רשתות חכמות חוסכות במים ומייעלות את צריכת החשמל
מונים חכמים יאפשרו בקרוב לחברת המים הלונדונית לשלוח צוותי תיקונים עוד לפני אירוע דליפה מהצינור
הראשי ,ובבולדר ,שבקולוראדו ,מעודדים באמצעות מונים חכמים את צריכת החשמל שלא בשעות השיא .עד
סוף השנה שעברה הותקנו בעולם יותר מ 76 -מיליון מונים חכמים ,ומספרם צפוי לגדול כמעט פי  3עד  ,2015ל-
 212מיליון.
מתחת לרחובות לונדון יש מבוך של צינורות מים ,החוצים את העיר לכל הכיוונים .בכמה מהאזורים פועלות חברות
מים מתחרות ,שלכל אחת מהן מערכת צינורות משלה .אפילו 'תיימז ווטר' ,החברה המפעילה את רשת אספקת המים
של הבירה הבריטית ,אינה יודעת בדיוק היכן עוברים כל הצינורות.
יתירה מכך ,הרשת מזדקנת .רק לפני שנים מעטות היה גילם של יותר ממחצית מצינורות המים )כ 16 -אלף ק"מ(
מתחת לרחובות לונדון יותר מ 100 -שנים ,והם התבקעו לעיתים קרובות .תיימז ווטר' ,שהופרטה ב ,1989 -לא
השקיעה די בצנרת ,ועד אמצע שנות האלפיים היתה ללונדון אחת ממערכות המים הדולפות ביותר בעולם המפותח.
בכל יום אבדו כ 900 -מיליון ליטרים של מים מטוהרים ונדרשו תיקונים של כ 240 -דליפות.
'תיימז ווטר' החליפה ב 5 -השנים האחרונות כ 2,000 -ק"מ של צינורות מים ראשיים מהתקופה הוויקטוריאנית
העשויים מברזל יצוק ,שהיו מועדים לפורענות .הצינורות הוחלפו בצינורות פלסטיק ,שהקטינו את הדליפות ל670 -
מיליון ליטרים ביום .עם הנחת הצינורות החדשים מתקינה החברה גם חיישנים אלחוטיים ,המדווחים לה על מצב
הצינורות ומאפשרים לה לגלות תקלות לפני הלקוח.
על 'תיימז ווטר' לדעת מה קורה ברשת שלה וגם לפעול במהירות בהתאם למידע שברשותה .הדבר נכון גם לגבי
מפעילי תשתיות אחרים ברחבי העולם ,החל בחברות להספקת חשמל וכלה בחברות בנייה או תחבורה .חברות אלו
מנסות להפוך את התשתיות שלהן למשהו הדומה למערכת עצבים מרכזית ולהפוך לחלוצות העולם הדיגיטאלי.
הכנסת חיישנים ומכשירי בקרה ושליטה לתוך התשתיות הפיזיות אינה דבר חדש .מערכות בקרה ואיסוף נתונים
קיימות בעולם זה כמה עשורים ,אך רבות מהן דורשות עדיין מעורבות אנושית ,כעובדים המורידים את המידע
מהחיישנים או מתקנים תקלות .גם אם החיישנים ומכשירי השליטה והבקרה מקושרים ,לעיתים הם אינם יכולים
להתחבר בקלות לתהליכים האוטומטים.
מרכז ההפעלה של 'תיימז ווטר' ברידינג ,מערבית ללונדון ,מפגיש אותנו עם העבר והעתיד .על מסך וידאו גדול
מוקרנת תחזית המשקעים הצפויים בשעות הקרובות ,והעובדים עוקבים על גבי המסכים שלהם אחר רמת המים
במאגרים .אולם אם יש תקלה באחת מהמשאבות הם יכולים להגיב רק ברישום קריאה ,כי לא כל השסתומים נשלטים
מרחוק.
'תיימז ווטר' משקיעה  100מיליון ליש"ט ) 158מיליון דולר( על מנת להפעיל את הרשת מרחוק ולהפוך את מירב
התהליכים לאוטומטיים .אם המיזם יצליח ,תטפל המערכת באופן אוטומטי בדליפות וגם תתכנן את לוחות הזמנים של
הצוותים ותשלח הודעות טקסט ללקוחות הנוגעים בדבר .העובדים יעסקו פחות במעקב אחרי הרשת ויותר בניתוח
הנתונים שנאספו ע"י כל המערכות והצלבתם עם יתר המידע.
