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Elektronický handbook deterministické komponenty HAVAR-DET programového 

produktu  HARP (HAzardous Radioactivity Propagation) s online odkazy na web 

produktu  

(Petr Pecha, aktuální verze: duben 2019) 

 

Anotace: V článku jsou zmíněny konkrétní metodologie deterministických výpočtů, návody k 

běhům úloh a interaktivní procedury pro zobrazování výsledků pomocí online odkazů na 

detailní publikace.  

 

 Komplementární informace jsou také v publikaci:    

Informace o stavu vývoje programového systému HARP pro odhady radiačních důsledků 

mimořádných atmosférických úniků radioaktivity do životního prostředí.  

Bezpečnost jaderné energie, p. 86-97 [2015] 

 

1  Struktura programového systému HARP 

 

Konečným cílem vývoje systému HARP (HAzardous Radioactivity Propagation) je inverzní 

modelování spočívající v upřesnění parametrů modelu na základě asimilace s hodnotami 

měřenými v terénu (viz Schéma 1). Jednotlivé trajektorie znečistění jsou modelovány 

vnořeným deterministickým jádrem HAVAR-DET, které pak vstupují do pravděpodobnostní 

a asimilační části systému. Druhou možností je samostatné využití takové trajektorie pro další 

dílčí analýzy konkrétního případu šíření znečistění - pro deterministické výpočty radiačních 

důsledků nehod v důsledku mimořádných úniků radioaktivity. Právě touto druhou možností 

deterministického přístupu se zabývá následující popis.  

 

 

Schéma 1:  Zjednodušený diagram systému ASIM-HARP s vnořeným deterministickým  

subsystémem HAVAR-DET (call with single input parameter set) 

https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/BJE3-4-2015-Pecha.pdf
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2 Definice diskrétní prostorové sítě pro numerický výpočet  

 

Řešení šíření znečistění v reálném terénu je i v případě nejjednoduššího přímočarého šíření 

Gaussovské vlečky úloha nelineární neřešitelná analyticky. Proto se problém řeší numericky 

na předem definované prostorové síti. Prostor kolem bodového zdroje emisí je pro potřeby 

numerického výpočtu rozdělen na IPS úhlových sektorů k a dále na IX radiálních pásem i. 

Úhlový sektor má velikost 2/IPS radiánů, směr č.1 směřuje na sever a číslování probíhá ve 

směru pohybu hodin. Výpočet probíhá pro azimutální rozdělení na IPS=80 úhlových sektorů,  

mřížová data (výškopis, landuse, populační hustota) jsou připravena pro hrubší hodnotu 

IPSdata =16. IX radiálních uzlů pokrývá vzdálenost až do 100 km od zdroje.  

Rutinní modelování se provádí s rozdělením na 35 (konfigurace HARP35) nebo jemnější 42 

(subsystém HARP42) radiálních vzdáleností: 

 Konfigurace HARP35 - 35 soustředných kružnic. Původní použití pro 

výpočty vně areálu JE (přímočaré šíření i proměnná meteorologie  (worst case 

analýzy, nejhorší směry šíření, srovnávací analýzy, …). Funguje v plném 

rozsahu původní podrobný zobrazovací modul GANMU pro růžice výsledků. 

 Konfigurace HARP42 - 42 soustředných kružnic se zjemněním v blízkosti 

zdroje. Nově vyvinutý přístup pro řešení asimilačních úloh v blízkých 

vzdálenostech se zahrnutím TDS. Jako v předchozím případě počítá také nyní 

trajektorie, zobrazování GANMU je nahrazeno alternativním zobrazováním. 

Začíná uvnitř areálu JE se zahrnutím TDS.    

 

Poloměry radiálních pásem se zadávají jako pole X(i); i =1, ... , IX – viz popis vstupů 

HAVIN.DAT v uživatelském manuálu systému HAVAR-DET (IX=35 resp. 42). Detailnější 

rozdělení pro IX=42 je nezbytné pro implementaci hybridního atmosférického modelu SGPM 

do asimilačních algoritmů. Dále bylo použito pro některé speciální úlohy, jako byla na příklad 

zakázka týkající se výpočtů radioaktivního spadu na vzdálenější vodní nádrž (asi 30 km od 

zdroje) v důsledku hypotetické havárie, přičemž bylo třeba respektovat různě intenzívní 

dešťové srážky lokálního charakteru. 

Prostor kolem zdroje emisí je uvažován v polárních souřadnicích a je rozdělen na IPS * IX 

mezikruhových výsečí. V dalším výpočtu je v každé z nich provedeno středování parametrů 

výpočtu (rychlosti větru, disperzní koeficienty a pod.) a zadávaných výpočetních vstupů 

(orografická a demografická data, povětrnostní situace v jednotlivých segmentech i daného 

sektoru k atd.). Zde je třeba znovu podtrhnout, že shora přijaté rozdělení prostoru do polární 

sítě zcela koresponduje se způsobem diskrétního zadávání vstupních lokálních charakteristik 

(pole nadmořských výšek, drsností terénu, počtu obyvatel a pod.).  Radiační situace v 

konkrétním segmentu (i,k) je reprezentována buď střední nebo maximální hodnotou v 

segmentu ( na př. střední či maximální hodnotou přízemní objemové aktivity, střední či 

maximální hodnotou depozice a pod.).  

Shora popsaná diskretizace HARP 35 je kompatibilní se stejným rozdělením přijatým v 

systému NORMAL - ref. [NORMAL] - pro hodnocení radiačních rizik normálního provozu 

jaderného zařízení. Důvodem byl jednak stejný charakter zadávání vstupních dat a dále záměr 

vytvořit pro oba programy společnou interaktivní podporou pro vstupní panely a grafické 

výstupy. 
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V algoritmu SGPM je skutečná dynamika úniku nahrazena rozdělením do NINT diskrétních 

segmentů úniku,  IINT = 1 až NINT, původně s omezením NINT  5 (pro HARP 35), nyní 

