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Mieczysław Borysiewicz, Andrzej Furtak. Sławomir Potempski. Henryk Wojciechowicz.
Roman Żelazny: Struktura i funkcje systemu wspomagania decyzji po wypadku jądrowym
SWD-WJ/RODOS, Praca opisuje zasadniczą strukturę oraz funkcje systemu wspomagania
decyzji po wypadku jądrowym SWD-WJ/RODOS. System ten został zaimplementowany
w Instytucie Energii Atomowej, a będzie zainstalowany w Centrum ds. Zdarzeń
Radiacyjnych CEZAR Państwowej Agencji Atomistyki. Oparty jest na systemie RODOS
(Real-time on-line decision support system), opracowanym w ramach programów Unii
Europejskiej, przez ponad 30 instytucji z większości krajów europejskich. Wszystkie
główne elementy systemu, łącznie z opisem danych wejściowych i wyjściowych, zostały
opisane oraz przedstawione w formie graficznej.

Mieczysław Borysiewicz. Andrzej Furtak. Sławomir Potempski, Henryk Wojciechowicz.
Roman Żelazny: Structure and Functions of SWD-WJ/RODOS - the Decision Support
System in Case of Nuclear Accident. The paper described the fundamental structure and
functions of the decision support system in case of nuclear emergency SWD-WJ/RODOS.
The system has been implemented at the Institute of Atomic Energy and will be installed in
the Centre for Radiological Events CEZAR of the National Atomic Energy Agency. The
system is based on the RODOS system (Real-time on-line decision support system), which
is being developed within the European Union programmes by some 30 European
institutions from the most European countries. All the main elements of the system,
including description of the input and output data, have been described and additionally
presented in graphical from.
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1. WSTĘP

System skonstruowany jest tak, aby ułatwiać podejmowanie decyzji od najwcześniejszego
stadium wypadku do wielu lat po uwolnieniu w szerokim zakresie odległości od miejsca uwolnienia -
zarówno dla obszarów w bezpośrednim otoczeniu miejsca wypadku, jak również dla rejonów znacznie
oddalonych od tego miejsca. Tak więc SWD-WJ/RODOS jest, po pierwsze, systemem typu on-line,
po drugie, czasu rzeczywistego - w tym sensie, iż dla wczesnej fazy już po ok. 10 min. umie postawić
pierwszą diagnozę sytuacji. Ponadto ze względu na więzy czasowe komunikacja użytkowników z
systemem dostępna jest w dwóch trybach pracy: automatycznym - przede wszystkim dla fazy
wczesnej (kiedy zachodzi konieczność szybkiego uzyskania informacji) oraz dialogowym - dla etapów
późniejszych. Następnie system został tak zintegrowany, aby zapewnić gładkie przejście od modeli i
danych krótkozasięgowych do średnich i dalekich odległości. Również istotna jest możliwość
prezentowania i wartościowania wszystkich typów przeciwdziałań jak i całego spektrum konsekwencji
awarii. Niezwykle ważną cechą systemu staje się też jego elastyczność, która pozwala na operowanie
różnymi charakterystykami źródeł uwolnień radiacyjnych oraz różną ilością i jakością danych
pochodzących z monitoringu radiologicznego oraz z pomiarów i prognoz meteorologicznych. Stąd
struktura systemu ma charakter modułowy, co pozwala na łatwą wymianę danych i stosowanych
modeli (a więc i adaptację do aktualnej sytuacji wypadkowej). Ponadto system może wziąć pod uwagę
różne umiejętności, wiedzę i cele potencjalnych użytkowników. Główne składowe systemu to:

• podsystemy obliczeniowe (ASY, CSY i ESY)
• podsystem operacyjny (OSY) z podsystemem zarządzającym (SSY)
• bazy danych
• interfejs komunikacyjny

Schematycznie przedstawiono to na rysunku 1.
Podsystemy obliczeniowe - zewnętrzne stanowią zasadniczą część obliczeniową systemu. Są to:

• podsystem analiz ASY - służący do dokonywania ocen aktualnych i przyszłych wielkości
skażeń zarówno w bezpośrednim otoczeniu miejsca wypadku jądrowego jak również w
dużych odległościach od tego miejsca,

• podsystem działań zaradczych CSY, którego głównym zadaniem jest ocena ilościowa
zysków i strat za pomocą modeli symulacyjnych, będących w stanie opisać czasowo-
przestrzenny przebieg podjętych akcji wraz z uwarunkowaniami środowiskowo-
ekonomicznymi,

• podsystem ewaluacji i uszeregowania działań zaradczych ESY służący wspomaganiu
procesu podejmowania decyzji w oparciu o dostępne bazy danych i algorytmy
sformalizowanych technik decyzyjnych.

Wszystkie te podsystemy, bazy danych i komunikacja z użytkownikiem kontrolowane są przez
odpowiedni, dedykowany podsystem operacyjny OSY i system zarządzania całym procesem
przetwarzania informacji SSY. O ile moduły obliczeniowe są praktycznie programami
fortranowskimi, o tyle konstrukcja podsystemu operacyjnego OSY jest dużo bardziej złożona.
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2. FUNKCJE I STRUKTURA PODSYSTEMÓW:
OPERACYJNEGO I ZARZĄDZANIA (OSY, SSY)

Kontrolowanie automatycznego i interakcyjnego trybu pracy systemu SWD-WJ/RODOS,
przepływ danych pomiędzy ASY, CSY, ESY i bankami danych systemu, dostęp do zewnętrznych
źródeł informacji oraz prezentacja danych wyjściowych jest dokonywana przez podsystem
operacyjny OSY.

