Έξυπνοι Μετρητές και Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία
Οι αυξανόµενες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η συνεχής διείσδυση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο επιβάλουν την αναβάθµιση και εξέλιξη του συστήµατος διανοµής. Μέρος της εξέλιξης αυτής
αποτελούν οι πρωτοποριακοί έξυπνοι µετρητές που άρχισαν να χρησιµοποιούνται στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), στις ΗΠΑ και όλες τις ανεπτυγµένες χώρες. Οι έξυπνοι µετρητές, µέσω των λειτουργικών τους
δυνατοτήτων, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη όχι µόνο στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους
καταναλωτές. Μια από τις λειτουργικές δυνατότητες που πρέπει να προσφέρει είναι η πληροφόρηση για την
καταναλωτική συµπεριφορά. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, ο διαχειριστής του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας έχει
την δυνατότητα να ρυθµίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις συµβατικές µηχανές (πετρελαίου ή/και φυσικού
αέριου κ.ο.κ) σύµφωνα µε τη ζήτηση, για να υπάρξει µια οµαλή και ευσταθής λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρικής
ενέργειας. Από την άλλη, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να µπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωσή του,
την παραγωγή από ΑΠΕ (στις περιπτώσεις που υφίσταται) και την κοστολόγηση µε βάση την εκάστοτε διατίµηση,
βελτιώνοντας έτσι την καταναλωτική του συµπεριφορά, µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τον ίδιο αλλά και την
κοινωνία.
Για να επιτευχθούν όµως τα πιο πάνω, οι έξυπνοι µετρητές είναι αναγκαίο να συνδεθούν τηλεπικοινωνιακά µε
τα συστήµατα του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής, ούτως ώστε να αποστέλλουν σε προκαθορισµένα χρονικά
διαστήµατα (ανά µέρα, εβδοµάδα κτλ.), τα δεδοµένα που καταγράφουν για περαιτέρω επεξεργασία. Η προαναφερθείσα
λειτουργία αποστολής δεδοµένων άρχισε να δηµιουργεί ανησυχία όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
Συγκεκριµένα, έχει λεχθεί ότι η ακτινοβολία από τον έξυπνο µετρητή µπορεί να προκαλέσει παθήσεις που σχετίζονται
µε την έκθεση του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Ο ισχυρισµός αυτός δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικά µέσα από
καµία έρευνα. Οι έξυπνοι µετρητές στην Κύπρο χρησιµοποιούν την ίδια ασύρµατη τεχνολογία και τρόπο λειτουργίας
όπως και τα κινητά τηλέφωνα η οποία έχει διερευνηθεί ενδελεχώς από διεθνείς Οργανισµούς και καµιά πάθηση δεν έχει
συσχετισθεί µε αυτή. Συγκεκριµένα, η ∆ιεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (World Health
Organization - WHO), µελετώντας τις µέχρι στιγµής επιστηµονικές έρευνες που σχετίζονται µε την έκθεση του
ανθρώπινου σώµατος σε µη-ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, έχουν θεσπίσει όρια έκθεσης µε τα οποία οι
κατασκευαστές ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (στις οποίες ανήκουν και οι έξυπνοι µετρητές) έχουν την
υποχρέωση να συµµορφώνονται αφού τα όρια αυτά έχουν ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες της κάθε χώρας. Όλοι
οι έξυπνοι µετρητές που χρησιµοποιούνται στην Κύπρο ικανοποιούν πλήρως τις πιο πάνω απαιτήσεις, διαφορετικά,
δεν θα πληρούνταν οι προϋποθέσεις για διάθεση τους στην αγορά. Επιπρόσθετα, οι έξυπνοι µετρητές χρειάζονται
µονάχα περίπου ένα (1) λεπτό την ηµέρα για να αποστείλουν όλα τα δεδοµένα που έχουν συλλέξει κατά την διάρκεια
της ηµέρας αυτής. Συνεπώς ο χρόνος έκθεσης του ανθρώπου σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που οφείλεται στους
έξυπνους µετρητές είναι χρονικά αµελητέος σε σύγκριση µε τον χρόνο οµιλίας από ένα µέσο κινητό τηλέφωνο. Από
µετρήσεις που έχουµε διενεργήσει, το ηλεκτρικό πεδίο κοντά σε ένα έξυπνο µετρητή (40 εκατοστά) κατά την αποστολή
δεδοµένων είναι περίπου πεντακόσιες (500) φορές χαµηλότερο σε σχέση µε τα όρια που έχει θεσπίσει η ICNIRP.
Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα είναι βέβαιο ότι η έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία που
προέρχονται από ένα έξυπνο µετρητή είναι αρκετές φορές χαµηλότερη από την έκθεση που προκαλείται από ένα κινητό
τηλέφωνο! Αυτό ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι ένα κινητό είναι σε λειτουργία για αρκετά
περισσότερο χρόνο και πολύ πιο κοντά στο ανθρώπινο σώµα (όπως εγκέφαλο, λεκάνη, στήθος)από ένα έξυπνο
µετρητή που τοποθετείται ως συνήθως µέτρα µακριά από χώρους συχνής χρήσης (τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία ως
γνωστόν µειώνονται εκθετικά µε την απόσταση) και η λειτουργία τους δεν ξεπερνά τα µερικά λεπτά ηµερησίως.
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