NINT  12 (pro HARP 42). Celková doba trvání úniku MHOD (suma času trvání segmentů) 

byla 16 hodin (HARP 35), nyní pro HARP 42 je maximálně 72 hodin (to znamená, že lze 

analyzovat dlouhodobější úniky s trváním až 3 dny). V každém segmentu IINT je provedena 

homogenizace (s konstantní intenzitou úniku pro celou dobu trvání segmentu) a v každém z 

nich jsou určeny po částech konstantní charakteristiky unikajících vzdušin. Dále se provede 

další rozdělení takového homogenního segmentu na konsekventní hodinové úniky. Provede se 

synchronizace takových hodinových úniků s hodinovými předpověďmi počasí. Každý takový 

hodinový segment je modelován pro každý nuklid ve všech jeho následujících hodinových 

fázích jako gaussovská hodinová kapka. Pro každou hodinu od počátku úniku jsou k dispozici 

hodinové změny povětrnostních podmínek. ČHMÚ každých 12 hodin (nověji 6 hodin) 

poskytuje krátkodobé lokální předpovědi na 48 hodin (hodinové hodnoty pro směr větru, 

rychlost větru, kategorii stability atmosféry, srážky a výšku směšovací vrstvy). HAVAR-DET 

může na základě volby používat pro rozšířenou polární výpočetní síť gridové meteorologické 

předpovědi v oblasti 160 x 160 kolem ETE nebo EDU s rozlišením 9 x 9 km.  

Modelování nyní probíhá s respektováním předpovídané 2-D meteorologie (diskrétní pro 

výpočetní dlaždici s přepočtem střední rychlosti vlečky v efektivní výšce pomocí 

mocninového výrazu). Každý hodinový segment („gaussovská kapka“) je modelován 

samostatně. V dalších hodinách je určováno jeho unášení novou meteorologií, přičemž je 

zahrnuto ochuzování mraku a depozice aktivity na zemském povrchu v důsledku suché a 

mokré depozice a radioaktivního rozpadu. Jsou samostatně napočítány dopady pohybu 

každého segmentu v každé jeho hodinové fázi (přízemní objemová aktivita po každé hodině, 

její časový integrál za každou hodinu, depozice na povrchu za konkrétní hodinu a příslušný 

hodinový časový integrál depozice). Procedura se opakuje pro každý nuklid a nakonec se vše 

sčítá. Zdánlivě jde o těžkopádný postup, kdy se uchovává velké množství mezivýsledků ve 

formě matic (35 resp. 42 radiálních vzdáleností × 80 úhlových směrů). Tyto výsledky však 

interaktivně zpracovává zobrazovací subsystém, který umožňuje zadat „plovoucí“ referenční 

hodnotu času TREF v hodinách pro zobrazení. Lze zvolit, zda budou pro zvolenou hodinu od 

počátku úniku TREF vykresleny prostorové průběhy výstupů nebo pro daný bod v prostoru se 

ukáže časový průběh od počátku úniku do TREF. Tato funkce má také zásadní význam pro 

použité sekvenční asimilační techniky pro generování „umělých“ měření při TWIN 

experimentech, kdy výstupní veličinou se volí dávkový příkon (MRAK + DEPO). K 

libovolně zvolené hodině od počátku úniku TREF lze takto získat okamžitý obraz o vývoji 

radiační situace na terénu. Poznamenejme, že pro obsáhlejší směsi nuklidů lze určitým 

způsobem některé nuklidy sdružit do skupin s podobnými vlastnostmi vzhledem k 

atmosférické disperzi. 

 
Varianty výpočtů HAVAR-DET:    Výpočty trajektorií radioaktivního znečistění jsou 

generované jak pro deterministické analýzy tak pro mnohonásobné pravděpodobnostní 

výpočty.  

Původní výpočty se dělaly pro zónu havarijního plánování ("za plotem" jaderného zařízení) v 

konfiguraci HARP35. Subsystém HARP42 umožňuje přesněji zahrnout blízké vzdálenosti od 

zdroje znečistění, pak až do 100 km. Je uvažováno detailní radiální rozdělení v blízké 

vzdálenosti:  

            Středy radiálních pásem (m od zdroje znečistění):  
HARP42          HARP35        

 (42 radiálních pásem)   (35 radiálních pásem) 
        <0;100 km>           <0;100 km>     
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50.00  

150.00  

250.00  

400.00  

600.00           500.00  

850.00  

1200.00  1500.00  

1650.00  

2200.00  2500.00  

2850.00  3500.00  

3600.00  

4500.00  4500.00  

5500.00  5500.00  

6500.00  6500.00  

7500.00    7500.00  

8500.00  8500.00  

9500.00  9500.00  

10500.00  10500.00  

11500.00  11500.00  

13000.00  13000.00  

15000.00  15000.00  

17000.00  17000.00  

19000.00  19000.00  

21000.00  21000.00  

23000.00  23000.00  

25000.00  25000.00 

27000.00  27000.00  

29000.00  29000.00  

32500.00  32500.00  

37500.00  37500.00  

42500.00  42500.00  

47500.00  47500.00  

52500.00  52500.00  

57500.00  57500.00  

62500.00  62500.00  

67500.00  67500.00  

72500.00  72500.00  

77500.00  77500.00  

82500.00  82500.00  

87500.00  87500.00  

92500.00  92500.00  

97500.00  97500.00 

  

Výpočet výstupních veličin se provádí v uzlech polární sítě, která má 35 resp. 42 

radiálních pásem a 80 uhlových sektorů. Každá radiační veličina se generuje v matici 

(zavedeme termín „růžice“) 35 resp. 42 × 80) a takto vstupuje do zobrazovacího 

rozhraní. Zobrazování výsledků v HARP 35 zůstává beze změny a je podrobně 

popsáno v uživatelském manuálu (viz podrobně dále). Zjemnění výpočetní sítě v 

blízké oblasti bylo nezbytné pro asimilaci modelu s měřeními v časné fázi nehody, 

kdy rozhodující úlohu mají již existující senzory okruhu teledozimetrického systému 

ležící ve vzdálenostech do 500 metrů od možného zdroje úniku. Nutnost 

realistického modelování dávkových příkonů v pozicích senzorů je zřejmá.  

Zdánlivě snadná úprava výpočtové sítě má dopad v oblasti přidružených databází. 