Moduł zarządzania danych z OSY nadzoruje pozyskiwanie i przetwarzanie danych czasu
rzeczywistego związanych z wypadkiem jądrowym, danych uniwersalnych (statycznych) i
zbiorów danych pośrednich, generowanych przez modele dyspersyjne. Istnieją trzy podstawowe
źródła danych czasu rzeczywistego: dane radiologiczne z miejsca uwolnienia na podstawie których
można ocenić parametry źródła uwolnień, dane z krajowych sieci monitoringu oraz dane
meteorologiczne. Moduł zarządzania danymi musi uwzględniać fakt, że pozyskiwanie danych czasu
rzeczywistego charakteryzuje się najczęściej nieregularnościami odpowiadających im przedziałów
czasowych i siatki przestrzennej.

Ponadto moduł taki może zbierać dane meteorologiczne dla modeli dyspersyjnych, w skali
czasowo-przestrzennej adekwatnej do pomiarów radiologicznych. Dla fazy początkowej wypadku i
bliskich odległości, w zależności od rodzaju modelu, oznacza to dostęp w trybie on-line do danych
meteorologicznych zarówno na powierzchni ziemi, jak również w wyższych warstwach atmosfery,
zbieranych przez krajowe służby meteorologiczne, a także dostępne z lokalnych urządzeń
pomiarowych związanych z obiektem jądrowym. W większej skali czasowej moduł zarządzania
danymi pozyskuje i przetwarza przewidywane pola wiatrów i inne dane synoptyczne, wymagane
dla modeli obliczeń transportu radionuklidów w atmosferze w mezoskali i na długich dystansach.
Dane takie mogą być dostarczone przez odpowiednie krajowe służby meteorologiczne lub np. z
European Centre for Medium Range Weather Forcasting.

Podsystem zarządzania SSY kontroluje prace OSY i wspomaga komunikację z
użytkownikiem. Analizując zarówno pytania użytkownika, jak również stan informacji w
całym systemie automatycznie generuje "logikę" wywołań programów systemu SWD-
WJ/RODOS - dla uzyskania odpowiedzi na te pytania. Jest w związku z tym rzeczą oczywistą, że
SSY oraz OSY są bardzo ważnymi częściami systemu decydującymi o funkcjonalnej
elastyczności całego systemu, niezależnie od stopnia zaawansowania poszczególnych jego
modułów zawartych w ASY, CSY i ESY.

Z przedstawionych założeń wynika, że system jednocześnie wykonuje wiele procesów. Co więcej
niektóre z nich korzystać będą z tych samych danych - w związku z czym zachodzi konieczność
dostępu do wspólnych obszarów pamięci. Stąd, właśnie - między innymi - oprócz zwykłych
mechanizmów systemów operacyjnych wynika potrzeba wyspecjalizowanego dedykowanego
oprogramowania. To. też właśnie realizuje podsystem operacyjny OSY. Jego główne zadania można
określić następująco:

• sterowanie trybem dialogowym i automatycznym
• transfer danych między podsystemami zewnętrznymi i ich poszczególnymi modułami
• prezentacja wyników

Innymi słowy spełnia on zadania typowego operatora zarządzającego danymi, odpowiedzialnego za
komunikację i udostępnianie wszelkiego rodzaju danych. Podsystem zarządzający SSY steruje
działaniami OSY biorąc pod uwagę aktualny stan procesów oraz żądania użytkowników. Jak każdy z
podsystemów tak i podsystem OSY wraz z SSY ma postać modułową. Opisy wszystkich modułów
systemu zawarte są w kolejnym rozdziale.

3. PODSYSTEM ANALIZ ASY

Celem ASY jest dokonywanie ocen aktualnych i przyszłych wielkości skażeń zarówno w
bezpośrednim otoczeniu miejsca wypadku jądrowego jak również w dużych odległościach od tego
miejsca. Schemat ideowy podsystemu ASY przedstawiono na Rys. 2. Wyniki analiz podsystemu ASY



w postaci izolinii koncentracji dawek wraz z danymi pomiarowymi są prezentowane na mapach z
informacjami geograficznymi rozpatrywanego terenu.

Aby sprostać wyżej wymienionym zadaniom ASY zawiera następujące moduły: oceny źródła
uwolnień SOURCE-ASY, oceny pola atmosferycznego, obliczeń transportu w atmosferze i procesów
osadzania się radionuklidów MET-ASY, obliczeń transportu radionuklidów w środowisku i
łańcuchach żywieniowych (FCM) oraz oceny dawek w obszarach skażonych (DM). Ogólny schemat
obliczeń stosowany w module FCM przedstawiono na Rys. 3.

Moduł oceny źródła uwolnień należy do klasy modeli ze sprzężeniem zwrotnym. We wczesnej
fazie wypadku analiza scenariusza radiologicznego jest całkowicie oparta na modelach
obliczeniowych uwzględniających aktualne warunki atmosferyczne oraz teoretyczne oceny źródła
uwolnień wynikające z uprzednio przeprowadzonych probabilistycznych ocen bezpieczeństwa
obiektów (PSA) lub analogicznych analiz.

Wraz z upływem czasu dostępna staje się coraz większa liczba danych pomiarowych. W związku z
tym, na tym etapie bardzo istotne jest dokonanie integracji obserwowanych danych radiologicznych i
wyników analiz obliczeniowych w celu minimalizacji błędów przewidywania dalszego rozwoju
sytuacji radiologicznej. W szczególności poszukuje się możliwości optymalnego wykorzystania
danych z krajowych systemów monitoringu w modelach obliczeń transportu uwolnień na duże
odległości, w celu aktualizowania 1-2 dniowych przewidywań o kierunkach rozchodzenia się
chmury.

Algorytmy obliczeń sterowania optymalnego, oparte na technice zbiorów rozmytych i sieci
neuronowych lub związane z twierdzeniem Bayesa, mogą być użyte do aktualizacji źródła uwolnień
jak również do dopasowywania parametrów modeli obliczeniowych transportu uwolnień
radionuklidów.

