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1. WSTĘP

Od kilku lat notuje się tendencje do budowania bardziej złożonych systemów, które w istotny
sposób uzupełniałyby systemy monitoringu i diagnozowania sytuacji radiologicznej o analizy
predykcyjne, oceny skuteczności rozważanych działań zaradczych i dokonywanie rankingu
takich działań w zależności od istniejących środków technicznych i preferencji decydentów.
Przykładem tego jest program badawczy Unii Europejskiej o nazwie RODOS ("Real Time
On-line Decision Support System for Nuclear Emergiencies in Europe") [1], którego
realizację rozpoczęto na przełomie lat 1990/91. Jego celem jest opracowanie ujednoliconego
w skali Europy podejścia do analiz zagrożenia radiacyjnego oraz planowania akcji
zapobiegawczej i jej realizowania po wypadkach jądrowych. RODOS ma uwzględniać
zarówno specyfikę zagadnień, charakterystycznych dla obszarów bliskich miejsca wypadku i
w krótkim okresie czasu, jak również umożliwiać prowadzenie ocen i prognozowanie dla
regionów odległych i w długim horyzoncie czasowym. Obecnie w projekcie tym uczestniczy
ok. 40 instytucji naukowych z kilkunastu krajów europejskich. Jedną z nich jest Instytut
Energii Atomowej w Świerku, współpracujący między innymi z Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pre-operacyjna
wersja systemu RODOS jest aktualnie wdrażana w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych
(CEZAR) Państwowej Agencji Atomistyki. Z drugiej strony istnieje w kraju system
monitoringu radiologicznego, pozwalający na ocenę sytuacji radiacyjnej w oparciu o pomiary
i badania laboratoryjne. Celowym i pilnym zadaniem staje się więc zintegrowanie obu
systemów. Dodatkowo należy również uwzględnić konieczność przepływu informacji między
innymi istniejącymi zasobami, takimi jak: sieć meteorologiczna METPAK i dostępne w kraju
numeryczne prognozy meteorologiczne, informacje geograficzne, demograficzne,
statystyczne i inne.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeń wynikających z awarii w Czarnobylu,
zintegrowany system monitoringu radiologicznego i wspomagania decyzji po wypadku
jądrowym (ZSMiWD) powinien składać się z trzech podstawowych warstw, schematycznie
przedstawionych na rys. 1. Poszczególne warstwy różnią się sposobem działania oraz
zakresem obowiązków i możliwościami uczestniczących w nich poszczególnych służb.
Dotyczy to zasadniczo trzech podstawowych grup zagadnień:
• zbieranie danych pochodzących z sieci pomiarowych oraz takich, które wynikają z

przeprowadzonych analiz laboratoryjnych, dotyczących pogłębionego i bardziej
szczegółowego opisu sytuacji radiologicznej kosztem pewnego opóźnienia w czasie,

• analiza stanu aktualnego i prognozowanie rozwoju sytuacji awaryjnej, przede wszystkim
w zakresie oceny dawek i ryzyka narażenia ludności,

• zarządzanie działaniami w czasie awarii radiologicznej poprzez zastosowanie
odpowiednich środków zaradczych, ewentualne wprowadzenie przewidzianych przez
ustawy regulacji prawnych dla zapewnienia efektywności takich działań oraz
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informowanie społeczeństwa w oparciu o otrzymywane dane, pochodzące z analizy i
prognozy sytuacji awaryjnej, przy użyciu współczesnych środków komunikacji

Wszystkie trzy warstwy systemu muszą być ze sobą ściśle powiązane - informacje,
począwszy od zebrania danych, poprzez ocenę zagrożenia, winny szybko trafiać do centrum
operacyjnego. Jest oczywiste, że całe przedsięwzięcie musi opierać się o nowoczesne techniki
pomiarowe, sieci telekomunikacyjno-komputerowe oraz narzędzia informatyczne.
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Rys. 1. Poziomy działań narodowych systemów monitoringu radiologicznego i wspomagania
decyzji.

