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ILUSTRACE  PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO  PŘÍSTUPU PŘI HODNOCENÍ

NÁSLEDKŮ MIMOŘÁDNÝCH  ÚNIKŮ RADIOAKTIVITY     

Petr Pecha(1),  Radek Hofman(1),  Petr Kuča(2)

(1) Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., odd. AS
(2) Státní ústav radiační ochrany, Praha, odd. IS

GAČR  projekt č. 102/07/1596 :  „Metody asimilace výsledků matematického modelu
šíření škodlivin s reálnými pozorováními z terénu“



Programový systém HARP



Time integral of activity concentration (TIC) of nuclide 131I [Bq.s.m-3] in air in near ground level. 
Left: Under simple meteo-forecast for point of discharges.  Right: More realistic 3-D meteo-
forecast on mesoscale domain 160 × 160 km around NPP Dukovany.

Release scenario: Fictive imaginary release of  radionuclide 131I from NPP Dukovany; release start on 
June 25, 2008, 17.00 CET; release duration 1 hour, total activity release of 131I into atmosphere is 
7.48E+13 [Bq]; release height 45 m; dispersion calculated for smooth terrain of European type (SCK/CEN 
formulae).
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Validace modelu – srovnávání s experimenty a adaptace komponent modelu
Field data (e. g. Kincaid SO2 : 6024 hodinových měření v 28 měřících místech)
Různé statistiky: MSD - Mean Sq. Dev.,  SB, NB –Bias (sq., normalised), …

Popis šíření neurčitostí modelem
Neurčitosti : - v datech geografických, meteorologických, emisních, …

- jen přibližná parametrizace fyzikálních jevů
(Gauss × Lagrange × Eulerian)

Asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu
Propojení všech existujících zdrojů informace: 
fyzikální znalost + pozorování + expertní odhady

naladění parametrů: “ aby se model choval obecně dobře “

Uncertainty analysis, Sensitivity studies, Model error covariance str.

“ aby se model choval dobře v konkrétní specifické situaci “

…… k chybám modelů ……
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Analýza neurčitostí: pravděpodobnostní odpovědi na otázky o 
následcích nehod

Xrand ≡ {X1
rand, X2

rand, …, XN
rand } ; Xi

rand … náhodný parametr (distribuce, rozsah, korel.)

Náhodný výstup (pole koncentrací, depozice , dávek, …) :

Y (Xi
rand )  ≈ ℜSGPM (Xi

rand ),  i=1, … , M
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xbest ≡ {x1
best, x2

best, …, xN
best }

Histogram
(1-year effective dose for 1-year old children in 

the distance 52,5 km from the source)
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param. id.  and meaning pdf_type param. id.  and meaning pdf_type

ADM1: release intensity lognormal(*) ADM8: mean wind 
speed (***)

uniform

ADM2: σy - horizontal 
dispersion

lognormal(*) ADM9: wind profile exp. normal(*)

ADM3: horizontal wind 
fluctuation (**) 

normal(*), 
discrete

ADM10: σz vertical
dispersion

lognormal(*)

ADM4: dry deposition –
elemental iodine 

loguniform ADM11: mixing height
correction factor

triangular

ADM5: dry deposition –
aerosol 

loguniform ADM12: thermal energy
correrction factor

lognormal(*)

ADM6: scavening coeff. –
elemental iodine

loguniform ADM13: precipitation 
intensity

uniform

ADM7: scavening coef. –
aerosol 

loguniform ADM14: time shift of 
precipitation

uniform discrete

(*) … truncated ;        (**) … horizontal wind direction fluctuation Δϕ = ADM3*2π/80 (rad) ;     
(***) … uncertain wind speed  u=(1+0.1*ADM8)* u10 + 0.5* ADM8;  u10 measured at 10 m   
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Implicitní grupa neurčitostí atmosférického a depo. modelu



Plošná distribuce usazeného 137Cs na terénu [Bq/m2]
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Deterministický „best estimate“ Výběrový průměr z náhodných 
realizací

náhodná vstupní grupa; náhodné srážky mezi 
hodinou 5 až 6 : U < 0 ; 6 mm.h-1 > )

nominální výpočet;  srážky 3 mm/hod mezi 
5. a 6. hodinou po počátku úniku 
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…… limit depozice Dlim nebude překročen s pravděpodobností
menší než zvolené číslo Pfix

Dlim = 100 Bq⋅m-2 Dlim = 1000 Bq⋅m-2

Pfix = 0.99

Scénář úniku s náhodným rozdělením srážek mezi 
hodinou 5 až 6 :  U < 0 ; 6 mm.h-1 >



Dlim = 1000 Bq⋅m-2

2-D zobrazení oblastí pravděpodobností, s jakou zde depozice 137Cs
přestoupí limit Dlim
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náhodné rozdělení srážek mezi hodinou 5 až 6 :  U < 0 ; 6 mm.h-1 >



Xrand ≡ {X1
rand, X2

rand, …, XN
rand } ; Xi

rand … náhodný parametr vstupu modelu

Y ≈ ℜSGPM (Xi
rand ),  i=1, … , M

Skutečný stav : ytrue ≈ ℜSGPM (xi
true ) + η

Realitu nelze přesně popsat deterministicky 
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