Obliczenia transportu i osadzania się radionuklidów wymagają modeli do symulacji dyspersji
radionuklidów w atmosferze w skali lokalnej, w mezoskali a także na dalekie odległości. Wszystkie
te modele odzwierciedlają specyfikę każdego z tych dystansów i są związane z wymaganiami
stawianymi przez działania zaradcze.

Zadaniem modeli krótkozasięgowych jest dostarczenie szybkich ocen dla obszarów bliskich miejsca
wypadku przy relatywnie prostych założeniach o warunkach meteorologicznych i topografii terenu.
Jest również konieczne dokonanie szybkiej oceny parametrów modeli obliczeniowych w oparciu
o kilka prostych danych wejściowych.

Obliczenia w mezoskali 100-200 km od źródła uwolnień biorą już pod uwagę takie czynniki jak
złożoność rzeźby terenu, istnienie obszarów miejskich, brzegów morza i innych dużych akwenów
wodnych oraz zmienność czasowo-przestrzenną warunków meteorologicznych.
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Głównym zadaniem modeli symulacji długozasięgowej jest określenie prawdopodobnych
obszarów i skali skażeń. Dla takich modeli ważna jest zmienność średnich pól
meteorologicznych, w mniejszym stopniu szczegóły zmienności rzeźby i szorstkości powierzchni
terenu. Niezbędne informacje o przewidywanych wartościach parametrów meteorologicznych
mogą być dostarczone przez służby meteorologiczne ośrodków krajowych lub regionalnych lub
dedykowane systemy przewidywań w wysokiej rozdzielczości w obszarach ograniczonych takie
jak RAMS opracowany w Colorado State University i MRC*ASTER, USA i przystosowany do
potrzeb SWD-WJ w Polsce lub HIRLAM opracowany w ramach wspólnego projektu krajów
skandynawskich, Holandii i Irlandii.
Jest niezbędne, aby modele obliczeniowe z modułem ASY i systemy prognozowania
numerycznego z nim współpracujące w pewnych sytuacjach, dokonywały uszczegółowienia analiz
przez uwzględnienie bardzo specyficznych cech topograficznych, agrotechnicznych lub
demograficznych terenu, a także bardzo zmiennych warunków meteorologicznych jakie
występują, np. w obszarach frontów.

4. MODELE OBLICZEŃ DAWEK W ASY

Ocena zagrożenia radiologicznego w wyniku skażenia powietrza i występowania opadów wymaga
zastosowania modeli obliczeń: wewnętrznego narażenia poprzez wdychanie skażonego powietrza,
bezpośredniego zewnętrznego narażenia od radionuklidów w powietrzu, na ziemi, na
powierzchniach budynków, itp., przechodzenia radionuklidów do różnych łańcuchów żywieniowych
i związanego z tym narażenia człowieka poprzez żywność.

Konieczne jest przy tym, aby modele obliczeniowe umożliwiały wykonywanie analiz w trybie
czasu rzeczywistego z uwzględnieniem różnego typu działań zaradczych. Ten cel wymagał
dokonania umiejętnego kompromisu pomiędzy następującymi, często wzajemnie sprzecznymi
wymaganiami: obliczenia powinny wykorzystywać jako dane początkowe wielkości, które mogą
być przewidywane przez modele dyspersyjne a oceny zagrożenia należy dokonać dla wielu (nawet
do 1000) miejscowości, jednocześnie modele powinny być łatwo przystosowane do różnorodnych
warunków radiologicznych w różnych rejonach kraju. Modele obliczeń dawek uwzględniają również
różnorodne formy działań zaradczych, np. zmiany zasad żywienia zwierząt i diety ludzkiej w
pewnych okresach czasu. Liczba danych wyjściowych, najlepiej w postaci tablic, diagramów i
wykresów, jest ograniczona do takiej, którą użytkownik może łatwo przeanalizować. Czas
odpowiednich obliczeń jest tak krótki, aby cały system mógł pracować w trybie czasu
rzeczywistego.

Spełnienie wszystkich tych wymagań osiągnięto w modułach FCM i DM prowadząc obliczenia w
wysokim stopniu rozdzielczości przestrzennej przy zmniejszonej szczegółowości modelowania
procesów, albo rozpatrując wszystkie możliwe łańcuchy żywieniowe, zasady karmienia zwierząt i
diety ludzi jedynie w kilku miejscach dla całego rozpatrywanego okresu czasu. Przy tym
założono, że dla zredukowania niezbędnego czasu obliczeń, przechodzenie radionuklidów przez
łańcuchy żywieniowe jest uprzednio wybierane dla jednostkowych wielkości osadzania się
radionuklidów.

5. PODSYSTEM ŚRODKÓW ZARADCZYCH (CSY)

Dobór najlepszej kombinacji środków zaradczych jest bardzo trudnym zadaniem. Następujące
czynniki wpływają na podjęcie decyzji: potencjalna redukcja dawki indywidualnej, potencjalna
redukcja dawki kolektywnej, narażenie personelu uczestniczącego w akcjach, wielkość obszaru
skażonego, jego charakterystyki ekonomiczne i agrotechniczne, liczba osób objętych ewakuacją oraz
dostępność miejsc dla ich przemieszczenia, koszty ekonomiczne i skutki zdrowotne
przedsięwziętych działań, dostępność środków technicznych i możliwość wsparcia przez
administracje lokalne oraz dostępny czas dla przeprowadzenia całej akcji, ilość produktów



żywnościowych objętych zakazem spożycia, dostępność odpowiednich magazynów, miejsc
składowania, możliwość zastąpienia utraconych obiektów i produktów spożywczych, okres
zakazu, wpływ podjętych działań na środowisko naturalne, akceptacja społeczeństwa, implikacje
społeczno-polityczne oraz reakcje międzynarodowe. Przy tym wybór działań zaradczych takich jak:
• ukrycie
• czasowa ewakuacja
• przesiedlenie
• zastosowanie środków medycznych (tabletki jodowe)
• wyłączenie ze spożycia określonych kategorii produktów żywnościowych
• odwołanie zakazu spożywania produktów
może być inicjowany automatycznie, na podstawie kryteriów odnoszących się do wielkości dawek w
wybranym okresie czasu lub do wielkości chwilowych stężenia radionuklidów.

