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باإلمكان االطالع على نسخة عن هذا المستند في الموقع االلكتروني

www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

التعرض اآلمنة
معدالت
ُّ
تخضع كافة العدّادات الذكية Smart Meters

التي يتم تركيبها في فكتوريا لترتيبات
نظامية تضعها الهيئة األسترالية لالتصاالت
واإلعالم (Australian Communications
 .)and Media Authorityوهذا يشمل التقيُّد
بحدود التعرُّ ض الكهرومغنطيسي التي تضعها
Australian Radiation Protection and
).Nuclear Safety Agency (ARPANSA

يتسم نظام االتصاالت المصاحب للعدّادات
الذكية  Smart Metersبمعدالت تعرض
كهرومغنطيسي أقل من أي أجهزة منزلية
أخرى ،كالهواتف المحمولة وأجهزة
مراقبة الرُّ ضع.

األدلة العلمية فيما يختص بأية تأثيرات
صحية ممكنة و ،بتطبيق حدود تعرُّ ض
محدّدة ،توصلت إلى أن حجم األدلة ال يُظهر
وجود أية تأثيرات صحية.

قامت سلطات صحية في أنحاء العالم ،بما
فيها  ARPANSAو منظمة الصحة العالمية
 ،World Health Organizationبفحص

االختبار المستقل

قامت الحكومة األسترالية بتفويض متعهدي
اختبار مستقلين هُم EMC Technologies
ليقوموا باختبار معدالت التعرض
الكهرومغنطيسي الناتجة عن العدّادات
الذكية  ،Smart Metersوللتأكد من أنها
ال تشكل أية مخاطر صحية على المجتمع.
تظهر النتائج أن معدالت التعرض
الكهرومغنطيسي للذبذبات اإلشعاعية
الناتجة عن عدا ٍد واحد ومجموعة عدادات
تمثل جزيئا بالغ الصغر من مستويات

السالمة الموضوعة من قِبل .ARPANSA
توصّلت  EMC Technologiesإلى أن
معدالت التعرض الناتجة عن العدّادات الذكية
 Smart Metersداخل المنازل تتراوح
من  0.000001%إلى  0.0113%من الحدود
العامة المنصوص عليها في معايير الحماية
اإلشعاعية لدى .ARPANSA
ت َّم اختبار نوعي التعرض الكهرومغنطيسي
الناتجين عن العدّادات الذكية Smart

 .Metersوهذا يشمل حقوالً كهرومغنطيسية
يولدها تشغيل العدّاد الذكي ،Smart Meter
وانبعاثات ذبذبات اشعاعية متعلقة بأنظمة
االتصاالت الداخلية ثنائية االتجاه.
يأتي هذا االختبار في مقدمة بحوث وتحريات
يقوم بها موزعو طاقة كهربائية في فكتوريا،
توصلوا أيضا ً إلى أن تقنية العدّادات الذكية
 Smart Metersتفي بمعايير الصحة
والسالمة.

تقرير  EMC Technologiesالكامل متوفر في الموقع االلكتروني www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

معايير الصحة والسالمة

تفي العدّادات الذكية  Smart Metersفي
فكتوريا بمعايير الصحة والسالمة الموضوعة
من قِبل  ،ARPANSAوهي الوكالة
األسترالية المسؤولة عن حماية صحة وسالمة
الناس من التأثيرات االشعاعية الضارة.
فيما يتعلق بالعدّادات الذكية ،Smart Meters
تفيد  ARPANSAبأن اجتماع عناصر الطاقة
المنخفضة للمُرسـِل ،وموقع العدّاد خارج
المباني ،ومدّة االرسال القصيرة جداً يعني
أن التعرُّ ض االجمالي أقل بكثير من حدود

التعرُّ ض اآلمن – حتى في حالة االتصال
المتزامن لعد ٍد من األجهزة.
التعرض الكهرومغنطيسي
معايير السالمة في
ُّ
تقوم  ARPANSAبوضع معايير ،ومدوّ نة
قواعد الممارسات وارشادات سالمة تح ِّدد
المستويات اآلمنة للتعرُّ ض االشعاعي
والتعرض للذبذبات االشعاعية .وهُم يقومون
بذلك آخذين في االعتبار أية تأثيرات صحية
وبيئية ،بالتشاور مع الخبراء الصحيين
وأفراد المجتمع.

ورقة معلومات  ARPANSAعن العدّ ادات الذكية  Smart Meterمتوفرة في الموقع االلكتروني

www.arpansa.gov.au/radiationprotection/Factsheets/is_smartmeters.cfm
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أجهزة منزلية أخرى
أظهرت دراسة أجر َيت على تقنيات EMC

أن نسبة التعرض للذبذبات االشعاعية من
العدادات الذكية  Smart Metersأق ّل من
أي أجهزة منزلية أخرى كالهواتف النقالة
وأجهزة مراقبة الرُضـَّع.

