
أن تساعد القوى النووية، مقرونة بشبكات يمكن 
الطاقة الذكية — الشبكات ذات االتجاهني 

التي تربط املنتجني باملستهلكني وتستخدم تقنيات 
جديدة للقيام بذلك — البلداَن عىل االنتقال إىل مصادر 

الكهرباء منخفضة الكربون وضمان إمدادات طاقة 
موثوقة ومستقرة ومستدامة.

وتعمل العديد من البلدان عىل تنويع مزيجها من 
مصادر الطاقة منخفضة الكربون ملساعدتها عىل إزالة 

الكربون من اقتصاداتها وتحقيق أهدافها املناخية. وقد 
أدى ذلك إىل تحول عاملي نحو مصادر الطاقة املتجددة؛ 
بيد أن هذه املصادر لن يكون بوسعها وحدها أن تلبِّي 

الطلب بشكل كامل وموثوق.

وتعترب مصادر الطاقة املتجددة منخفضة الكربون 
صديقة للبيئة، إال أن التحكم فيها، وتلبيتها الطلب عىل 

الطاقة، ال يتيرسان عىل الدوام، وذلك بسبب الطبيعة 
املتقطعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعدم 

وجود سعات هائلة لتخزين الطاقة منها. وقال هنري 
بيلري، رئيس قسم التخطيط والدراسات االقتصادية 
يف الوكالة« »يعني ذلك أن شبكة القوى تتطلب غالباً 
مصادر طاقة تكميلية. ومع وجود املزيد من مصادر 
الطاقة املتنوعة التي تغذي الشبكات، يجب أن تصبح 

شبكات القوى أكثر مرونة وقابلية للتكيف من أجل 
ضمان إمدادات طاقة موثوقة ومرنة.«

ويمكن أن تولد القوى النووية طاقة منخفضة الكربون 
عىل مدار 24 ساعة يف اليوم، 7 أيام يف األسبوع. وهي 

توفر أمن الطاقة الذي تحتاجه البلدان لالنتقال إىل نظم 
الطاقة منخفضة الكربون. ومن خالل التشغيل املرن، 
يمكن ملحطات القوى النووية أن تكمل التوليد املتغري 

للطاقة املستمدة من مصادر الطاقة املتجددة، وبفضل 
القصور الذاتي الذي تتمتع به توربيناتها البخارية 

الكبرية، يمكن لهذه املحطات أيضاً أن تساعد يف استقرار 
الشبكات وضمان إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة.

وتقليديًّا، اعتمدت شبكات القوى عىل محطات الوقود 
األحفوري، مثل الفحم والغاز الطبيعي، التي يُتحكَّم 

يف إيقافها وتشغيلها لتلبية الطلب عىل الطاقة عندما 
يتجاوز اإلمدادات.

ومن ناحية أخرى، يمكن لشبكات القوى الذكية أن 
تقبل العديد من مصادر الطاقة املختلفة، والتبديل بينها 

ديناميكيًّا، عىل عكس شبكات الطاقة التقليدية، التي 
تكون أقل مرونة. وعىل الرغم من وجود الشبكات الذكية 

منذ بعض الوقت اآلن، فإنَّ التقدم التكنولوجي قد 
ارتقى بها إىل املستوى التايل. ويمكن للشبكات الذكية 

استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي  
وإنرتنت األشياء — نظام  مكون من حواسيب ومن 

أجهزة متصلة عرب اإلنرتنت يمكنها مشاركة البيانات 
بشكل ديناميكي والعمل عليها — لجمع املعلومات 

وزيادة كفاءة التشغيل وأتمتة العمليات.

وعىل سبيل املثال، يمكن لشبكة القوى الذكية استخدام 
التنبؤات املنشأة بواسطة الذكاء االصطناعي لتوقع يوم 

غائم ورياح، واالنتقال ديناميكيًّا من اإلنتاج املعتمد 
عىل الطاقة الشمسية والرياح إىل البدائل، مثل القوى 

النووية، من أجل ضمان استمرار اإلمداد. ويمكن 
للذكاء االصطناعي أيضاً التنبؤ باملكان الذي قد ترضبه 
العاصفة واملدة التي قد تستغرقها، ثم تُرسل إشارة إىل 

الشبكة لتقوم بزيادة اإلنتاج وتنويعه يف حالة حدوث 
تلف يف خطوط النقل.

