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Ciele:

Softvérové nástroje pre účely ALARA:
• Plánovanie a optimalizácia pracovných 

úloh v radiačne nebezpečnom prostredí
• Výcvik personálu
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• Výcvik personálu
• Interaktívny výpočet dávkových príkonov a 

obdržaných dávok
• Ďalšie aplikácie (napr. výpočet tienenia)



Inšpirácia:

• Pokrok vo vývoji počítačového hardveru
• Významný nárast parametrov 

počítačových grafických čipov (GPU’s)

• Pôsobivá virtuálna 
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• Pôsobivá virtuálna 
realita počítačových 
3D hier (využite 
rovnakého grafického 
softvérového kódu)

UbiSoft © FarCry



ALPLANNER3D

• Plánovanie a optimalizácia osobných 
dávok

• Vyhodnotenie a porovnanie rôznych 
pracovných scenárov
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pracovných scenárov
• Vizualizácia pracovného prostredia
• Výcvik personálu a nácvik prác vo 

virtuálnej 3D realite



Plánovacia procedúra:
• Zmeranie radia čných údajov pracovného prostredia         

(napr. použitím dia ľkovo ovládaných vozíkov)

• Interpolácia nameraných diskrétnych hodnôt dávkovéh o 
príkonu

• Vytvorenie 3D CAD modelu pracovného prostredia

• Využitie aplikácie ALPLANNER3D pre ú čely ALARA 
(plánovanie a nácvik prác)
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ALPLANNER3D – Miestnos ť nad dlhodobým skladom paliva JE A-1.
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SPACEVISION - 3D Vizualizácia

• SpaceVision = 
nová 
technológia 
vizualizácie dát
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vizualizácie dát
• Interaktívna 3D 

vizualizácia 
(nielen) 
radiačných polí 
v reálnom čase



SPACEVISION

• Využitie najnovších GPU technológií
• Inšpirované 3D počítačovými hrami
• Údaje = transparentné 3D bunky
• Gradient = farba, hustota
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• Gradient = farba, hustota
• Kontrola „lietajúcej“ 3D kamery, export 

obrázkov, videa
• Užívateľsky voliteľný výpočtový model



3D model radia čného po ľa
Miestnos ť nad dlhodobým skladom paliva JE A-1

• Reálne 
pracovné 
prostredie

• Diaľkový zber 
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• Diaľkový zber 
radiačných 
údajov

• 3D model
radiačného 
poľa



3D model radia čného po ľa
Miestnos ť nad dlhodobým skladom paliva JE A-1
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Výpočet tienenia

• Výpočet tienenia v reálnom čase
• Rôzne rádionuklidy, zdroje
• Nastavenie parametrov tienenia – hrúbka, 

materiál, umiestnenie
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materiál, umiestnenie
• Interaktívny výpočet vplyvu tienenia na 

radiačné pole



Výpočet tienenia
Reaktorová sála JE A-1
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Vizualizácia šírenia rádioaktivity
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Ďakujem za pozornosť.

Otázky?
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