Rozważane produkty żywnościowe to: zielone jarzyny, ziemniaki i inne okopowe, ziarno, mleko,
produkty mleczne, a także odpady przy produkcji żywności. Rozważa się przy tym dwie podstawowe
zasady dystrybucji produktów żywnościowych. Jedna opiera się na założeniu, że mapa produkcji
żywności jest pochodną mapy produkcji rolnej - wtedy dawki kolektywne można obliczać zakładając,
że cała wyprodukowana żywność zostaje skonsumowana. Druga zasada przyjmuje, że ilość żywności
wyprodukowanej na danym terenie jest równa ilości żywności tam skonsumowanej. Schemat ideowy
obliczeń za pomocą CSY obrazuje Rys. 4.

Ocena skutków natychmiastowych w CSY obejmuje:
• zgony w wyniku napromieniowania szpiku kostnego, płuc, przewodu pokarmowego, skóry
• zejścia pre- i neonatalne w wyniku uszkodzenia płodu
• zachorowalność w wyniku napromieniowania płuc, tarczycy, skóry, oczu i płodu
oraz skutków opóźnionych:
• białaczka i choroby nowotworowe płuc, skóry, kości, przewodu pokarmowego i innych narządów
• efekty genetyczne

Ocena skutków ekonomicznych w CSY zawiera koszty wprowadzenia określonych działań
zaradczych oraz straty wynikające ze skutków dla zdrowia ludności. W pierwszym przypadku koszty
wynikają z:
• kosztów przemieszczenia ludności
• strat w produkcji wynikających z takiego przemieszczenia
• ograniczeń na spożycie produktów żywnościowych
• dekontaminacji
Koszty związane ze skutkami dla zdrowia mogą być obliczone w oparciu o koszty niezbędnego
leczenia oraz o koszty obniżonej produktywności narażonej ludności wynikającej z utraty zdolności do
wykonywania zawodu.

Głównym zadaniem CSY jest ocena ilościowa zysków i strat za pomocą modeli symulacyjnych,
które są w stanie opisać czasowo-przestrzenny przebieg podjętych akcji wraz z
uwarunkowaniami środowiskowo-ekonomicznymi. Zasadnicze wyniki obliczeń symulacyjnych to:
• identyfikacja obszarów o znacznym zagrożeniu radiologicznym
• wielkości dawek w powietrzu i na powierzchni ziemi
• wielkość obszarów oraz liczba ludzi dotkniętych działaniami zaradczymi i zależność tych

wielkości od czasu
• skutki dla zdrowia
• skutki ekonomiczne
• wpływ działań zaradczych
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Rys. 4.

Z formalnego punktu widzenia wyniki powyższych obliczeń należy traktować jako nieuporządkowaną
listę kombinacji działań zaradczych i odpowiadających im skutków. Lista ta tworzy dane
wejściowe do podsystemu ewaluacji ESY.

6. PODSYSTEM EWALUACJI ESY

Podsystem ESY jest modułem interakcyjnym, wspomagającym proces podejmowania decyzji w
oparciu o dostępne bazy danych i algorytmy sformalizowanych technik decyzyjnych.



Preferencje i sądy mogą być formułowane w postaci odpowiednich zasad implementowanych w
części ewaluacyjnej podsystemu ESY. Zastosowanie ich do listy alternatywnych działań prowadzi
do odpowiedniego ich rankingu. Przedstawienie takiej uporządkowanej listy, łącznie z zastosowanymi
zasadami uporządkowania i wskazaniem wielkości możliwych błędów w ocenie przewidywanych
wielkości, w istotny sposób racjonalizuje podjęcie ostatecznych decyzji. Modele procesów
decyzyjnych oparte są na systemach ekspertowych, technikach tzw. wieloatrybutowych
wartości/użyteczności, sieciach neuronowych itp.

Część podsystemu ESY ma charakter interakcyjny zapewniający: łatwą wizualizację informacji
zawartych w bazach danych, w postaci diagramów lub wykresów z wykorzystaniem współczesnych
technik kolorowej grafiki komputerowej, komunikację pomiędzy użytkownikiem i komputerem z
użyciem menu, okien, myszy itp.

7. FUNKCJE I TRYB PRACY SWD-WJ DLA ROŻNYCH FAZ CZASOWYCH
I ODLEGŁOŚCI PO WYPADKU JĄDROWYM

7.1 Fazy wypadku

Rozważane są następujące trzy fazy awarii radiologicznej:
• faza przed uwolnieniem radiologicznym,
• faza uwolnienia,
• faza po uwolnieniu.

Pierwsza faza rozpoczyna się w momencie ustalania możliwości znacznego uwolnienia substancji
radioaktywnych, a kończy się z chwilą wystąpienia takiego uwolnienia lub pełnego opanowania stanu
awaryjnego obiektu. Taka faza może trwać kilka godzin lub dni. Może być ona również nieistotna,
gdy uwolnienie następuje tuż po zajściu stanu awaryjnego obiektu. W tej fazie wspomaganie decyzji
wiąże się głównie z prognozowaniem stanu obiektu, czasu, okresu trwania i charakteru potencjalnego
uwolnienia substancji radioaktywnych. Faza uwolnienia kończy się w przybliżeniu, gdy powietrze
atmosferyczne jest prawie wolne od substancji radiologicznych - zakończyły się procesy dyspersji i
osadzania.