Příslušně musejí být rozšířeny i další struktury jako gridová data orografická, 

demografická a nový formát mřížových meteorologických předpovědí. S tímto byly 

spojeny další aktualizační úkoly, jako je upgrade populačních dat na základě nového 

sčítání obyvatelstva z roku 2011 nebo implementace alternativního modelu 

MEDARD (poskytuje předpovědi počasí na jemnější prostorové mříži). Zde lze 

uvažovat proměnné meteorologické podmínky (bodové nebo gridové 

meteopředpovědi]. Použití konfigurace HARP 42 je tedy nezbytné pro asimilaci 

modelu s měřeními dávkového příkonu, nicméně lze ji aplikovat i pro nejrůznější 
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deterministické výpočty (s jediným omezením, kdy místo robustního interaktivního 

zobrazovacího systému GANMU se použije alternativní postup - viz dále). 

 

 

3 Dokumentace k vývojovým etapám produktu HAVAR-DET 

Kompletní dokumentace spolu s dalším podrobným popisem je k dispozici online na webech 

                       HAVARRP.utia.cas.cz   - zde jsou i starší dokumenty od roku 2000  

                                       resp. 

                      HAVARRP.utia.cas.cz/harp/   -  k vývoji produktu HAVAR-DET  

 

Uživatel získá bezprostřední online přístup k dokumentu po kliknutí na předchozí řádek. 

 

Z dokumentace HAVAR-DET vybíráme: 

 

1. Methodology description of deterministic version HAVAR-DET Research report UTIA, 

2011 (in the Czech language). 

 

V předkládané zprávě je popisován kód s akronymem HAVAR-DET, který je totožný s 

deterministickým jádrem systému HARP35 (HAzardous Radioactivity Propagation) 

vyvíjeným v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu MV ČR (2010 aţ 2013), č. projektu 

VG20102013018. Umožňuje odhadovat radiační následky úniku aktivity do atmosféry a její 

transport komponentami životního prostředí. Práce shrnuje současný stav, který je 

výsledkem asi dvanáctiletého vývoje zahájeného v EGP Praha a pokračujícího s podporou 

dalších projektů. Fyzikální model vychází z klasického gaussovského modelu s 

implementací ověřených dílčích submodelů. Popsána parametrizace modelu. Kromě 

varianty přímočarého šíření je vyvinut segmentovaný Gaussův model SGPM, který 

umožňuje synchronizaci dynamiky úniku škodlivin s krátkodobými hodinovými 

předpověďmi (na dalších 48 hodin). Produkt HAVAR-DET má plně interaktivní podporu 

jak při zadávání vstupních parametrů disperzního, depozičního a ingesčního modelu tak při 

interaktivním zobrazování celé škály radiačních výstupů a simulaci různých protiopatření na 

obrazovce v časné i v pozdějších fázích nehody. Takto lze testovat online vliv variability 

hodnot vstupních parametrů resp. použití alternativních fyzikálních submodelů a tak 

případně odhadovat stupeň konzervativnosti generovaných výstupů. 

2. Users guide of deterministic version of HAVAR-DET , Research report UTIA, 2011 (in 

the Czech language)  -  [UG-2011].  

Předkládaný manuál je návodem na výpočet radiačních důsledků havárií v okolí jaderných 

zdrojů a je tvořen čtyřmi základními částmi:  

1) Příprava vstupních dat pro danou lokalitu JE, volba způsobu výpočtu rozptylových 

koeficientů σ, suché a mokré depozice, zahrnutí vlivu blízkých budov, výběr zdrojového členu, 

volba meteorologických podmínek.  

2) Příprava vstupních dat ingesčního modelu: základní časové charakteristiky, charakteristiky 

půdního transportu, dlouhodobé depozice a resuspenze, listového a kořenového transportu, 

fenologické charakteristiky, spotřební koše, výkrm skotu a ostatních hospodářských zvířat.  

http://havarrp.utia.cas.cz/
http://havarrp.utia.cas.cz/harp
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/HARP-DETerministicky/Metodika.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/HARP-DETerministicky/UzivMan.pdf
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3) Popis běhu výpočtu a postupu výpočtu základních řídících veličin: časového integrálu 

přízemní objemové aktivity, depozice a časového integrálu depozice a výpočty dávek resp. 

dávkových úvazků pro časnou i pozdní fázi po nehodě.  

4) Užití grafického rozhraní při zobrazování výsledků výpočtu:  Příloha 3: Kontrolní grafický 

subsystém GANMU pro analýzu situace uvnitř časné fáze.  

Systém byl vyvíjen se záměrem položit důraz jak na časnou fázi nehody tak na pozdější fáze 

se zahrnutím aktuálních znalostí v oblasti transportu aktivity potravními řetězci. Manuál vede 

uživatele jednotlivými kroky zadávání úlohy, inicializace a aktivace jejího běhu a prohlížením 

výsledků. Další pokroky v modelování jsou česky popsány v  Progression of deterministic 

version of HAVAR-DET of the HARP system and its probabilistic extension.   

Pokračující dokumentační aktivity jsou uvedeny dále při popisu dílčích aplikací nebo 

srovnávacích studiích.  

 

4 Módy práce systému HAVAR-DET 

Uživatelům deterministické verze HAVAR-DET systému HARP jsou předávány tři 

alternativní verze programových prostředků pro výpočty dopadu mimořádných úniků 

radioaktivity na radiační zatížení populace žijící mimo areál jaderného zařízení až do 

vzdálenosti 100 km. Každá z těchto verzí pokrývá důležité oblasti hodnocení radiologických 

dopadů úniků radioaktivity do životního prostředí. Poznamenejme, že zde popisujeme 

komponentu HAVAR-DET založenou na algoritmu systému HARP35 (viz v úvodu). 

Podrobné odkazy na detaily pro použití algoritmu HARP42, vyvinuté hlavně pro účely 

bayesovských částicových filtrů pokročilých statistických metod asimilace modelové predikce 

s měřeními v terénu, jsou zde uvedeny ke konci v kapitole 4.2. Nicméně přesnější dílčí 

trajektorie (jednotlivé deterministické výpočty) znečistění v blízkých vzdálenostech od zdroje 

lze snadno alternativně počítat i algoritmem HARP42 (popsáno dále). Třetí programový 

modul je dokončen v nedávné době a je motivován snahou po hodnocení úniků při nízkých 

rychlostech větru až bezvětří. Jedná se o model 3-D obláčků (Puff model) podrobně popsaný 

v draft reportu Analýza situace s malými rychlostmi větru až bezvětří (CALM situace) .  