Rodzaje informacji przetwarzane przez ZSMiWD muszą objąć następujące grupy:
a) wolnozmienne w czasie procesy ewidencyjne (dane topograficzne, demograficzne,

struktury upraw i pokrycia terenu, wykaz dostępnych środków technicznych w zakresie
zapobiegania i zwalczania skutków skażenia radiologicznego itp),

b) średniozmienne w czasie procesy, decydujące o ogólnej ocenie stanu radiologicznego
środowiska (wyniki okresowych analiz poziomu aktywności promieniotwórczej próbek
pobranych za środowiska naturalnego człowieka, produktów żywnościowych i pasz),

c) szybkozmienne w czasie procesy automatycznego monitorowania w kraju, wsparte
pogłębionymi analizami laboratoryjnymi, obliczeniami symulacyjnymi transportu skażeń
w środowisku i wielkości dawek oraz informacje uzyskane z innych źródeł krajowych i
zagranicznych w sytuacji zaistnienia wypadku jądrowego w Europie.

Informacje te winny być przechowywane w bazach danych, tak by umożliwić łatwy i
szybki do nich dostęp przy uwzględnieniu konieczności ich stałej aktualizacji.

3. MODEL FUNKCJONALNY SYSTEMU

Podstawowe moduły funkcjonalne ZSMiWD to:

Sterowanie i zarządzanie
Moduł ten zapewnia odpowiedni przepływ informacji między wszystkimi elementami
systemu, a w szczególności między modułami analizującymi a bazami danych' (lokalnymi
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oraz zdalnymi). Spełnia kluczową rolę dla efektywnego i spójnego współdziałania różnych
modułów systemu w celu wykonania określonych zadań.

Pozyskiwanie danych poprzez:
• automatyczną rejestrację i obróbkę wyników pomiarów,
• kodowanie danych na podstawie zestawień tabelarycznych,
• digitalizację dokumentów graficznych (map, wykresów),
• przekazywanie danych przez inne systemy informatyczne z odpowiednim wykorzystaniem

sieci komputerowo-telekomunikacyjnej.

Gromadzenie danych w centralnych bazach danych systemu
Odpowiednie systemy zarządzania bazami danych pozwalają na prowadzenie
wszechstronnych operacji na danych, przy jednoczesnym spełnieniu odpowiednich kryteriów
wiarygodności informacji i zasad ich dostępności.
Są używane następujące bazy tematyczne:
• baza danych topograficznych i elewacyjnych,
• baza danych o pokryciu terenu,
• baza danych meteorologicznych,
• baza danych o uprawach oraz o produkcji roślinnej i hodowli zwierząt,
• baza danych o produkcji żywności, żywieniu zwierząt hodowlanych i "nawykach"

konsumpcyjnych,
• baza danych demograficznych,
• bazy danych poziomów skażeń promieniotwórczych, uzyskanych z:

- systemów pomiarowych on-line,
- badań laboratoryjnych próbek środowiska, w tym płodów rolnych, paszy i żywności,

• baza danych o typie zabudowy i rodzaju zastosowanych materiałach budowlanych,
• baza danych o szlakach i zasobach komunikacyjnych, w aspekcie możliwości

przeprowadzania ewakuacji ludności,
• baza danych o służbach ratowniczych i dostępnych środkach technicznych zapobiegania i

zwalczania skutków skażeń radiologicznych,
• baza danych o charakterystykach możliwych źródeł znacznych uwolnień

promieniotwórczych w Polsce oraz w innych krajach europejskich.

Prezentacja danych
W module tym generuje się właściwe formy przedstawienia informacji dostosowanej do
wymagań i do możliwości odbioru przez różnych użytkowników. W odniesieniu do danych
przestrzennych najczęstszą formą prezentacji są mapy tematyczne. Innymi formami
prezentacji są wykresy, diagramy, zestawienia. Komunikaty i raporty powinny być tworzone
przez system w sposób zautomatyzowany na zlecenie określonych grup odbiorców
informacji.