Wspomaganie decyzji w tej fazie związane jest z prognozowaniem trajektorii chmury radioaktywnej i
określeniem obszarów skażonych. Informacje uzyskane w wyniku prognozowania są wspierane
danymi z monitoringu radiologicznego. Podejmowanie decyzji w tej fazie dotyczy przede wszystkim
natychmiastowych działań zaradczych.

Początkowy okres fazy po uwolnieniu charakteryzuje się szczegółową analizą sytuacji radiologicznej
opartą na dużej liczbie pomiarów skażeń gleby, wody i roślin. Podejmowane decyzje w tym okresie
dotyczą dłuższego horyzontu czasowego.

Późniejszy okres fazy po uwolnieniu wiąże się z działaniami mającymi przywrócić normalne warunki
życia i pracy w obszarach skażonych.

7.2 Tryb automatyczny i interakcyjny

Użytkownik SWD-WJ może korzystać z automatycznego lub interakcyjnego trybu pracy tego
systemu. W pierwszym z tych trybów system automatycznie przedstawia użytkownikowi wszystkie
informacje niezbędne do podejmowania decyzji w cyklach czasowych (np. co 10 min. we wczesnej
fazie awarii). Interwencja użytkownika jest ograniczona do minimum danych, koniecznych do
scharakteryzowania zaistniałej sytuacji. Cykl ten jest związany z aktualizacją informacji i
przeprowadzaniem obliczeń. W ogólności nie odzwierciedla on w pełni wszystkich trybów czasowych
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dostarczania z zewnątrz danych określających dynamikę rozwoju sytuacji radiologicznej, np. dane
meteorologiczne z ośrodków krajowych są zwykle wprowadzane do systemu co 6 godzin podczas gdy
nowe dane pomiarowe o skażeniu żywności mogą być dostępne nie częściej niż raz dziennie.

W trybie interakcyjnym użytkownik SWD-WJ może komunikować się poprzez specjalny interfejs
dialogowy umożliwiający określenie łańcucha obliczeniowego (ustalenie sekwencji obliczeń przez
moduły systemu) wprowadzania danych wejściowych, zmiany parametrów modeli obliczeniowych
oraz wybór rodzaju prezentacji wyników i postać raportu z wykonywanych obliczeń symulacyjnych
lub diagnozowania sytuacji.

7.3 Siatki obliczeniowe

Zbiory punktów i siatki dynamiczne

Zbiory punktów

Zbiory punktów są definiowane przez współrzędne geograficzne punktów i liczbę punktów w zbiorze.
Wszystkie wartości obliczane w poszczególnych modułach odnoszą się do punktów.

Siatki dynamiczne

Siatki są definiowane za pomocą zbioru punktów, a nie, na przykład, poprzez określenie
współrzędnych rogów prostokąta. Pozwala to zapamiętywać punkty siatki w dowolnym porządku oraz
przechowywać informacje o więcej niż jednej siatce w tej samej strukturze danych.

Uporządkowane zbiory punktów

Z definicji punkty należące do określonego zbioru mogą być rozmieszczone w sposób dowolny na
obliczanym obszarze. Zbiór detektorów wokół obiektu jądrowego jest przykładem takiego zbioru.
Pewne informacje niezbędne do obliczeń (np. dane o środowisku) są zwykle dostępne w powiązaniu z
określoną siatką przestrzenną. Istnieje więc zawsze konieczność powiązania punktów zbioru z
odpowiednią siatką. Umożliwia to zarówno korzystanie z informacji dostępnych w bazach danych
SWD-WJ, jak również wyznaczenie wartości obliczonych wielkości dla innych punktów
przestrzennych lub siatek.

Struktury danych

Zbiory punktów zapamiętywane w bazach danych SWD-WJ mają następującą strukturę:
• Typ zbioru punktów;
• Liczba punktów w zbiorze;
• Współrzędne x punktów;
• Współrzędne y punktów.

Współrzędne x i y punktów mogą być wyznaczone odpowiednio przez długość i szerokość
geograficzną (-180°<x<180°, -90°<y<90°) lub przez współrzędne UTM (n*1000<x<n*999000,
0<n<60, x i y w metrach). Całkowita liczba punktów nie może przekraczać 4096. Każdy program
używający zbioru punktów dla obliczeń musi zdefiniować te zmienne w pamięci wspólnej.

Sposób zagnieżdżania siatek

Aktualnie większość modułów SWD-WJ wymaga stosowania prostokątnej siatki do obliczeń
przestrzennych zmian wielkości charakteryzujących rozwój w czasie sytuacji radiologicznej i
proponowanych działań interwencyjnych. Dotyczy to w szczególności obszarów skażeń
wyznaczonych przez moduły obliczeń transportu radionuklidów w atmosferze. Wielkość tych
obszarów wzrasta wraz z upływem czasu. Dlatego niezbędne jest stosowanie systemu zagnieżdżanych
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się siatek obliczeniowych, z rozmiarem skoku siatki zwiększającym się wraz ze wzrostem odległości
od miejsca uwolnienia substancji radioaktywnych

Rozpatrzmy zbiór 3-ch prostokątnych siatek o zwiększającym się skoku siatki i wspólnych punktach,
który jest zdefiniowany następująco:

• Stosunek skoków dwóch kolejnych siatek jest zawsze 2 oraz
• Siatki są scentrowane.