 Pro model gaussovské vlečky jsou k dispozici dva alternativní algoritmy výpočtu (podle 

volby „meteorologie“ v HAVIN subsystému). V prvním případě jde o přímočaré šíření 

segmentu úniku popsaném Gaussovou rovnicí šíření, kdy každý segment úniku se šíří celou 

dobu ve svém původním směru. Počet segmentů úniku zadává uživatel podle předpovědi 

meteorologických podmínek a odhadované dynamiky úniku. Lze zadat maximálně 5 

segmentů úniku o různé délce trvání (jednotky až desítky hodin). Ve druhém případě 

segmentovaného modulu SGPM je umožněn přesnější popis šíření se stáčením postupující 

vlečky škodlivin s respektováním skutečných meteorologických podmínek, 

synchronizovaných s časovou dynamikou úniku. Následuje stručná charakteristika obou 

algoritmů.    

1) Model přímočarého šíření vlečky škodlivin PRIMO. Vyjádřen analytickým řešením 

difúzní rovnice za zjednodušených předpokladů (viz „Metodika“ – HAVAR-DET). Při 

zavedení modelu „ochuzení zdroje“ je nakonec stejně nutné přejít k numerickému 

řešení. Nicméně pro zjednodušený problém přímočarého šíření (a rovinný homogenní 

terén) jde o „nejlepší“ řešení (a tím pádem pro srovnávací analýzy jako o „obálkovou“ 

variantu). Z tohoto hlediska slouží jako ideální prostředek pro srovnání s dále 

popisovaným algoritmem „stáčení“ podle dalšího segmentovaného modelu SGPM. 

https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Rozsireni_HARP2013.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Rozsireni_HARP2013.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/CALM_2019.pdf
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Model má dlouhodobou tradici při používání pro výpočty pro bezpečnostní zprávy, 

kdy je třeba provádět analýzy při kumulaci nejhorších podmínek („worst case“ 

analýzy - jednotlivé segmenty úniku jsou vypouštěny v jediném analyzovaném 

nejhorším směru a radiační dopady jsou kumulovány). Maximální počet takových 

vícehodinových segmentů je 5. Přitom je obvykle nutné provádět velké množství 

variant (ve všech postupně volených směrech větrné růžice, které mohou být 

považovány za nejhorší, při všech kategoriích stability atmosféry a atmosférických 

srážek, pro různé radiologické veličiny). Tento algoritmus šíření je podrobně srovnán s 

výpočetními kódy RODOS a COSYMA (viz „Aplikace systému HAVAR-DET v 

oblasti radiační ochrany“). 

2) Pro HAVAR-DET byl vyvinut originální algoritmus segmentovaného modelování 

šíření vlečky škodlivin (dále pracovní název SGPM – Segmented Gaussian Plume 

Model), který umožňuje respektovat hodinové změny dynamiky úniku aktivity a 

změny meteorologických podmínek. Algoritmus umožňuje provádět v mantinelech 

gaussovského modelování analýzu konkrétní meteorologické situace, a to jak 

retrospektivně, tak s předpovědními daty dodávanými ČHMÚ (buď jednodušší 

krátkodobé předpovědi pro bod úniku z jaderného zařízení nebo gridové 3-D 

předpovědi pro širší okolí 160 x 160 km kolem jaderného zdroje).  Podrobný popis lze 

nalézt ve zmíněné online dokumentaci.  

Bylo provedeno podrobné srovnání obou algoritmů pro případ přímočarého šíření, kdy 

algoritmus stáčení simuluje přímočaré šíření postupným vypouštěním hodinových 

„gaussovských kapek“ s jejich následným šířením v jednom směru a výslednou superpozicí 

modelovaných veličin. Byla prokázána velmi dobrá shoda obou přístupů v rozsáhlém 

srovnání pro homogenní terén – více v aplikacích systému HAVAR-RP (HAVAR-DET) v 

oblasti radiační ochrany“, konkrétně online již shora zmíněný : Validace a aplikace 

environmentálního modelu HARP, verze 2013. UTIA research report 2335.   

               URL: http://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Validace_Aplikace_2013.pdf.  

Pro reálný terén (se skutečným pokrytím) a nové scénáře NJZ z roku 2009 (s deštěm a bez 

deště) dokumentujeme velmi dobrou shodu výsledků podle obou modelů též v následujících 

kapitolách. Segmentovaný algoritmus byl vyvinut hlavně pro účely rychlých 

mnohonásobných výpočtů založených na užití sekvenčních Monte-Carlo metod bayesovské 

filtrace pro asimilaci modelových predikcí s měřeními v terénu (to byl hlavní cíl GAČR 

projektu řešeného v UTIA). Nicméně lze provádět i jednotlivé dílčí deterministické predikce 

s tou výhodou, že pro zobrazení výsledků je možno užít bohatou interaktivní grafiku spojenou 

s modelem SGPM včetně zobrazování na různá mapová pozadí. V obou případech se 

doporučuje vytvářet vstupy pomocí interaktivních subsystémů HAVIN (disperzní a depoziční 

charakteristiky) a INGMODEL (ingesční data). Kromě jiného se automaticky provádí 

archivace vytvořených variant, automatická kontrola vstupů a lze rychle provádět 

mnohonásobné alternativní výpočty. 

 

 

4.1 Použití programu PRIMO 

V adresáři C:\PRIMO\  jsou veškerá data potřebná pro výpočet, přičemž dva soubory jsou tak 

zvaná „horká data“. Jedná se o soubor HIN00.DAT (disperzní a depoziční charakteristiky) a 

http://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Validace_Aplikace_2013.pdf
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SUROING.DAT (obsáhlý soubor vstupních charakteristik ingesčního modelu). Pro 

interaktivní tvorbu těchto souborů jsou k dispozici dva vstupní subsystémy: 

 

C:\PRIMO\HAVIN\ s výkonným modulem  havar.exe  

C:\PRIMO\INGMODEL\ s výkonným modulem  ingmodel.exe 

V obou adresářích se po vyeditování vytvořený datový soubor automaticky uloží do archivu. 

Při požadavku na novou modifikaci se po kliknutí na položku „soubor“ (vlevo nahoře“) lze 

otevřít „soubor z archivu“. Bližší popis je v citované dokumentaci: 

[UG-2011]: Users guide of deterministic version of HAVAR-DET , Research report UTIA, 

2011 (in the Czech language). 