ويف حال ترضر أحد خطوط النقل أو حدث انقطاع يف 
التيار الكهربائي، يمكن ألجهزة االستشعار واألجهزة 
الخاصة بنظام إنرتنت األشياء بالشبكة إبالغ مشغيل 

الشبكة بالحاجة إىل أعمال اإلصالح وإعادة توجيه 
الكهرباء أو اإلتيان بها من مصدر مختلف.

أما يف شبكات الكهرباء التقليدية، فال يمكن تقييم تأثري 
العاصفة إال يف أعقابها. ولذلك فإن العيش يف منطقة 

تقع فيما وراء خط كهرباء أصابه عطب يعني غالباً عدم 
وجود كهرباء حتى يتم إصالح هذا الخط. وبما تملكه 

الشبكات الذكية من قدرة عىل إيجاد حلول بديلة إلنتاج 
الكهرباء وتوصيلها، فإنها تغدو أكثر مرونة، ويمكن أن 

تقلل من حاالت انقطاع التيار الكهربائي للمستهلكني.

ذكية، ومستقرة، وموثوقة
الشبكات الذكية والقوى النووية يف نظم الطاقة 

منخفضة الكربون
بقلم سنيد هارفي
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ففي رشكة كهرباء فرنسا، التي تعد أحد أكرب 

منتجي الكهرباء يف العالم، يجري تطوير بعض 

تقنيات الشبكات الذكية املبتكرة حاليًّا وتتضمن 

استخدام 5G — الجيل الجديد من تقنية اإلنرتنت 

عرب الهاتف املحمول — بغرض تعزيز إنرتنت األشياء 

وتطوير شبكات هجني أكثر كفاءة لتشغيل التيارات 

الكهربائية. كما يجري إدخال تقنيات تكنولوجيا 

البيانات املتسلسلة، التي توفر طريقة آمنة للغاية 

لتتبع املعامالت ومعالجتها، عىل التصديق عىل مكان 

الطاقة النظيفة التي تُنتج وكميتها. وتستخدم رشكة 

كهرباء فرنسا طريقة تسمى »التوأمة الرقمية« إلنشاء 

بيئات افرتاضية للتنبؤ باحتياجات الصيانة يف الشبكة 

وتقليل نفقات اإلصالح.

وقال برنارد ساال، مدير البحث والتطوير يف رشكة 

كهرباء فرنسا: »يركز نشاط البحث والتطوير لدينا 

يف مجال الشبكات الذكية عىل مجموعة من التحديات.  

ونأخذ يف االعتبار أيضاً توقعات املجتمع بشأن بنية 

أساسية كهربائية أكثر مراعاة للبيئة واالستعداد 

للمخاطر، مثل تأثري تغري املناخ، واملخاطر السيربانية، 

وضمان قدرة الشبكات عىل مواجهة األزمات املحتملة«. 