Analiza, oceny i prognozowanie stanu radiologicznego
Moduł ten w oparciu o dane dostępne w centralnych bazach danych zapewnia ocenę stanu
radiologicznego kraju. W czasie rutynowej pracy ZSMiWD, gdy dane pomiarowe nie
przekraczają wartości alarmowych, analizy stanu radiologicznego kraju mogą opierać się
wyłącznie na danych z monitoringu i innych danych pomiarowych. W stanie alertu
radiologicznego dane pomiarowe są wykorzystane w programach obliczeniowych do
szczegółowego diagnozowania aktualnej sytuacji radiologicznej kraju i do prognozowania
rozwoju tej sytuacji. Podstawowymi informacjami określającymi narażenie ludności są:
wielkości dawek gamma, stężenie radionuklidów w powietrzu, aktywność podstawowych
produktów żywnościowych i paszy zwierząt. Należy zapewnić odpowiednią rozdzielczość
przestrzenną i czasową takich danych dla zapewnienia wiarygodnych ocen dawek w czasie i
przestrzeni (teren całego kraju oraz obszarów przyległych).
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Stosowane modele radioekologiczne pokrywają wszystkie występujące szczegółowe drogi
narażenia. Sposób wykorzystania modeli obliczeniowych uwzględnia specyficzne cechy
określonej sytuacji, wynikające zarówno z rodzaju skażenia jak również z pory roku, stanu
wegetacji, nawyków konsumpcyjnych ludności, sposobu żywienia zwierząt, itp.

Poza modelami radio ekologicznymi istotnym wsparciem przy podejmowaniu decyzji są
wyniki obliczeń transportu uwolnień radiacyjnych w atmosferze i w akwenach wodnych.
Wyniki takich obliczeń praktycznie użyte są dwa sposoby:
• poprzez przewidywanie obszarów potencjalnych skażeń radiologicznych w skali lokalnej,

w mezoskali lub w skali kontynentu, w sytuacji gdy skażenia radiologiczne związane z
awarią nie są jeszcze rejestrowane przez sieć monitoringu krajowego

• poprzez szczegółowe diagnozowanie poziomu skażeń przy wykorzystaniu danych
pomiarowych, jako warunków początkowo-brzegowych lub przestrzennych dla modeli
obliczeń transportu skażeń w skali lokalnej lub regionu.

Ocena skuteczności działań interwencyjnych i podejmowania decyzji
Uzyskane wyniki analiz, ocen i prognozowania stanu radiologicznego kraju lub regionu mogą
być wykorzystane bezpośrednio przez zespoły ekspertów do podejmowania decyzji w
zakresie działań zaradczych lub mogą być przedmiotem dalszej obróbki przez odpowiednie
moduły funkcjonalne systemu ZSMiWD, wykorzystujące sformalizowane techniki
wspomagania decyzji. W szczególności mogą być przeprowadzane i porównywane analizy
sytuacji radiologicznej ludności przed i po wprowadzeniu działań zaradczych dla określenia
tzw. dawek unikniętych i dokonywania analiz i rankingu ich skuteczności.

4. WNIOSKI

Planuje się, że system RODOS będzie stanowić podstawę dla ZSMiWD. Zawiera on
wszystkie niezbędne moduły wymienione w punkcie poprzednim, w szczególności: modele
obliczeń dyspersji skażeń w atmosferze (z preprocesorem meteorologicznym), moduł
symulacji akcji zaradczych (w tym modele optymalizacji ewakuacji), moduł łańcucha
żywieniowego (modele radioekologiczne), modele wczesnych i późnych przeciwdziałań
skutkom awarii, moduł efektów zdrowotnych. Wyniki prezentowane są na wektorowych
mapach numerycznych. Dane przechowywane są w odpowiednich bazach danych.

W drugiej połowie roku 1999 EEA uzyskał pełne, pre-operacyjne oprogramowanie
Systemu RODOS, a w wyniku realizacji od 1999 roku programu ECHO Unii Europejskiej
nastąpił proces operacyjnego wdrażania systemu [2] i powiązania go z siecią monitoringu
radiologicznego i ośrodkami prognozowania pogody. Dzięki tej pomocy Narodowe Centrum
d/s Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, PAA ma szansę by stać się w krótkim czasie
nowoczesnym operacyjnym centrum awaryjnym kraju w zakresie awarii radiologicznych. W
ramach 5 Programu Ramowego UE przewiduje się nowe prace badawcze mające na celu
ulepszenia modeli już istniejących lub wprowadzenia zupełnie nowych.
Ponadto Przewiduje się współpracę z systemami krajów sąsiednich (zwłaszcza
wykorzystującymi system RODOS) oraz korzystania ze źródeł informacji dostępnych w Unii
Europejskiej (np. JRC Ispra) oraz Stanach Zjednoczonych (NARAC).
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