בקרוב תוכל החברה לשלוח צוותי עבודה עוד לפני הדליפה מהצינור הראשי .בתחילת  2010היא החלה להפעיל
שירות המבוסס על רשת האינטרנט .את השירות מספקת 'טא-קא-דו' ,חברה ישראלית ,הפועלת כעיניים וכאוזניים
של הרשת .לפי מייסד ומנהל החברה ,עמיר פלג ,החברה מנתחת נתונים היסטוריים ומקוונים המספקים בסיס
להשוואה ,ומאפשרים לאלגוריתמים שלה לגלות תקלות.
התקדמות דומה נרשמת ברחבי העולם .תחום מניעת הבזבוז הוא עצום ,גם בתעשיית המים וגם בתעשיות אחרות.
חברות החשמל צועדות בראש ,בעיקר בשל יכולתן לנצל את הרשת עצמה לאיסוף נתוני החיישן ומתגי בקרה.
מערכות התחבורה ניצבות אחריהן ,בעיקר בכבישים שבהם מוצבות מצלמות ,וכן הלאה.
מונים חכמים לחיסכון בחשמל
אין די בדחיסת תחכום ללב המערכת כדי להפוך אותה לחכמה ,גם הקצה  -הממשק עם המשתמשים והמתקנים,
חייב להיות חכם .לפי חברת הייעוץ' ,אסנצ'ר' ,יש כיום כ 90 -מיזמים של רשת חשמל חכמה ברחבי העולם .עד סוף
השנה שעברה הותקנו בעולם יותר מ 76-מיליון מונים חכמים ,ומספרם צפוי לגדול פי  3עד  ,2015ל 212 -מיליון ,לפי
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המונים החכמים וציוד אחר הדרושים על מנת לעשות את הרשתות לחכמות יותר אינם זולים .בנק ההשקעות' ,מורגן
סטנלי' ,צופה ששוק הרשתות החכמות יגדל מ 20 -מיליארד דולר ב 2009 -ל 100 -מיליארד דולר ב.2030 -

התועלות צפויות אף הן להיות גדולות מאוד :חיסכון בחשמל ,הקטנת ההשקעות בייצור חשמל ופליטות פחמן נמוכות
יותר.
העיר בולדר ,שבקולוראדו ,היא דוגמה טובה למה שנחשב כרשת החכמה המפותחת הראשונה בעולם .חברת
החשמל המקומית' ,אקסל אנרג'י' ,השתמשה בציוד המדווח אוטומטית על הפסקות חשמל .היא התקינה יותר מ20 -
אלף מונים חכמים ,חיברה אותם באמצעות רשת סיבים אופטית ,השיקה אתר אינטרנט העוקב אחר השימוש בחשמל
והחלה להציע מחירים המעודדים מעבר לצריכה שלא בשעות השיא .היא אפילו ציידה משקי בית במערכת הפוקדת
על מערכות מיזוג אוויר לכבות את עצמן כאשר הביקוש לחשמל גבוה ,מנגנון הנקרא "תגובה לביקוש".
התוצאות עד כה מעורבות .המערכת מסייעת ל'אקסל' להפעיל את הרשת שלה ביתר יעילות .החברה יודעת כעת מה
קורה ברשת והפסקות החשמל נעשות נדירות .בעיות מאותרות ומתוקנות הרבה יותר מהר .אך הלקוחות אינם
צורכים פחות חשמל ממה שצרכו קודם לכן.
"תגובה לביקוש" עשויה להניב תוצאות מרשימות .החברה האמריקאית ,Ener NOC ,משלמת לחברות אחרות כדי
שיתירו לה להשבית ציוד שאינו חיוני בשעות שיא הביקוש .לחברה  3,300לקוחות ,ממפעלי פלדה ועד לחנויות
מכולת ,שהצריכה הכוללת שלהם היא  4,800מגה-וואט.
היתרון המשמעותי של הרשתות החכמות הוא התמחור דינאמי ,תשלומי חשמל העולים ויורדים בתגובה לביקוש.