»وبالطبع، ستخضع أي طريقة تتاح حديثاً من خالل 

زيادة قوة الحوسبة لالختبار وفق النماذج الحالية 

لتعزيز دقتها.«

وقال ديان زاهرادكا، كبري مسؤويل األمان النووي يف 

الوكالة، إن تقييم تأثري هذه التطورات التكنولوجية 

جزء أسايس من العملية. وأضاف قائالً: »وال تعترب 

التكنولوجيا الجديدة مفيدة ما لم تكن آمنة. وتماشياً 

مع معايري األمان الصادرة عن الوكالة، تخضع أي 

تعديالت يف التصميم، بما يف ذلك استخدام تقنيات 

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء، لتقييم أمان صارم 

من أجل قياس أي تأثري يمكن أن تحدثه هذه التغيريات 

والتحديثات عىل محطات القوى النووية وكيفية تفاعلها 

مع شبكة القوى. وتنظم الوكالة اجتماعات تقنية 

ملناقشة اآلثار املحتملة وتبادل الخربات يف استخدام هذه 

التقنيات يف محطات القوى النووية.«

القصور الذاتي للشبكة والقوى النووية

تسمح شبكات القوى الذكية بتوصيل املزيد من مصادر 

الطاقة واستخدامها بشكل ديناميكي. بيد أن ذلك 

قد فتح الباب أيضاً لتقلبات أكرب يف الرتدد الكهربائي 

وبالتايل املزيد من عدم االستقرار. 

وتعمل شبكة القوى برتدد معني، وهي مصممة للبقاء 

ضمن نطاق معني، من أجل ضمان إمداد ثابت للطاقة. 

وتحدث التغيريات يف الرتدد باستمرار حني يقوم 

الناس بتشغيل األجهزة الكهربائية وإيقافها. وعادًة 

ما يمكن امتصاص هذه التغيريات بواسطة األجزاء 

املتحركة املولدة للكهرباء يف مصدر الطاقة، مثل 

التوربينات الدوارة يف محطة القوى النووية أو محطة 

الوقود األحفوري.

ويمكن لهذه الكتلة الدوارة الثقيلة أن تدور بشكل 

أرسع أو أبطأ قليالً لتعمل عىل امتصاص الصدمات، مما 

يساعد عىل موازنة تقلبات الرتدد والحماية ضد التغريات 

الرسيعة. وتسمى الطريقة التي تتحرك بها هذه األجزاء 

وتأثريها عىل الطاقة يف الشبكة القصور الذاتي الشبكي.

غري أنَّ مصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الشمسية، 

ال تحتوي عىل هذه األجزاء املتحركة. أما يف مصادر 

الطاقة املتجددة األخرى التي تحتوي عىل مثل هذه 

األجزاء املتحركة، مثل توربينات الرياح، فإنَّ هذه 

األجزاء املتحركة ليست متصلة مبارشة بالشبكة، ولكنها 

ل تردد، ما يعني أنها ال تمتلك  تعمل من خالل محوِّ

القصور الذاتي الشبكي الرضوري.

وقال شانون براغ سيتون، املدير التقني الوطني ألنظمة 

الطاقة املتكاملة يف مخترب إيداهو الوطني يف الواليات 

املتحدة: »بدون القصور الذاتي، لن تتمتع الشبكة إال 

بقدرة محدودة عىل امتصاص التقلبات، وبالتايل يمكن 

أن تصبح غري مستقرة. كما تصبح عرضة بشكل خاص 

للتغريات الكبرية، مثل االنقطاع املفاجئ ملصدر الطاقة، 

أو حدوث تغيري كبري يف صايف الحمل، أو وقوع حدث 

نقل شديد. ويمكن أن تتسبب هذه التغيريات يف زيادة 

مفاجئة يف الحمل، أو نقص يف الكهرباء، واحتمال حدوث 

انقطاع تام للتيار الكهربائي يف نهاية األمر. ويمكن أن 

تساعد القوى النووية يف مواجهة هذا التحدي وتوفري قدر 

من االستقرار املطلوب يف الشبكة.«

وتدعم الوكالة البلدان يف تقييم موثوقية الشبكة 

الكهربائية ومرونتها، بما يف ذلك استخدام القوى 

النووية، وذلك من خالل املنشورات وحلقات العمل 

واالجتماعات التقنية. كما تربط الوكالة الصناعة 

النووية وأصحاب املصلحة يف نظام الشبكات، مما 

يمكِّنهم من تبادل املعلومات، وعرض املمارسات 

الجيدة، ومناقشة التحديات والفرص املشرتكة. وتساعد 

هذه األنشطة البلدان عىل رسم اسرتاتيجياتها يف مجال 

الطاقة تحقيقاً ألمن الطاقة واستدامتها.
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