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ESTE EU ESTE EU je systje systéém (SW) na ocem (SW) na oceňňovanie moovanie možžných dopadov radianých dopadov radiaččných ných 
(jadrových) hav(jadrových) havááririíí, s vyu, s využžititíím odhadu zdrojovm odhadu zdrojovéého ho ččlena na zlena na zááklade klade 
symptsymptóómov a dostupných remov a dostupných reáálnych meranlnych meraníí. . 

UmoUmožňžňuje na zuje na zááklade symptklade symptóómov (informmov (informááciciíí dostupných) odhadovadostupných) odhadovaťť
zdrojový zdrojový ččlen (=molen (=možžný alebo rený alebo reáálne lne nastalýnastalý úúnik RA lnik RA láátok do atmosftok do atmosfééry) ry) 
pre pre ľľubovoubovoľľnnéé miesto vzniku radiamiesto vzniku radiaččnej havnej haváárie (rie (úúniku) v Eurniku) v Euróópe;pe;

UmoUmožňžňuje v procese odhadu zdrojovuje v procese odhadu zdrojovéého ho ččlena vyulena využžitie dostupných itie dostupných 
výsledkov revýsledkov reáálnych meranlnych meraníí vzniknutej radiavzniknutej radiaččnej situnej situáácie, najmcie, najmää siete siete 
vvččasnasnéého zistenia (SVZ a EURDEP v eurho zistenia (SVZ a EURDEP v euróópskom meradle), alebo iných pskom meradle), alebo iných 
zlozložžiek radiaiek radiaččnej monitorovacej siete;nej monitorovacej siete;

UmoUmožňžňuje modelovauje modelovaťť rráádiologickdiologickéé dopady modopady možžnnéého alebo uho alebo užž rereáálne lne 
nastalnastalééhoho úúniku RA lniku RA láátok do atmosftok do atmosfééry z miesta mimo ry z miesta mimo úúzemia danej zemia danej 
krajiny na krajiny na úúzemie danej krajiny, pritom dopady vypozemie danej krajiny, pritom dopady vypoččíítava a zobrazuje v tava a zobrazuje v 
geografickom informageografickom informaččnom systnom systééme (GIS);me (GIS);
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na výpona výpoččet dopadov vyuet dopadov využžííva matematický model va matematický model šíšírenia RA lrenia RA láátok v tok v 
atmosfatmosféére (model PTM, re (model PTM, PuffPuff TrajectoryTrajectory Model) a vyuModel) a využžííva meteorologickva meteorologickéé
úúdaje (progndaje (prognóózu pozu poľľa vetra) vo forma vetra) vo formááte GRIB;te GRIB;

v rev režžime manuime manuáálneho riadenia umolneho riadenia umožňžňuje zadauje zadaťť miesto miesto úúniku v niku v 
ľľubovoubovoľľnej lokalite na mape (t.j. aj mimo JE);nej lokalite na mape (t.j. aj mimo JE);

v programe (v v programe (v šškolskej verzii) skolskej verzii) súú pripravenpripravenéé 3 sady meteorologických 3 sady meteorologických 
úúdajov (numerickej predpovede podajov (numerickej predpovede poľľa vetra), vo forma vetra), vo formááte GRIB, pre vete GRIB, pre veľľkkúú
ččasasťť úúzemia Eurzemia Euróópy;py;

pozn.: plnpozn.: plnáá verzia programu naverzia programu naččíítava aktutava aktuáálnu predpovelnu predpoveďď popoľľa vetra na 48 h vo a vetra na 48 h vo 
formformááte GRIB automaticky (v te GRIB automaticky (v šškolskej verzii je tkolskej verzii je tááto moto možžnosnosťť deaktivovandeaktivovanáá).).
pozn.: plnpozn.: plnáá verzia programu naverzia programu naččíítava aktutava aktuáálne výsledky radialne výsledky radiaččnnéého monitorovania ho monitorovania 

(d(dááta EURDEP z ta EURDEP z úúzemia Eurzemia Euróópy) automaticky (v py) automaticky (v šškolskej verzii je tkolskej verzii je tááto moto možžnosnosťť
deaktivovandeaktivovanáá););
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na zna zááklade reklade reáálnych vstupov z merania dlnych vstupov z merania dáávkovvkovéého prho prííkonu (v konu (v šškolskej kolskej 
verzii len v reverzii len v režžime manuime manuáálneho zadania) polneho zadania) poččííta odhad zdrojovta odhad zdrojovéého ho ččlena a lena a 
mapu rmapu ráádiologických dopadov odhadovandiologických dopadov odhadovanéého zdrojovho zdrojovéého ho ččlena.lena.