Tato citace je dále stručně odkazována jako [UG-2011]. Jedná se o uživatelský manuál 

k systému HAVAR-RP (nověji HAVAR-DET) - popis práce uvnitř interaktivního 

uživatelského rozhraní (detailní instrukce interaktivního zadávání vstupů, spouštění a 

prohlížení výsledků). 

Dalším krokem je nutnost překopírovat oba nově vytvořené soubory HIN00.DAT a 

SUROING.DAT do hlavního adresáře C:\PRIMO\PRIMOEXE\ .......případně do 

C:\PRIMO\BalING51\ ....... (popis viz dále). 

V hlavním adresáři  C:\PRIMO\ jsou dva podadresáře obsahující specifické výkonné .EXE 

moduly, sice PRIMOALL.EXE v subdir PRIMOEXE resp. BalING51.EXE v subdir 

BalING51. Oba popisujeme dále. 

 

4.1.1 Jednorázový výpočet spuštěním PRIMOALL.EXE 

PRIMOALL.EXE : jednorázový výpočet zadání podle vytvořených souborů HIN00.DAT a 

SUROING.DAT. Po startu úlohy lze ještě z obrazovky interaktivně změnit tyto parametry 

vstupu:  

 

http://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/HARP-DETerministicky/UzivMan.pdf
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Obecně lze zadat až 5 segmentů úniku radioaktivity s omezením NINT  5 , NINT  16 (tedy 

s délkou trvání max. 16 hodin) a dalšími charakteristikami (směry šíření segmentů, zdrojový 

člen, tepelná vydatnost, výška úniku, vertikální rychlost, meteopodmínky). Podrobně viz 

[UG-2011]. Provede se výpočet efektivních dávek s podrobnějším rozdělením podle cest 

ozáření, postupně pro všechny segmenty pro shora interaktivně zadané vstupy (doba spadu 

v roce TSPD pro ingesci, doba trvání TBLONG pro ingesci a depo, věková kategorie 

MAGE). Výsledky jsou ve SPAD.OUT, kde sice byly zachovány tisky pro jednotlivé nuklidy 

každého segmentu, ale na konci jsou sumy přes všechny segmenty v pořadí:  

1. Úvazek eff. dávky s rozdělením podle cest pro kateg. dětí MAGE  - pro 

tato data funguje 2D zobrazení GUI popsané dále 

2. Od všech cest: EFF a THYRO pro DETI (kojenci – napevno) + EFF a 

THYRO pro DOSPělé: zatím bez možnosti zobrazování GUI– nutno 

zpracovat textové výsledky přímo ze SPAD.OUT.  

3. Jen od cesty INGESCE : EFF a THYRO pro DETI (kojenci – napevno) + 

EFF a THYRO pro DOSPělé . Zatím bez možnosti zobrazování GUI– 

nutno zpracovat textové výsledky přímo ze SPAD.OUT.  
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V Havin panelu lze zadat více segmentů, s různými směry, přičemž se provede 

suma přes segmenty. Pokud se však hledají například nejhorší možné důsledky 

(„worst case“ analýza), je třeba všechny úniky vypouštět v jednom směru a získat 

tak kumulaci účinků v jednom směru. Toto je třeba si uvědomit při 2-D 

zobrazování ukázaném níže. 

Tento modul PRIMOALL.EXE se používá pro detailní jednorázový výpočet krátkodobých i 

dlouhodobých dávek (dávkových úvazků). 

Výsledky jsou v příslušných výstupních souborech HS0020.OUT a pod. (viz Uživatelský 

manuál [UG-2011]), nicméně hlavní výstupy jsou shrnuty v souboru SPAD.OUT. Uživatel 

může čerpat z těchto numerických dat. Může však také použít speciálně k tomuto účelu 

zkonstruovaný zobrazovací systém PRIMO_2D, například takto: 

 

2-D zobrazení  pro PRIMOALL: 

 

Zobrazovací software je umístěn v podadresáři:      

c:\ PRIMO\PRIMO_2D_GUI   

Zobrazovací funkce se vyvolají postupem: 

- nakopíruj  c:\ PRIMO\PRIMOEXE\SPAD.OUT a GRAFH00.OUT   do 

c:\PRIMO\PRIMO_2D_GUI\data\*.* 

- spuštění  c:\PRIMO\PRIMO_2D_GUI\dist\PRIMO_2D_GUI.exe  

Na následujících obrázcích jsou znázorněny výsledky 3-segmentového výpočtu pro variantu 

CEZ_Rev2. Podrobný popis a srovnání výsledků – viz samostatně předávaný textový soubor: 

                          Compare_PRIMOALL_BalING51_HARP.doc  
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Jsou zobrazovány součty ve všech třech segmentech. Každý ve směru 6, kategorie D (s 

deštěm), C (bez deště) a F.  
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Na předchozím obrázku je znázorněna jiná varianta zobrazení 1-D s 5ti segmenty úniku. 

Jedná se o úvazek roční efektivní dávky. Lze zobrazit jak průběhy v jednotlivých segmentech 

tak jejich součet. Ilustrace koláčových grafů je na dalším obrázku. 

 

 

 

 

4.1.2 Mnohovariantní výpočet spuštěním BalING51.EXE 

 

Ve druhém adresáři je druhý alternativní modul C:\PRIMO\BalING51\BalING51.EXE, který 

využívá stejné datové soubory jako předchozí PRIMOALL.EXE. Je však určen pro jiné účely, 

a sice pro účely hromadné analýzy „nejhorších případů“ , například pro bezpečnostní 

zprávy. Po zahájení lze interaktivně volit kat dětí (z hodnot 1 až 5), pro kterou se počítají 

DETI + DOSP pro EFF a THYRO (viz dále). Pozor: Při spouštění musí být v HAV00.DAT 

zadáno ING=T, ING1=1 a v SUROING.DAT musí být TBLONG=50 (jinak se nerozběhne). 

