد .در اینجا ،نقشها و مدل حمایت آنها به شرح زیر پیشنهاد
میشود:
الف) وزارت انرژی /وزارت نیرو
• حمایت مادی و معنوی برای دستیابی به و تسریع در تحقق اهداف مرکز
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• تعریف پروژههای تحقیق و توسعه برای مرکز
• پشتیبانی از مرکز برای تجاریسازی و بازاریابی محصوالت/خدمات توسعه یافته در آن
ب) وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات
• حمایت مادی و معنوی برای دستیابی به و تسریع در تحقق اهداف مرکز
• پشتیبانی پروژههای تحقیق و توسعه مرکز
• پشتیبانی از مرکز برای تجاریسازی و بازاریابی محصوالت/خدمات توسعه یافته
• بهسازی زیرساختهای ارتباطاتی موجود برای انطباق با فناوریهای نوین (مانند تکنولوژی (5G

ج) دانشگاه (به نمایندگی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
• حمایت مالی جزئی و ابتدایی از مرکز
• اختصاص فضای کاری مناسب و سایر امکانات اساسی الزم برای شروع فعالیتها
• معرفی و تعیین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای تمرکز بر روی پروژههای استراتژیک مرکز
• اختصاص نیروی انسانی مانند کارمندان مدیریت پژوهش برای نظارت و تسریع فعالیتهای مرکز
• تسهیل ارتباطات ملی/بین المللی در راستای اهداف مرکز
• کمک به برگزاری کارگاههای آموزشی ،سمینارها ،فرومها و غیره
ساختار سازمانی
در نهایت ،نمودار سازمانی و توضیحات مرتبط به شرح زیر ارائه میشود:

 )Aهیئت مدیره
• نمایندگان دولت شامل
ـ وزارت انرژی ایران
ـ وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات ایران
ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایران
• نمایندگان دانشگاه میزبان شامل
ـ دانشکدههای مرتبط مثل دانشکده برق ،کامپیوتر ،مکانیک ،و انرژی
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ـ معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه منتخب
ـ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه منتخب
ـ بخش عمومی (به عنوان مثال پژوهشگاه نیرو)
ـ بخش خصوصی (به عنوان مثال کنسرسیومی شامل برخی از استارت آپهای مرتبط)
• نمایندگان سهامداران (بخش )5.3
 )Bکمیته مشاوران
گروهی از مشاوران و خبرگان ملی و بین المللی که توسط هیئت مدیره معرفی میشوند.

 )Cمدیر عامل موسسه
به مدت  2-1سال توسط هیئت مدیره انتخاب میشود.
 )Dشوراهای اصلی
سه فرد اصلی برای هماهنگی موضوعات مربوطه (یعنی تحقیقات ،نوآوری ،آموزش) که توسط مدیر
عامل موسسه به هیئت مدیره پیشنهاد میشوند.

 )Eمعاونان
دو نفر برای رسیدگی به امور اداری و فنی از جانب مدیر عامل مؤسسه انتخاب میشوند.

 )Fمدیران
شش مدیر برای مسئولیتهای اداری و چهار مدیر برای مسئولیتهای فنی که توسط معاونین مربوطه
تعیین میشوند.

جزئیات بیشتر در مورد سازمان انستیتوی پیشنهادی ،ساختار ،نحوه عملکرد بخشهای مختلف آن ،و
خدمات مشاوره و فنی قابل ارائه توسط مرکز را میتوان در زمان دریافت اولین پاسخ مثبت برای پشتیبانی
از راهاندازی آن ارائه داد.
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 .6نتیجه گیری
در این مقاله ،فرصتها و چالشهای آموزش و پژوهش در حوزه جدید انفورماتیک انرژی با توجه به روند
اصلی این است که تحقیقات باید از رویکردهای چند رشتهای به سمت یک رویکرد میان رشتهای حرکت
کند و در نتیجه دانش و روشهای رشتههای مختلف مرتبط بطور چالش برانگیزی ترکیب شود .این امر
امکان تحقیق و توسعه را طوری فراهم میکند تا مشکالت را در سطوح اجتماعی ،اقتصادی ،فنی و قانونی
با هم حل کند .انفورماتیک انرژی برای دستیابی به این امر مهم مورد توجه است زیرا این رشته نسل
جدیدی از متخصصان را آموزش میدهد که میتوانند چالشهای میان رشتهای جدید سیستمهای انرژی
یکپارچه و پایدار آینده را به عهده بگیرند.
توصیه اصلی ما در مورد محتوای یک دوره (مقدماتی) انفورماتیک انرژی اطمینان از تعادل بین
مباحث انرژی و مباحث انفورماتیک و طراحی دوره در دو قسمت است :یک چارچوب اساسی از عناوین
اجباری که یک دانش مشترک انفورماتیک انرژی را در بین موسسات آموزشی تضمین میکند ،و در
بخشی دیگر منعکس کننده تخصص و عالیق خاص هر موسسهی ارائه دهنده دوره است .عالوه بر این،
مروری بر موضوعات انرژی و انفورماتیک داشته ایم که میتوان چارچوب اساسی دورهها را از آنها تشکیل
داد .ما توصیه میکنیم که این دوره شامل مطالب مقدماتی مناسب در زمینه مباحث اصلی و استفاده از
چندین سخنران (مهمان) از رشتههای مختلف مرتبط برای اطمینان از ماهیت میان رشتهای دوره باشد.
از آنجا که انفورماتیک انرژی در ابتدای راه است و منابع آموزشی محدودی در اکثر دانشگاههای دنیا
دارد ،پیشنهاد این است که با ایجاد یک برنامه مبادله دانشجو/متخصص ،دورههای انفورماتیک انرژی بین
دانشگاه هایی که فعالیتهایی را در این زمینه آغاز کردهاند بطور مشترک برگزار شود .
در آخر و به منظور عملیاتی کردن ایدهی فوق الذکر ،پیشنهاد ایجاد اولین مرکز آموزشی و فناوری
مبتنی بر تحقیق و پژوهش در زمینه انفورماتیک انرژی در ایران داده شده است .این مرکز میتواند
“انستیتوی ملی انفورماتیک انرژی” نامگذاری شود که با مقامات دولتی ،صنایع بخش خصوصی و
دانشگاهها در زمینه پژوهش ،نوآوری ،و برگزاری دورههای حرفهای در این حوزه همکاری خواهد داشت.
در ضمن ،پیشنهاد شده است میزبانی چنین مرکزی با یکی از دانشگاههای فنی-مهندسی مطرح کشور
در رشتههای برق ،انرژی ،و یا کامپیوتر باشد .جزئیات بیشتر در مورد سازمان انستیتوی پیشنهادی ،ساختار،
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 و خدمات مشاوره و فنی قابل ارائه توسط مرکز را میتوان در زمان،نحوه عملکرد بخشهای مختلف آن
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.دریافت اولین پاسخ مثبت برای پشتیبانی از راه اندازی آن ارائه داد

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان جهت تامین
 با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خانم دکتر زهره389/20 مالی قرارداد دانشیار مهمان به شماره
 همچنین از همکاران دانشگاهی ام در نروژ که در الهام بخشی.منصوری کمال تشکر و قدردانی را دارم
.پیرامون موضوع این مطالعه موثر بودهاند تشکر میکنم
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