Stosując tą definicję otrzymamy sytuację taką jak na Rys. 5. Odpowiada to 21 x 21 punktom
najbardziej wewnętrznej siatki, 31 x 31 punktom siatki pośredniej i 41 x 41 punktom siatki
zewnętrznej. Biorąc 1 km za skok siatki wewnętrznej otrzymujemy 4 km dla kroku siatki zewnętrznej
pokrywającej obszar 160 km x 160 km. Rysunek 6 pokazuje ogólny sposób nałożenia różnych siatek.
Wszystkie punkty większej siatki są częścią zbioru punktów mniejszej siatki. Pozwala to opuścić te
punkty w strukturze danych dla mniejszej siatki i w ten sposób zaoszczędzić miejsce w pamięci
programu.

W przypadku trzech centralnie zagnieżdżonych siatek całkowita liczba punktów wynosi 2673, przy
tym:

• 41 x 41 = 1681 dla siatki zewnętrznej;
• 3 1 x 3 1 - 1 7 x 1 7 = 672 dla siatki pośredniej;
• 2 1 x 2 1 - 1 1 x 1 1 = 320 dla siatki wewnętrznej..

41 x41

Rys.5 Przykład scentrowanego układu zagnieżdżających się siatek.
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Rys.6 Przykład dynamicznego zagnieżdżenia siatek.

7.4 Zakresy odległości i kroki siatki przestrzennej

Odległości bliskie i pośrednie

Dla obliczeń prognostycznych i diagnostycznych koncentracji skażeń w atmosferze i depozycji stosuje
się zestaw modułów LSMC z pakietu MET-ASY. Ponieważ działania natychmiastowe takie jak
schronienie i rozdzielanie tabletek jodowych mogą być stosowane w odległościach do 80-100 km od
miejsca awarii, to obszar odpowiadający zakresowi odległości bliskich i pośrednich powinien być
reprezentowany przez kwadrat o strukturze siatek tak jak na Rys.5 powyżej. Przy tym skok siatki w
obszarze najbardziej zewnętrznym może być 4 km, a w obszarze najbardziej wewnętrznym 1 km.

Obszary odległe od miejsca awarii

Obliczenia transportu skażeń w atmosferze na zewnątrz kwadratu 160 km x 160 km są wykonywane
za pomocą zestawu programów LRMC z MET-ASY do obliczeń transportu skażeń na duże odległości,
z wykorzystaniem numerycznych prognoz pogody, dostarczanych przez system prognozowania
pogody w obszarze ograniczonym LNP (dostosowanego do potrzeb SWD-WJ) i danych
przekazywanych przez IMiGW lub bezpośrednio z zagranicznych ośrodków prognozowania pogody w
skali globalnej i regionalnej.

W ogólności wraz ze wzrostem odległości gradient koncentracji skażeń zmniejsza się i rozkłady stają
przestrzennie płaskie. Wyjątkami od tej zasady mogą być sytuacje lokalne generowane topografią i
rodzajem pokrycia terenu oraz zjawiskami meteorologicznymi w małej skali (opady, burze, itp.).

System zagnieżdżonych siatek, w skali 1 km - 50 km, w LNP dostosowany jest do potrzeb ocen
rozwoju sytuacji awaryjnych. Umożliwia uwzględnienie takich osobliwości sytuacji w prognozowaniu
i diagnozowaniu pól meteorologicznych. Wyniki obliczeń z są przekazywane do modułów obliczeń
ciągów pokarmowych (FCM) i dawek (DM).
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7.5 Tryby pracy modułów SWD-WJ

Faza przed uwolnieniem substancji radioaktywnych

W przypadku stwierdzenia zagrożenia awarią, pracę SWD-WJ może zainicjować sygnał zdalny lub
sam operator. Oznacza to, że w trybie automatycznym pracy system jest gotowy pozyskiwać on-line
dane z monitoringu radiologicznego oraz dane meteorologiczne. Za pomocą zestawu modułów LSMC
obliczenia diagnostyczne (auto Dia) i prognostyczne (auto Pro) są wykonywane odpowiednio co 10
min i 30 min dla obszaru 160 km x 160 km w pobliżu lokalizacji obiektu jądrowego. Wykorzystuje się
przy tym mierzone i przewidywane pola meteorologiczne oraz oszacowania źródła uwolnień (bazując
na wykonywanych wcześniej dla obiektu analizach potencjalnych uwolnień substancji
radioaktywnych w zależności od rodzaju awarii). Poza obszarem 160 km x 160 km wystarczy
przeprowadzić obliczenia prognostyczne za pomocą modułów LRMC nie częściej niż co 60 min, dla
terenu bezpośrednio przyległego do tego obszaru i odpowiednio rzadziej dla terenów bardziej
odległych.

Wynikami takich obliczeń są oszacowania koncentracji skażeń w powietrzu oraz wielkości dawek.
Jednocześnie w trybie interakcyjnym użytkownik może wybrać rodzaj i przeprowadzić obliczenia
prognostyczne z uwzględnieniem bardziej specyficznych informacji o potencjalnej awarii.

Faza uwolnień

W tej fazie kontynuowane są, zainicjowane wcześniej, obliczenia diagnostyczne i prognostyczne w
trybie automatycznym. Dane ze stacji stałych i monitoringu ruchomego są przekazy wane do systemu.
Na tej podstawie można dokonać korekty przyjętego wcześniej źródła uwolnień. Obliczenia auto-Dia i
auto-Pro są wykonywane w cyklach, tych samych jak w przypadku fazy przed uwolnieniem.
Wykorzystywane są przy tym moduły obliczeń koncentracji skażeń w powietrzu i depozycji LSMC,
moduły ACDD i ACDP obliczeń diagnostycznych i prognostycznych dawek przez bezpośrednie
wchłonięcie promieniowania oraz do oceny natychmiastowych środków interwencyjnych ECM. Do
obliczenia łańcuchów pokarmowych za pomocą modułu FCM są niezbędne jedynie oceny skażeń
żywności i paszy w wyniku bezpośredniej depozycji substancji radioaktywnych. W tej fazie moduł
LCM może posłużyć do ocen koniecznego przemieszczania ludności, początkowych obszarów
objętych działaniami interwencyjnymi oraz rodzajów środków do zastosowania natychmiast w
rolnictwie. W trybie interakcyjnym można poprzez obliczenia symulacyjne różnych wariantów ocenić
rozmiar skutków i skuteczność wyboru działań interwencyjnych.