Program je určen pro výpočty dlouhodobých dávek (  1 rok). Lze opět zadat až 5 segmentů, 

nyní ale jen pro stejný jeden směr úniku. V jednom běhu se počítá radiační situace vždy 

postupně se směry úniku v každém ze 16 ti směrů větrné růžice. Výsledky se zapisují do 

souboru SPAD51.OUT. Vynechán tisk hodnot pro dílčí nuklidy a pro každý směr se tisknou 

jen sumy přes segmenty vždy jednoho daného konkrétního směru :  

1. eff dospělí podle cest (TOTAL, MRAK, DEPO,INHALACE, INHAL. z RESUSP, 

INGESCE     

2.  DETI + DOSP pro EFF a THYRO (děti : pro interaktivně zvolenou jednu  z kat 

1,2,3,4 nebo 5 při zahájení výpočtu),   

3. Detailnější analýza příspěvku cesty INGESCE : DETI (děti : lze interaktivně volit 

jednu  z kat 1,2,3,4 nebo 5 při zahájení výpočtu), + DOSP pro EFF a THYRO. 

Po kliknuti na BalING51.exe se program zeptá na kategorii dětí a pak probíhá výpočet pro 

každý ze všech 16ti směrů větrné růžice. Pro každý směr postupuje následujícím způsobem : 
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Pro každý segment vypočte naráz výsledky  pro 1rok, 5let, 50let. Až udělá všechny segmenty, 

udělá sumu přes segmenty a tiskne. Pak skočí na další směr. Seřazené hodnoty lze opět najít 

v textovém souboru SPAD51.OUT nebo v základních výstupních souborech.  

 

2-D zobrazení  pro BalING51: 

Zobrazovací funkce BALPRI_GUI je použita výhradně na zobrazování typu výsledků 2 

shora, tedy DETI ( pro jednu  z kat 1,2,3,4 nebo 5 zvolenou na začátku) + DOSP pro EFF a 

THYRO ve všech 16 ti směrech (paprscích). Grafika pro BalING51 se nastartuje: 

c:\PRIMO\BALPRI_GUI\dist\BALING_2D_GUI.exe, příslušné mapy jsou v podadresáři 

c:\PRIMO\BALPRI_GUI\maps\ ... , soubory SPAD51 byly uloženy v podadresáři DATA. 

Zobrazení hodnot v každém ze 16ti paprsků dá celkově 2-D pohled na situaci na příslušném 

mapovém pozadí s možností dalších voleb podle panelu:  

 

 

 

V panelu lze volit Dobu trvání, nabízenou věkovou skupinu, radiační veličinu, poloměr 

zobrazované oblasti, průhlednost pozadí. Rovněž lze exportovat tabulku (16 směrů, 35 

vzdáleností). 
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4.2 HARP: Výpočty pomocí segmentovaného gaussovského 
modelu simulujícího skutečné meteopodmínky a dynamiku 
úniku 

Z historického hlediska vývoje systému HARP je nutno rozlišovat, že nejprve byl vývoj 

směřován přes konfiguraci HARP35 (viz zde v úvodu) uvažující situaci „za plotem“ JE 

s hrubým rozdělením v blízké vzdálenosti od zdroje. K tomuto algoritmu bylo do roku 2010 

vyvinuto podrobné grafické rozhraní GANMU s možností interaktivního 2-D zobrazování. Od 

roku 2010 byla soustředěna pozornost na blízké okolí zdroje znečistění s konfigurací 

HARP42, kdy bylo nutné pro účely asimilace modelu s měřeními počítat dávkové příkony na 

terénu již v oblastech řádově stovek metrů (s cílem zahrnutí měření na čidlech TDS). 

V případě HARP42 nelze využít rozsáhlé interaktivní podpory GANMU, byl ale vyvinut jiný 

grafický subsystém se základní podporou zobrazování výsledků (viz popis a citace online 

přístupu dále). 

V obou případech přístup spočívá v diskretizaci úniku do ekvivalentních homogenních 

segmentů úniku a jejich synchronizaci s hodinovými předpověďmi meteorologické situace. 

Vyvinutý algoritmus vychází z numerického výpočtu všech gaussovských segmentů ve všech 

jejich dalších fázích pohybu řízeného hodinovými meteorologickými předpověďmi. Pohyb 

každé hodinové fáze lze sledovat až do okamžiku, kdy tato přestoupí vzdálenost 100 km od 

zdroje znečistění. Pokud jde o situace typu calm, může se stát, že hodinový segment se 

„pomalu stáčí“ po obrazovce. V tom případě platí omezení, že pro jeden tento segment jeho 

sledování je omezeno maximálně na 43 hodinových fází. Výsledná superpozice efektů všech 

hodinových segmentů ve všech jejich hodinových fázích umožní v časné fázi podrobně popsat 

4 základní řídící veličiny (objemové aktivity v přízemní vrstvě vzduchu, jejich časové 



16 

 

integrály, měrné depozice radioaktivity na terénu a jejich časové integrály depozice), které 

umožní odhadovat radiační důsledky v časné fázi nehody (viz citace online přístupu 

v následujících kapitolách 4.1 a 4.2). Do důsledků je rozvinul fakt, že pokud již je jednou 

proveden zdlouhavější výpočet časné fáze a určeny čtyři základní řídící veličiny v časné fázi, 

pak jakékoliv odhady v pozdějších fázích lze rychle odvozovat z těchto veličin pomocí 

rychlých a jednoduchých integrací v čase. Proto systém nabízí progresivní a efektivní princip 

interaktivní konverzace při požadavcích na nejrůznější typy výsledků, přičemž dává uživateli 

možnost výběru jakýchkoliv výstupů.  

 

4.2.1 Výpočet s hrubším radiálním rozdělením v původní konfiguraci 
HARP35. 

  

Více je uváděno ve shora zmíněném reportu : Rozšíření metodiky systému HAVAR-RP.  

V asociovaném uživatelském návodu :  Users guide of deterministic version of HAVAR-DET , 

Research report UTIA, 2011 (in the Czech language) je podán podrobný popis práce uvnitř 

interaktivního uživatelského rozhraní. V dalším uvedeme popis umístění a spouštění 

nejnovější verze označené pracovním názvem HARP_EGP.  

Software je umístěn v adresáři:  C: \HARP\ s podadresářích: 

C: \HARP_EGP\ baliky\BALIKY_EGP.exe a další vstupní data 

C: \HARP_EGP\ruzice\..... 

C: \HARP_EGP\ganmu\..... 

 a případně  C: \HARP_EGP\HAVIN\   

a případně   C: \HARP_EGP\INGMODEL\   

pozn.: HAVIN a INGMODEL může být případně společné pro PRIMO i HARP_EGP 

 

V této starší verzi HARP35 platí omezení na počet segmentů a jejich délku: 

!!! Maximální počet segmentů lze zadat 5 (homogenizace skutečného úniku), přičemž 

součet trvání zadávaných segmentů nesmí překročit 16 hodin. 

