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מונים חכמים – יש לחברם ללא שימוש בקרינת רדיו
מיכאל פלג
שלום לכם,
אני מהנדס אלקטרוניקה ,אני עוסק במידה מסוימת בבטיחות קרינת רדיו ומכ''ם ופרסמתי שלושה
מאמרים מקצועיים בנושא.
המונים החכמים יהוו ככל הנראה חלק מרשת החשמל המודרנית ויהיו איתנו שנים רבות ,כך שחשוב
מאוד שהם יתוכננו ויפרסו טוב מכל היבט אפשרי .דף זה מתרכז בהיבט של בטיחות קרינה.
קרינת רדיו הוכרה ב 3100 -ע''י ארגון הבריאות העולמי כגורם מסרטן אפשרי לבני אדם על בסיס
זיהוי השפעה מסרטנת במחקרים עם רמות קרינה המותרות ע''י התקנים הקיימים .למשרדי הבריאות
והגנת הסביבה בישראל יש עמדות הדומות לאלה של ארגון הבריאות העולמי .בשנתיים האחרונות
התפרסמו בעולם מחקרים חדשים המזהים את ההשפעה המסרטנת באופן אמין עוד יותר .בישראל
קרינת רדיו ומכ''ם גרמה ככל הנראה סרטן לאזרחים ,לעובדי תעשייה ולחיילים רבים מידי כפי שעולה
ממחקרים ישראלים הנמצאים ברשימת המקורות בסוף דף זה .בנוסף לגרימת סרטן דווח על מגוון
השפעות מזיקות אפשריות של קרינת רדיו כגון השפעה על פעילות המוח ,בעיות של רגישות לקרינה
וירידה בפוריות.
עוצמת קרינה של המונים החכמים לא נקבעה עדיין ,יהיו דורות רבים של מונים כאלה ,ויש סיכוי
לגרימת נזק בריאותי חמור לציבור שממילא חשוף כבר היום לרמות קרינה גבוהות מידי.
שימוש בקרינת רדיו נהוג ביישומים ניידים כגון טלפון תאי שבהם חיבור קווי אינו אפשרי .במקרה של
המונים החכמים אין בכך לא צורך ולא הצדקה כי אילה מותקנים בבניינים ותמיד בקרבה לקווי טלפון
ולרשת הכבלים אליהם ניתן להתחבר .ניתן להעביר את נתוני המונים גם ע''י קווי החשמל עצמם ,זה
פחות רצוי כי במקרה זה תיתכן זליגה מסוימת של קרינה .פתרון אפשרי נוסף הוא פריסת סיב אופטי
ביחד עם קווי החשמל .כל הפתרונות האלה אינם יקרים אבל הם דורשים קבלת החלטות וביצוע
תכנון ,למשל סיכום בין חברת החשמל לבזק על אופן החיבור של המונים לקווים של בזק .לכן נדרשת
תקינה ברמה הלאומית.
יש שיקול נוסף בעד חיבור קווי ולא אלחוטי .מונים אלו יתפתחו בעתיד לא רחוק למרכיבים מרכזיים
ברשת חשמל חכמה שתווסת את ייצור החשמל ואת אספקתו בישראל .רשת כזאת חייבת להיות
עמידה מול התקפת סייבר שמטרתה היא הפלת רשת החשמל הארצית .חיבור אלחוטי פגיע במידת
מה יותר להתקפה כזאת .בכל מקרה ההגנה תהיה ע''י אמצעים ספרתיים מתקדמים ביותר ,שימוש
בחיבור ללא רדיו יקל קצת על המשימה.
לסיכום ,יש לחבר את המונים החכמים רק בחיבור קווי .זה יותר בטיחותי ,זה לא קשה לביצוע וזה
מקל במקצת על אבטחת הרשת נגד התקפות סייבר.
בברכה,
מיכאל פלג
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