Faza po uwolnieniu

Po przejściu chmury radioaktywnej nie występuje już konieczność stosowania trybu automatycznego
w odniesieniu do obliczeń pól meteorologicznych i transportu skażeń w atmosferze. Wszystkie dalsze
obliczenia są oparte na dokonanych wcześniej obliczeniach koncentracji skażeń scałkowanych po
czasie i uwzględnieniu danych pomiarowych. Aktualizację tę należy wykonywać cyklicznie dla
właściwego odzwierciedlenia rodzaju i rozmiaru skażeń w różnych komponentach środowiska. Ta
aktualizacja może być przeprowadzona z zastosowaniem trybu automatycznego systemu. Wszystkie
inne obliczenia dokonywane są w trybie interakcyjnym, dotyczy to głównie obliczeń za pomocą
modułów FCM, DM oraz obliczeń długoterminowych działań interwencyjnych za pomocą LCM oraz
ich rankingu za pomocą modułu ESYL - część podsystemu ESY do ocen i rankingu długoczasowych
działań interwencyjnych.
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Tablica 1. Tryby obliczeń modułów SDW-WJ.

Faza awarii

Przed
uwolnieniem

W czasie
uwolnienia

Po
uwolnieniu

Moduł

Cykl czasu

LSMC
ACCD
ACDP
LRMC
ECM
FCM.i DM
LCM
ESYE
ESYL

Cykl czasu

LSMC
ACCD
ACDP
LRMC
ECM
FCM i DM
LCM
ESYE
ESYL

Cykl czasu

LSMC
ACCD
ACDP
LRMC
ECM
FCM i DM
LCM
ESYE
ESYL

Tryb obliczeń
160 km x 160 km

Auto Dia
10 min.

X
X

10 min.

X
X

10 min.

Auto Pro
30 min

X

X

30 min

X

X

X
X1

X2

30 min

Inte Pro

X
 

X
 

X
 X

 X
 X

X
 

X
 

X
 X

 X
 X

X
 X

 X
 X

 X

Dalsze odległości
Auto Pro
60 min.

X

60 min.

X

X1

X2

60 min.

Inte Pro

X

X
X
X

X

X
X
X

X
 X

 X
 X

' Skażenie żywności i paszy tylko w wyniku bezpośredniej depozycji radionuklidów i ich
pochodnych.
2) Obszary objęte działaniami interwencyjnymi, liczba i rodzaj działań natychmiastowych.
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8. SWD-WJ. DANE WEJŚCIOWE I WYNIKI OBLICZEŃ W SKALI LOKALNEJ

8.1 Dane wejściowe i interfejsy

Dane stałe:

• charakterystyki obiektu i jego lokalizacja

nazwa, typ obiektu i jego położenie geograficzne (w systemie UTM),

w przypadku EJ, typ reaktora każdego bloku,

nominalna moc cieplna każdego bloku (MW),

aktywność nuklidów występujących w reaktorze (aż do 4-ch poziomów
wypalenia, np. 1 dzień, 33 dni, 333 dni i w stanie równowagi),

wysokość komina (m),

szorstkość meteorologiczna terenu (m),

potencjalne źródła uwolnień dla reprezentatywnych grup ciągów awaryjnych,

• dyspersja i opad radiologiczny

suchy i mokry opad dla aerozoli (lum AMAD) oraz elementarnego i
organicznie związanego jodu,

parametry wyznaczające funkcję prędkości wiatru w zależności od wysokości
oraz głębokości warstwy dla 6 kategorii stabilności atmosfery,

współczynniki dyfuzji poziomej i pionowej dla 6 kategorii stabilności
atmosfery,

pozioma fluktuacja kierunku wiatru dla 6 kategorii stabilności atmosfery,

• działania ratownicze

poziomy interwencyjne dla schronień, ewakuacji i dystrybucji tabletek
jodowych, tymczasowych i stałych przesiedleń, poziomy graniczne skażeń
aktywności w żywności,

tryby czasowe działań interwencyjnych,

• dane demograficzne,

• dane geograficzne, w szczególności użytkowania terenu i dane topograficzne (w
przybliżeniu w skali 1:25 000),

• trasy komunikacji i transportu.

Dane radiologiczne pozyskiwane on-line

• lokalna intensywność dawek gamma LGDR (mSv/h),

liczba punktów pomiarowych,
położenie punktów pomiarowych względem obiektu,
LGDR mierzone w tych punktach (np. uśredniane po 10 rnin przedziału czasu)
oraz cykl czasu (np. 10 min w okresie stanu alarmu),
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• intensywność dawek gamma mierzona na kominie SGDR (Sv/s) w zależności od
instrumentów pomiarowych jest to:

Całkowita wartość SGDR (np. uśredniona po 10 minutowych przedziałach
czasu) oraz cykl czasu (np. 10 min w okresie alertu) lub

SGDR z wyróżnieniem jodu, aerozoli i gazów szlachetnych z aktywnością
uwolnionej przez komin (uśredniona po okresach 10 minutowych) oraz cyklu
czasu (np. 10 min w okresie alertu).