Pro delší a složitější úniky byl autory vyvinut projekt FURT, který byl otestován na trvání 

3000 hodin (segmentace po hodinách).  

Podstatnou výhodou výpočtů podle HARP35 je bezprostřední použití bohaté interaktivní 

presentace výsledků GANMU – viz uživatelský popis. Postupně je prováděno další rozšíření 

počtu výstupních růžic.  
 

4.2.2 Jemnější radiální rozdělení v blízké vzdálenosti v konfiguraci 
HARP42. 

Na začátku tohoto popisu v úvodu kapitoly 1 a také v úvodu této kapitoly 4 je zdůvodněna 

nutnost přechodu z konfigurace HARP35 na rozšířenou HARP42, kterou si vynutil další 

vývoj ve směru inverzního modelování. Jinak vše předchozí zůstává v platnosti 

(parametrizace fyzikálních modelů, segmentace dynamiky úniku radioaktivity, použitý 

meteorologický model apod.), kromě zobrazovacího subsystému GANMU, který je nahrazen 

vizualizací: 

http://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/HARP-DETerministicky/UzivMan.pdf
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Doplněk D6 pro report 2334: R. Hofman: Nová vizualizace HARP35 i HARP42 

Jsou zachovány hlavní funkce původního GANMU, nicméně je navíc adresně zaměřena na 

hlavní výstupní veličinu dávkových příkonů a dávek v blízkých vzdálenostech od zdroje 

znečistění.  

Tato kapitola 4.2 pokrývá dosažené výsledky za posledních 7 roků, které byly cílené k rozvoji 

pokročilých statistických technik asimilace modelových předpovědí s měřeními v terénu. Jak 

již bylo uvedeno, tyto výsledky jsou k dispozici online na webu: 

ASIM - A software Tool for Assimilation of Model Predictions with Observations from 

Terrain.  URL: https://asim.utia.cas.cz/reporty/2013/Vizualizace_IMPLICIT_novy.pdf 

Byť byly tyto výsledky vlastně hlavní náplní grantu MV VG20102013018, nebudou zde dále 

podrobně popisovány a zájemce o byesovské modelování a částicové filtry odkazujeme na 

přímý přístup pomocí předchozího odkazu. V dalším textu se zaměříme pouze na rozvoj 

deterministického jádra systému HARP, které tvoří společného jmenovatele jak pro 

samostatné dílčí deterministické výpočty tak pro mnohonásobné výpočty náhodných 

trajektorií znečistění případně s dalším výběrem těch z nich, vykazujících na základě 

maximální věrohodnosti nejlepší shodu s měřeními v terénu.  Budeme vycházet z práce:  

 Progression of deterministic version of HAVAR-DET of the HARP system and its 

probabilistic extension. Research report UTIA no. 2334, Oct. 2013 (in the Czech language). 

Zde na straně 6 je uvedeno schéma systémů ASIM – HARP spolupracujících skrze obecné 

deterministické jádro (atmosférický a depoziční submodel s navazujícím ingesčním a 

dozimetrickým modelováním).  Budeme pokračovat pouze soupisem důležitých odkazů 

s přímým přístupem, bez dalšího podrobného popisu. Report 2334 popisuje rozšíření jádra 

HAVAR-DET, které si vynutily hlavně práce na asimilačním subsystému ASIM. Zopakujme, 

že bylo třeba zjemnit výpočetní síť v blízkých vzdálenostech od zdroje znečistění (kap. 1.1.2) 

Celá metodika zpracování segmentovaných výstupů je popsána v příloze č.1:  „Popis 

algoritmu vývoje radiační situace v terénu od samého počátku úniku”. Pozornost je zaměřena 

na výpočty časové a prostorové závislosti dávkových příkonů z ozáření z mraku, depozice a 

úvazků z cesty inhalace (kap. 3.3 a 3.4). V kap. 3.5 je popsána simulace protiopatření na 

zmírnění následků nehod. K libovolně zvolené hodině od počátku úniku TREF lze takto získat 

okamžitý obraz o vývoji radiační situace na terénu v tomto okamžiku. Je kladen důraz na 

efektivní způsob interaktivního editování vstupů a zobrazování výstupních veličin.  Kapitola 

3.2 popisuje konverzační režim definice vstupů a zpracování výstupů. V Příloze č. 1 v kap. 4 

je připravena struktura adresářů a typy vstupních dat pro TWIN experiment včetně ukázky 

interaktivních vstupních panelů (což je vlastně jedna z rozšířených deterministických úloh).  

Zásadní úloha meteorologických vstupů do modelů šíření znečistění je popsána v 1.2.3, kdy 

bylo třeba hledat a zabudovat zdroje aktuálních vstupních dat modelu včetně 

meteorologických předpovědí na prostorové mříži.  

--------------------------------------------------------------------    

Poznámka: Ve druhé části práce je popisováno pravděpodobnostní rozšíření původního 

deterministického jádra do oblasti hodnocení na pravděpodobnostním základě. Metodiky 

hodnocení vycházejí z dlouhodobějšího výzkumu v oblasti analýzy neurčitostí charakteristik 

vstupních parametrů do modelů šíření radionuklidů při únicích do životního prostředí a 

návrhu metodiky generování pravděpodobnostních charakteristik cílových veličin. Na základě 

rozboru charakteristik náhodných výstupů lze provádět analýzu šíření neurčitostí modelem a 

studie sensitivity na fluktuace vstupů. Z hlediska hlavního sledovaného cíle výzkumu, kterým 

je zde použití moderních asimilačních technik pro zpřesnění modelových předpovědí, je 

https://asim.utia.cas.cz/reporty/2013/Vizualizace_IMPLICIT_novy.pdf
https://asim.utia.cas.cz/reporty/2013/Vizualizace_IMPLICIT_novy.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Rozsireni_HARP2013.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Rozsireni_HARP2013.pdf
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dostupnost pravděpodobnostního aparátu zcela nevyhnutelná. V jednotlivých rekurzívních 

krocích sekvenčních asimilačních algoritmů jsou využity požadované modifikace popisující 

šíření náhodných fluktuací. K pravděpodobnostnímu SW patří subsystém pro interaktivní 

zobrazování náhodných charakteristik výsledků: 

Viz doplněk D3 pro report 2334: R. Hofman: Zobrazovací skript k 2-D výstupům z 

pravděpodobnostních běhů. 