umoumožňžňuje suje súúččasne na jedinej mape dopadov modelovaasne na jedinej mape dopadov modelovaťť dopady dopady úúniku niku 
((úúnikov) z viacerých lokalnikov) z viacerých lokalíít;t;

priebepriebežžne vykonne vykonááva korekciu vypova korekciu vypoččíítaných modelovaných dopadov taných modelovaných dopadov 
vzhvzhľľadom na (v adom na (v šškolskej verzii manukolskej verzii manuáálne zadanlne zadanéé) re) reáálne meranlne meranéé ddáávkovvkovéé
prprííkony, t.j. dkony, t.j. dááva do sva do súúladu modelovanladu modelovanéé dopady s meranou radiadopady s meranou radiaččnou nou 
situsituááciou;ciou;
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meteometeo ddááta a meranta a meranéé ddáávkovvkovéé prprííkony v kony v ľľubovoubovoľľnom bode na mape je nom bode na mape je 
momožžnnéé zadazadaťť do systdo systéému aj manumu aj manuáálne obsluhou z kllne obsluhou z kláávesnice (pozn.: v vesnice (pozn.: v 
šškolskej verzii je k dispozkolskej verzii je k dispozíícii prcii prááve tve tááto moto možžnosnosťť););

pri odhade pri odhade úúniku z danniku z danéého reaktora JE systho reaktora JE systéém vyum využžííva a aplikuje va a aplikuje 
databdatabáázu zdrojových zu zdrojových ččlenov eurlenov euróópskych JE (pozn.: v pskych JE (pozn.: v šškolskej verzii je v kolskej verzii je v 
databdatabááze zdrojových ze zdrojových ččlenov ponechaný jediný lenov ponechaný jediný nuklidnuklid, I, I--131, ostatn131, ostatnéé
nuklidynuklidy ssúú v jednotlivých zdrojových v jednotlivých zdrojových ččlenoch z datablenoch z databáázy zy úúmyselne myselne 
vymazanvymazanéé););

umoumožňžňuje zdieuje zdieľľaaťť s externými us externými užžíívatevateľľmi vypomi vypoččíítantanéé mapy dopadov mapy dopadov 
alebo mapy prognalebo mapy prognóózy dopadov.zy dopadov.
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ŠŠkolskkolskáá verzia umoverzia umožňžňuje zadauje zadaťť úúnik v nik v ľľubovoubovoľľnej výnej výšške, zadake, zadaťť ssúúččasne asne 
niekoniekoľľko ko úúnikov z toho istnikov z toho istéého bodu na mape v rôznych efektho bodu na mape v rôznych efektíívnych vnych 
vývýšškach, resp. kach, resp. ľľubovoubovoľľne zadane zadaťť v v ččasovej sasovej súúslednosti slednosti úúniky (niky (puffypuffy) z ) z 
jednjednéého alebo viacerých miest na mape, v ho alebo viacerých miest na mape, v ľľubovoubovoľľných rôznych ných rôznych 
efektefektíívnych vývnych výšškach nad miestom kach nad miestom úúniku;niku;

ŠŠkolskkolskáá verzia umoverzia umožňžňuje sledovauje sledovaťť šíšírenie a radiarenie a radiaččnnéé dopady dopady ľľubovoubovoľľne ne 
zadnzadnéého ho úúniku pre niku pre ľľubovoubovoľľne sa meniace METEO podmienky;ne sa meniace METEO podmienky;

ŠŠkolskkolskáá verzia umoverzia umožňžňuje uje šštudovatudovaťť vplyv revplyv reáálne meranlne meranéého (t.j. manuho (t.j. manuáálne lne 
zadanzadanéého) dho) dáávkovvkovéého prho prííkonu na korekciu vypokonu na korekciu vypoččíítaných radiataných radiaččných ných 
dopadov dopadov –– umoumožňžňuje rôznymi spôsobmi korigovauje rôznymi spôsobmi korigovaťť vypovypoččíítantanéé dopady tak, dopady tak, 
žže obsluha zade obsluha zadááva "reva "reáálne meranlne meranéé" d" dáávkovvkovéé prprííkony na mape Eurkony na mape Euróópy;py;
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