Dane meteorologiczne on-line

prędkość wiatru (m/s)

liczba pomiarów na różnych wysokościach,

wysokości punktów pomiarowych (m),

prędkość wiatru na tych wysokościach (np. uśredniona po przedziałach 10
minutowych) oraz cykl czasu (np. 10 min w stanie alertu),

kierunek wiatru (0°-359°)

liczba pomiarów na różnych wysokościach,

wysokość punktów pomiarowych,

kierunek wiatru na tych wysokościach (np. uśredniona po przedziałach 10
min) oraz cykl czasu (np. 10 min w stanie alertu),

wartości temperatury

liczba pomiarów na różnych wysokościach,

wysokość punktów pomiarowych,

wartość temperatury na tych wysokościach (np. uśredniona po przedziałach 10
min) oraz cykl czasu (np. 10 min w stanie alertu),

średni strumień promieniowania cieplnego,

intensywność opadów atmosferycznych (mm/h).

Prognozowane dane meteorologiczne

Prognozy godzinne dla okresu 24 godzin, przynajmniej dwa razy dziennie, obejmujące:

• prędkość i kierunek wiatru w miejscu położenia obiektu, na wysokości 10 m i na
wysokości komina,

• kategorie stabilności atmosferycznej w miejscu położenia obiektu,

• intensywność opadów w miejscu położeniu obiektu.

Dane zależne od sytuacji

Następujące dane mogą być wybrane przez użytkownika w trybie interakcyjnym:

1. Siatka obliczeniowa.
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2. Aktywność nuklidów w reaktorze jądrowym (dla różnych poziomów wypalenia (Bq)).

3. Wybór 15 nuklidów z listy 64 nuklidów, o których dane są umieszczone w bazach SWD-WJ.

4. Charakterystyka źródła uwolnień:

- początek uwolnienia (godzina),

- wysokość miejsca uwolnienia (m),

- wartość uwolnionej energii cieplnej (MWh),

- aktywność poszczególnych uwolnionych nuklidów (5 różnych postaci podania tej informacji),

- frakcja uwolnionego jodu w związkach chemicznych.

5. Dane meteorologiczne (w funkcji czasu):

- szorstkość meteorologiczna terenu (m),

- wysokość pomiaru wiatrów (m),

- prędkość wiatru (m/s),

- intensywność opadów atmosferycznych (mm/h),

- kategoria stabilności atmosfery.

6. Działania interwencyjne:

- poziomy interwencyjne dawek (mSv) lub obszary zdefiniowane,

- wybór działań,

- tryby czasowe działań.

8.2. Wyniki obliczeń aktualnej wersji SWD-WJ zgodnie z wersją PV3.0 systemu RODOS

Moduły tworzące podsystem ASY dostarczają następujących wyników zarówno w postaci
numerycznej jak i graficznej:

• koncentracja aktywności •* w powietrzu w pobliżu powierzchni ziemi w punktach
obliczeniowych czasu (Bq/m3)ł) i scałkowane względem czasu (Bq/mJ) *',

• skażenie powierzchni ziemi (Bq/m2)ł) (suchy i mokry opad),

• stężenie aktywności (Bq/kg)ł) w żywności,

• intensywność dawek (mSv/h)ł) z chmury, powierzchni ziemi i suma tych wielkości,

• czas nadejścia chmury radioaktywnej (h).

*) co najwyżej 15 nuklidów zdefiniowanych przez użytkownika.

Obliczenia diagnostyczne (okresy czasu 10 min)

• dawki indywidualne (mSv) dla dorosłych (dawka efektywna, szpik kostny, tarczyca,
także dla dzieci - płuca, macica) od chmury, powierzchni ziemi i poprzez inhalację a
także suma tych wielkości.

Obliczenia prognostyczne (okresy czasu 30 min)
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• całki półgodzinne potencjalnych dawek (mSv) dla dorosłych (na potrzeby podsystemu
CSY),

• potencjalne dawki indywidualne (mSv) (tak jak to podane jest poniżej).

Wyniki obliczeń prognostycznych przedstawia poglądowo Rys. 7.

Moduły obliczeniowe CSY w obecnej wersji SWD-WJ dostarczają następujących wyników zarówno
w postaci numerycznej jak również graficznej:

• obszary objęte natychmiastowymi działaniami interwencyjnymi (schronienia,
ewakuacja, dystrybucja tabletek jodowych oraz chwilowe i stałe przesiedlenia,

• obszary objęte początkowo ograniczeniem w spożywaniu określonych rodzajów
żywności,

• dawki indywidualne (mSv) dla dorosłych (dawka efektywna, na szpik kostny, tarczycę
- także dla dzieci, na płuca, skórę; przedziały czasów całkowania 1 dzień, 7dni, 14 dni,
30 dni, 0.5 roku, 1 rok, 50 lat) z chmury, powierzchni ziemi i na drodze inhalacji oraz
suma tych wielkości,

• rozkład częstości dawek indywidualnych wśród ludności,

• lokalne w czasie akumulowanie dawek od powierzchni ziemi,

• dawki grupowe,

• statystyka skutków zdrowotnych (zachorowania, zgony; detem mistyczne i
stochastyczne).

Moduł graficzny SWD-WJ pozwala przedstawiać i manipulować wszystkimi danymi radiologicznymi
i meteorologicznymi w następujących postaciach:

• tablice,

• punkty,

• linie,

• histogramy,

• pola wektorowe,

• zależne od czasu wykresy dwuwymiarowe,

• korelacje.
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Wyniki prognozowania za pomocą podsystemu ASY

MP= 1

MP= 2

MP= 3
Te132

Cs137
CS134

1135
1134

1133
1132

1131
Xe 135

Xe 133 ,
Kr8a S k

Kroki czasowe obliczeń prognostycznych

siatka przestrzenna oliczeń prognostycznych
(skoki siatek: 1km 2km 4km w obliczeniach w obszarze
krótkozasięgowym 160km/160km)

stężenie w powietrzu
stężenie zcałkowane po czasie
stężenie opadu radiaktywnego
intensywność dawki prom. gamma z chmury
dawka promieniowana gamma z chmury

Rys. 7

c dep
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