Програмний математичний пакет радіаційних навантажень
Розроблений програмний пакет дозволяє в діалоговому режимі
демонструвати в графічному вигляді динаміку переносу радіонуклідів, що
формують дози за будь-який період для всіх вікових категорій населення по
кожному радіонукліду та їх суміші, в залежності від заданого аварійного
радіонуклідного випадіння.
Программный математический пакет радиационных нагрузок
Разработанный программный пакет позволяет в диалоговом режиме
демонстрировать в графическом виде динамику переноса радионуклидов,
формирующих дозы за любой период для всех возрастных категорий
населения по каждому радионуклида и их смеси, в зависимости от заданного
аварийного радиоактивного выпадения.
Для дослідження аварійних ситуацій (гіпотетичних та фактичних)
природного і техногенного характеру з метою ліквідації їх наслідків
розроблені:
 динамічні екологічні моделі переносу для 18 радіонуклідів як апарат
екологічних і дозових прогнозів внутрішнього опромінення від
заковтування при аварійних викидах на АЕС для всіх вікових категорій
населення за умови багатоцільового сільськогосподарського
виробництва. Моделі ідентифіковані за умовами аварії на ЧАЕС;
 динамічні моделі опромінення (заковтування, інгаляція, зовнішнє) від
усього спектра радіонуклідів одночасно;
 програмний математичний пакет, що дозволяє в діалоговому режимі
демонструвати в графічному вигляді динаміку переносу радіонуклідів,
що формують дози за будь-який період для всіх вікових категорій
населення по кожному радіонукліду та їх суміші, в залежності від
заданого аварійного радіонуклідного випадіння.
Для формування внутрішньої (заковтування) дози опромінення
використовувалася базова модель, заснована на блок-схемі переносу
радіонуклідів (131I та 137Cs) по екологічним і трофічним ланцюгах, розроблена
Міжнародною Комісією з радіаційного захисту (МКРЗ) [2, 3].
Модель внутрішнього (заковтування) опромінення відноситься до типу
камерних моделей, які детально описані в роботах [1, 4, 6], і складається з
дев'яти звичайних диференціальних рівнянь зі змінними параметрами. Блоксхема переносу радіонуклідів з екологічних і трофічних ланцюгах взята з
роботи [5] та видозмінена шляхом додавання нових харчових блоків і
виключення блоку концентрації радіонуклідів у повітрі.
На рис. 1 представлена головна форма пакету радіаційних навантажень, на
рис. 2 показано приклад роботи меню «Дозы от нуклида».

Рис. 1. Головна форма пакету радіаційних навантажень

Рис. 2. Приклад роботи меню «Дозы от нуклида»
Форма «Дозы от смеси» (Рис. 3) розроблена для введення
співвідношення між густинами радіонуклідів в аварійному забрудненні щодо
137
Cs, які формують дози внутрішнього («Заглатывание») інгаляційного
(«Ингаляция») і зовнішнього («Внешняя доза») опромінень (Рис. 4).

Рис. 3. Форма «Дозы от смеси»

Рис. 4. Приклад роботи меню «Смесь»
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