ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )(2

ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺑﺰرگدادهﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ
ﺑﻴﺶﺗﺮی را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺑﺎدی در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﻠﺮادو ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪﺷﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺑﺰرﮔﺮاه  ،71ﻫﻔﺖ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
از ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻤﻮن را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﺟﺎده ﮐﺎﻧﺘﯽ  3pﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﺪ ،ﺑﺎرﻳﮑﻪای از ﺳﻨﮓرﻳﺰه را ﺧﻮاﻫﻴﺪ
دﻳﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮق ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود .ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮج ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻳﻞ اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﺎل  2011ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ،در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻳﮏ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺮ
ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ  100ﻣﺎﻳﻞ دورﺗﺮ از آنﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ) (NCARدر ﺑﻠﻮدر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی آن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻦ دادهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادهﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و
دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎدی اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮق ﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﮐﻠﺮادو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از آنﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و
ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺑﺎدی روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ :ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎدن ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ.

ﺷﮑﻞ  :1ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎدی ﻟﻴﻤﻮن در ﮐﻠﺮادو ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺒﻮﻫﯽ داده را ﮔﺮدآوری و ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق اﻳﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺎدت دارﻧﺪ؛ ﺑﻪوﻳﮋه ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮق ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺣﺘﯽ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی اﻧﺮژی ﺑﺎدی را وارد ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وزش ﺑﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق ﺑﺎدی را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﯽ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد،
اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮق ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﯽ آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ دﻗﻴﻖ ،ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﻞ اﻧﺮژی ) (Xcel Energyﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮق ﮐﻠﺮادو را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﺮد  10درﺻﺪ ﺑﺮق ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ ،از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وارد ﺷﺪ
و آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮری ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮق را ﻃﯽ  20ﺳﺎل
آﻳﻨﺪه  1.5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ﺟﻮی ،اﮐﺴﻞ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق دﻳﮕﺮی در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ  30درﺻﺪ ﺑﺮق ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺶ از
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی در ﺳﺎل  2009ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎل  2013ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﻮد؛ زﻳﺮا در آن زﻣﺎن دﻗﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﮐﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ
از ﮐﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی در ﺳﺎل  2014ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎن ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای  135ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻری در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ) (NRELدر ﮔﻠﺪن ﮐﻠﺮادو ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ از ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﻫﺎی اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ ﮐﻨﮑﺎش در اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻧﺮﻣﺶﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره اﻧﺮژی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ در درازﻣﺪت ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ؛ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ.

رام ﮐﺮدن ﺑﺎد
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻳﺘﻮن ﺟﻮﻧﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ )دﯾﺴﭙﺎﭼﺮ( ﺷﺮﮐﺖ  ،Xcel Energyاز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺮق ﺑﺎدی در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ .او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارد از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻃﺒﻘﻪ دﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﮐﺴﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ دﻧﻮر،
ﭼﺮاغﻫﺎی اﻳﺎﻟﺖ ﮐﻠﺮادو را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ را
روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮق ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎ ﮐﻢﺗﺮ از اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ را در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد .ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در وﺿﻌﻴﺖ آن ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﮐﺎر او را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻧﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ از آب در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺗﺄﻣﻴﻦ آنﭼﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .راه ﺣﻞ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﯽ
ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎدهای در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺘﻮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮد .اﻳﻦ
راهﮐﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻳﻠﻴﺎم ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »رﻫﺎ ﮐﺮدن ﮐﺮﺑﻦ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ «.ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او» :ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ و
ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ«.

اکسل که يکی از بزرگترين شرکتهای برق ايالات متحده است ،هماکنون بيش از هر شرکت برق ديگری
در ايالات متحده توربينهای بادی نصب کرده است و از دستورالعملی پیروی میکند که میگويد 30
درصد برق شرکتها بايد از منابع تجديدپذير تهيه شود.

