הפתרון של חברת  SASנותן יכולת חיזוי
צריכת חשמל מדויקת המאפשרת לדעת
ברמה חצי שעתית בכל יום את צריכת
החשמל העתידית של לקוחותינו .התחזית
ניתנת בכל יום לשבועיים קדימה או יותר
בהתאם לדרישתנו.
תהליך החיזוי מבוסס בינה מלאכותית,
מאפשר לייצר מודלים המשלבים מגוון
נתונים רחב ,החל מנתוני צריכה היסטוריים
ברמת כל מונה ועד לנתוני מזג אוויר עדכניים.

איציק בן הרוש


תחנת הכוח " באר טוביה" היא פרויקט תשתית לאומי חיוני ,הלוקח
חלק משמעותי במהפכת משק החשמל הישראלי לאספקת חשמל נקי
יותר ובמחיר טוב יותר ,תוך יצירת תחרות אמיתית .תחנת הכוח נמצאת
בשליטת גלובל פאוור ,לאומי פרטנרס וקרן נוי ,מוקמת בימים אלה ע"י
חברת סימנס ואף תתופעל על ידה .התחנה ,בהספק של  450מגה וואט,
עתידה לפעול כבר בדצמבר  2020וצפויה לספק כ 3.5%-מצריכת
החשמל בישראל ולייצר ביעילות של כ 60%-שהיא הגבוהה ביותר מבין
תחנות הכוח בישראל ,ובכך לתרום הן לשיפור איכות הסביבה והן במתן
מענה לגידול הצפוי בשנים הקרובות בשימוש בחשמל.

תחנת הכח " באר טוביה"
הטמיעה מערכת בינה
מלאכותית של חברת 
לחיזוי צריכת החשמל תוך
עמידה בתנאי הרגולציה.

הפתרון:




התחנה מהווה חלק משמעותי במהפכת משק החשמל הישראלי לחשמל
נקי יותר ,במחיר טוב יותר ,תוך יצירת תחרות אמיתית לרווחת המשק
כולו .התחנה משתמשת בגז טבעי כחול לבן להפקת  451מגה ואט חשמל
המהווים כ 3.5%-מצריכת החשמל בישראל ביעילות ובזמינות מהגבוהות
ביותר .החשמל המיוצר נמכר לרשת החשמל הכללית וגם לצרכני קצה
מסחריים בתעריפים מוזלים ממחירי השוק ותורם לשיפור התחרותיות
של המשק הישראלי בעולם.
תחנת הכוח  חיפשה פתרון שיתן מענה בשני היבטים :הן מבחינת
תאימות לרגולציה – בה הרגולטור מחייב תחנות כוח פרטיות לספק
תחזית לגבי צריכת החשמל שלהם כדי שהוא יוכל להיערך ולחזות היצע
וביקוש של משק החשמל ,והן מההיבט של תחנת הכוח עצמה – פתרון
חיזוי לתפעול תחנת הכוח על מנת שתהיה אפשרות לחזות באופן
אופטימלי את היקף הייצור הנדרש ,דבר שמשפיע ישירות על עלויות
התפעול ורווחיות התחנה ,חסכון במשאבים ויעילות בתהליך היקף הפקת
החשמל.

 חיפשו מערכת יציבה ואמינה עם
ניסיון בתחום האנרגיה בחברת אנרגיה
בינ"ל ,אך לא פחות חשוב גם מערכת
שכבר מוטמעת בשוק הלוקאלי
והוכיחה את עצמה אצל חברות
האנרגיה בישראל .הקריטריונים היו
חברה עם ניסיון ומוניטין טוב בשוק
האנרגיה ,מערכת יציבה ומדייקת
בחיזוי.
הפתרון:



פתרון יעודי של חברת  לתחום
האנרגיה מבוסס בינה מלאכותית לחיזוי
צריכת החשמל .הפתרון הוא חלק
מפלטפורמת פתרונות של המיועד
לחברות האנרגיה .על בסיס הפלטפורמה
הזו יכולים להוסיף אופטימיזציה של
תהליכי הייצור ,תחזוקה מונעת ,לחזות
ברמת הטורבינות איזה חלק צפוי
להתקלקל וצריך לקבל מענה לפני
שמתקלקל ועוד .בנוסף על גבי
הפלטפורמה הלקוח יוכל לקבל יכולות
 BIמתקדמות שמאפשרות ויזואליזציה
של המידע מרמת ההנהלה לגבי תפקוד
הארגון ועד לרמת הלקוח שיכול לראות
את רמת הצריכה והחיובים.
חברת  מספקת פתרונות ייעודים
למעל  560חברות בעולם בתחום
האנרגיה .בישראל מספקים פתרונות
למרבית תחנות הכח הגדולות.

עוד מוסיף  החברה" :הטמעת
המערכת אפשרה לנו לעמוד בתנאים
הרגולטריים המחמירים של מדינת
ישראל בתחום האנרגיה ,כמו כן
המערכת אפשרה לנו ייעול תהליכי
ייצור החשמל" איציק בן הרוש ,
תום קימל-תמיר    מפרט על
הסיבות בבחירת פתרון 
" :בבחירת פתרון ייעודי
לחיזוי הצריכה ,היה חשוב לנו לעבוד
עם חברה יציבה בעלת מוניטין וניסיון
עם חברות מקומיות המכירות את
הרגולציות והצרכים של השוק
הישראלי .בחרנו בחברת  כי הם
הציגו את הפתרון הבשל והמתקדם
הקיים היום בשוק ,הפתרון הוא יציב,
ההטמעה הייתה קלה יחסית ופשוטה,
צוות המקומי הגיע עם ידע מוקדם
וניסיון רחב ,בנוסף הממשקים
הנדרשים פותחו בצורה קלה .אנחנו
יודעים להתממשק למערכת הפנימיות
שלנו .ונתנו לנו מענה לכל צורך יחודי".

"בבחירת פתרון ייעודי לחיזוי
הצריכה ,היה חשוב לנו לעבוד עם
חברה יציבה בעלת מוניטין וניסיון
עם חברות מקומיות המכירות את
הרגולציות והצרכים של השוק
הישראלי .בחרנו בחברת  כי
הם הציגו את הפתרון הבשל
והמתקדם הקיים היום בשוק,
הפתרון הוא יציב ,ההטמעה הייתה
קלה יחסית ופשוטה ,צוות 
המקומי הגיע עם ידע מוקדם
וניסיון רחב ,בנוסף הממשקים
הנדרשים פותחו בצורה קלה.
אנחנו יודעים להתממשק למערכת
הפנימיות שלנו .והצוות נתן לנו
מענה לכל צורך יחודי".

תום קימל-תמיר

הטמעת הפלטפורמה מאפשרת לנו
כיום להיות בחוד החנית הטכנולוגית
בתחום האנרגיה ולייעל תהליכי תפעול,
ותאפשר לנו בעתיד לשלב פתרונות
נוספים בהתאם לצרכים הגדלים שלנו
באופן חלק ומהיר" .תום קימל-תמיר,





"הפתרון של חברת  נותן יכולת
חיזוי צריכת חשמל מדויקת המאפשרת
לדעת ברמה חצי שעתית בכל יום את
צריכת החשמל העתידית של
לקוחותינו .התחזית ניתנת בכל יום
לשבועיים קדימה או יותר בהתאם
לדרישתנו.
תהליך החיזוי מבוסס בינה מלאכותית,
מאפשר לייצר מודלים המשלבים מגוון
נתונים רחב ,החל מנתוני צריכה
היסטוריים ברמת כל מונה ועד לנתוני
מזג אוויר עדכניים“ .אומר איציק בן
הרוש 

 