התמחור יכול להקטין את הביקוש לחשמל בשעות השיא ב 10% -עד  ,15%מעריך אחמד פארוקי מחברת הייעוץ,
'ברטל גרופ'.
היעד העיקרי של מוני החשמל החכמים הוא להקטין את שיא הביקוש ולאפשר לחברות החשמל להקטין את שיא
כושר הייצור שלהן .בתעשיית המים הכלכלה שונה במקצת ,משום שניתן לאגור מים בקלות ולצרכנים יש פחות שיקול
דעת באשר לעיתוי השימוש במים .אף על פי כן התקנתם מתרחבת ליעדים נוספים .דוגמא מצוינת היא העיר בוסטון.
רשות המים והביוב של העיר ציידה כמעט את כל לקוחותיה במונים חכמים אלחוטיים .בניו-יורק מתכננים להתקין
יותר מ 800 -אלף מונים בהשקעה של כ 250 -מיליון דולר .אפילו 'תיימז ווטר' ,מתכננת כעת להתקין מונים חכמים.
המודל של סינגפור
מונים המותקנים ברכב מתרבים ברחבי העולם בעיקר בערים הגדולות והצפופות ,כולל לונדון ושטוקהולם .אולם
סינגפור נחשבת למובילה בתחום .המדינה דורשת תשלום מהנהגים עבור שימוש בכבישים בעלי עומסי תנועה
גבוהים ,מכווננת את הרמזורים כדי שיתאימו לזרימת כלי הרכב ,משתמשת בנתונים שנאספו למדידת המהירות
הממוצעת ומפתחת מערכת הכוונה לחנייה.
סינגפור עשויה להפוך לעיר הראשונה שהנהיגה תמחור דינאמי בזמן אמת על כבישיה .ב 2006-נבחנה מערכת לחיזוי
התנועה שנבנתה ע"י י.ב.מ .לצורך קביעת גובה האגרות .בשנה הבאה הרשות מתכננת בחינת מערכת לווינית שאינה
דורשת מערכות חישה ויכולה לחייב את הנהגים בהתאם לכמות העומס על הכביש בזמן נתון.
עוד אחת ממערכות ניהול תשתית של האי ההופכת לדוגמה לעולם היא מערכת הספקת המים .במרכז המידע
שבקצהו הדרומי של האי ,יכולים המבקרים לטעום מבקבוק מים שהם מי ביוב לשעבר שהפכו לאחר תהליך טיהור
לראויים שוב לשתיה.
המים המטוהרים מוזנים חזרה ,דרך מערכת הולכה נפרדת ,למפעלים ולתחנות כוח של סינגפור ולאחר מכן מטוהרים
שוב .מערכת סיבובית סגורה זו הינה חלק ממערכת אספקת המים שבה חבל על כל טיפה.
מתקני ההתפלה של סינגפור הם בין היעילים ביותר בעולם .האי המאכלס  5מיליון תושבים וכלכלה שהיקפה כמעט
זהה לכלכלת הונג-קונג ,יכול לספק יותר מ 60% -מצורכי המים שלו בכוחות עצמו ,והיעד של סינגפור הוא להיות
תלויה רק בעצמה.
לחיישנים חלק קטן יחסית בניהול המים של סינגפור מפני שהתשתית חדשה מאוד ,ובממוצע נרשמת רק דליפה אחת
ביום .חברת המים הלאומית התקינה חיישנים רק בכמה נקודות משמעותיות ,לדוגמה בנקודת יציאת המים
מהמאגרים .סביר להניח שבמידה והמערכת מגלה זיהום מסוכן ,חלק זה של הרשת יכול להיסגר באופן מיידי.
עד כה אין לסינגפור מוני מים חכמים ,וכרגע אין בהם צורך דחוף .רוב התושבים גרים בבניינים רבי קומות ,המקלים
על קריאת המונים .אם תרצה חברת המים הלאומית להגיע ליעד של קיצוץ בצריכת המים היומית לאדם מ155 -
ליטרים ב 2008 -ל 147 -ליטרים ב ,2020-עליה להיעשות חכמה יותר ולהוות דוגמה גם בתחום זה.
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