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ذﺧﻴﺮه ﺑﯿﮑﺎر را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎنﭘﺬﻳﺮی اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻮا ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب
و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﻳﺦ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﭼﺮﺧﺶ آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،او
ﺑﺎﻳﺪ آنﻗﺪر ﺑﺮق ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﯽ ذﺧﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﻨﺪ.
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و زﻳﺎد ﻣﯽوزد ،او ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ذﺧﻴﺮه واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻮﻧﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( از ﺧﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮ
زاوﻳﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎد درﻳﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی آنﻫﺎ را ﮐﻢ و زﻳﺎد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﮐﺴﻞ در ﺷﻬﺮ دﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺧﺮوﺟﯽ آنﻫﺎ را دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮐﺴﻞ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎدی ﻓﻘﻂ از دادهﻫﺎی ﻳﮏ ﻳﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .اﻳﻨﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً از ﺗﮏﺗﮏ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ دادهﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﺪل
ﺟﻮی ﭘﺮوﺿﻮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎدی دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺎدی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آنﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ
از ﻫﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﻨﻔﺮد دﻳﮕﺮی دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎد در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻇﺮف  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
اﮐﺴﻞ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ روز آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

بهکارگيری نيروگاههای سوخت فسيلی به معنی »رها کردن کربن در آسمان است.

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی و ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﻴﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﺑﺮق ﺑﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﻞ درﺑﺎره ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮا
اﺑﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن ﺑﺮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی
ﺑﺮای ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی از دادهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارﻫﺎی ﺟﻮی ،ﭘﺎﻳﺶﮔﺮﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ )و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻧﺮژی ﻣﺠﺎزی
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ درﺑﺎره ﺑﺮق ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻫﺪاف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد؟ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻣﻠﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ) (NRELدر ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﻳﺪ  Energy Systems Integration Facilityﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮق ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
وزش ﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی آﻓﺘﺎب را در روزﻫﺎی اﺑﺮی ﭘﺮ ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﻇﺮفﺷﻮیﻫﺎ ،آبﮔﺮمﮐﻦﻫﺎ ،و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و
ﺷﺎرژرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دورهﻫﺎی ﺑﺪون ﺑﺎد و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺑﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮق ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

کامپيوترهای موجود در ساختمان اکسل در شهر دنور به سايتهای بادی میگويند که چه مقدار برق
توليد کنند.

ﻣﺜﺎل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﺮی آنﻗﺪر ﺑﺮق ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻧﻴﻢروز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮق ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﮐﺎرآﻣﺪی دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎنﺑﻨﺪیﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﻧﺮخ ﺷﺎرژ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺑﺮق ﺑﺎدی ﻣﺘﻐﻴﺮ را
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﯽ را ﮐﻪ
ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺷﻤﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﺗﯽ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،ﭘﻴﺶ از آنﮐﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﺶ از  30ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ )ﺑﺮق ﺑﺎدی اﻳﻨﮏ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ و ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.

در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  30ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ داکﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق در ﻳﮏ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺰاران
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .اﻳﺪه آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮق را از
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی درﻳﺎﻓﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺼﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺠﺎور ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺑﺎدی از ﻧﻮ ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ.

سال گذشته ،در يک آخر هفته پرباد وقتی تقاضا برای برق کم بود ،اکسل رکورد جديدی را به ثبت
رساند و به مدت يک ساعت  60درصد برق کلرادو را با توربينهای بادی تأمين کرد.

ﺑﺮی ﻣﺎﺗﻴﺎس ﻫﻮج ،از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در
اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ «.آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﯽآنﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن در
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶ از آنﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺪهای ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی
دارد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻳﮏ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎد وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮق ﮐﻢ ﺑﻮد ،اﮐﺴﻞ رﮐﻮرد ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ  60درﺻﺪ ﺑﺮق ﮐﻠﺮادو را ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮد .درﻳﮏ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ را ﺑﺮای اﮐﺴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق
ﺑﺎدی ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻊ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او:
»آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ رﮐﻮرد ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد«.
دﺳﺘﺎورد
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﻓﻮقدﻗﻴﻖ درﺑﺎره ﻧﻴﺮوی ﺑﺎدی و آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﻒ )ﻫﺮازﮔﺎه در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ( اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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اﮐﺴﻞ اﻧﺮژی
ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﭘﺎور

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻮی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 18اﺳﻔﻨﺪ 1393

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/cover-story/392 :