Faktem zůstává, že implementace deterministických výpočtů pro konfiguraci HARP42 

popisovaná v této kapitole 4 je poněkud složitá a vyžaduje úzkostlivý přístup. Také se 

vyskytnul pokus o nekvalifikované použití. Proto zde zdůrazňujeme jednak nutnost proškolení 

a dále poskytnutí ověřených návodů uživatelům k praktickému používání při výpočtech. Proto 

tuto kapitolu 4 uzavřeme autorizovanými odkazy na příslušné návody k výpočtům. V odkazu: 

 Instructions for HARP42_deterministic computations . jsou praktické návody k 

deterministickým vypočtům pro HARP42.  

Pro uživatele jsou zde připraveny ilustrativní procedury interaktivního zadávání vstupů, běhu 

úlohy a zobrazení výsledků pro 3 scénáře:  

1. PKPRIMO: rozsáhlý únik pro 49 nuklidů, 5 segmentů (trvání celkem 62 hodin, poslední 

únik trvá 51 hodin). Simuluje se přímočaré šíření pomocí segmentovaného modelu. 

Hypotetický únik z lokality EDU.  

2. OIL: Těžká havárie typu MELK-CASE 2 , zadáno proměnlivé počasí v jednotlivých 

hodinách. Hypotetický únik z lokality ETE.  

3. Scénář LB-LOCA: Scénář pro LOCA únik (zdrojový člen podle Škoda Plzeň). Referenční 

scénář pro průkaz kompatibility vývoje systému HARP (kompatibilita s předchozími verzemi 

produktu).  

 

Obdobný návod k jinému typu deterministických výpočtů použitých tentokrát k výpočtům 

TWIN růžic vstupujících do asimilačních procedur předpovědního modelu s měřeními v 

terénu kompletně popisuje odkaz:  

Instructions for TWIN model calculations Praktické návody k deterministickym vypoctum 

TWIN růžic pomocí HARP42.  

 

5 Ověřování výsledků výpočtu  

Během celého období vývoje kódu byla prováděna detailní srovnávací analýza dokumentující 

jak kompatibilitu následných rozšíření tak způsobilost kódu HARP řešit aktuální reálné 

komplikované úlohy vyvolané potřebami bezpečnostních studií. Byly systematicky a 

pravidelně prováděny ověřovací, srovnávací a validační studie.  

Na tomto místě jmenujeme nejnovější srovnávací práci z konce roku 2017 věnovanou 

rozšíření systému HAVAR-DET pro výpočty případných úniků dlouhodobých nuklidů ze 

skladů vyhořelého jaderného paliva: 

Towards estimation of radiological consequences of the emergency radioactive releases from 

repositories of the spent nuclear fuel . Research report UTIA No. 2367 (in the Czech 

language), December 2017.  

Vrátíme se k samému počátku vývoje, kdy můžeme jmenovat úvodní srovnávací běhy 

s význačnými evropskými produkty, například: 

http://asim.utia.cas.cz/reporty/2013/Statistiky_NEURC.pdf
http://asim.utia.cas.cz/reporty/2013/Statistiky_NEURC.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Navody_HARP42_Deterministicky.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Navody_HARP42_TWIN.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Spent_fuel_2018_final.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Spent_fuel_2018_final.pdf
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 Srovnávání HAVAR-RP s kódy COSYMA a RODOS - 4th Int. MACCS UG Meeting,Sept 

2002, Principality of Monaco,  

nebo  

Calculation of radioactivity propagation - Joint Czech-Austrian Workshop, Vienna  Research 

report of Nuclear Research Institute  Dpt. EGP Prague EGP 5014-J-030152 ).  

Produkt HAVAR (původní acronym pro HARP) se podrobil validačnímu procesu Validační 

úlohy a studie sensitivity – první verifikace produktu : Validační úloha č. 1 a 2 specifikovaná 

Komisí č. 6, SÚJB, rok 2000.  

Konzistence výsledků byla postupně pravidelně ověřována, například  Periodic process of 

comparison HARP system x RODOS, COSYMA Technical documentation of the comparison 

benchmarks (with RODOS, COSYMA, ...) (in the Czech), Prague,2011).  

Nejnovější prací z této řady je kritická representativní studie: Pitfalls Associated with the 

Estimation of Radiological Burdens on Population Caused by Radiation Accidents Proc. of 

Int. Conf. MATHMOD_2015, Wien, 17-20 Feb. 2015.  

Obdobnou studii podporující analýzy pozdějších fází radiační nehody popisujeme v 

 Comparison results of the of the deterministics components of the HARP system Technical 

documentation, (in the Czech), Prague,2011. V tomto pracovním materiálu jsou kromě časné 

fáze srovnávány i dlouhodobé dávky/úvazky dávek z depozice, resuspenze a ingesce 

(spotřební koše: Globální koš rakouský, alternativně : Farmářský koš český). Je demonstrován 

podstatný vliv environmentálních efektů odstraňování radioaktivity z půdy na dlouhodobé 

úvazky dávek.  

Ověřování vlivu zavedení nového paliva 2. generace Gd-2M je spolu s odpovídajícími 

detailními COSYMA výsledky uvedena v: Comparison results of primocary of the HARP 

system with COSYMA Technical documentation of the comparison benchmarks (in the 

Czech), Prague,2011).  

Kromě srovnávacích testů probíhalo i ověřování zavedených parametrizací fyzikálních 

procesů a k tomu se vztahující citlivostní studie. Pro vzájemné srovnání výsledků podle shora 

popsaných aproximací PRIMOALL, BalING51 a Baliky_SGPM  demonstrující vnášený stupeň 

konzervatizmu odkazujeme na online publikaci: Programový systém HAVAR-RP: Srovnání 

algoritmů PRIMO (přímočaré šíření) a SGPM („stáčení“). Je prováděno srovnání s ohledem 

na hypotetický proměnný typ zemského povrchu (více v kapitole „Testy přímočarého 

algoritmu při proměnném typu zemského povrchu“). Navíc jsou porovnávány varianty bez 

deště, s globálními srážkami nad celým sledovaným územím a ukázka možností zahrnutí 

srážek lokálního charakteru. Poznamenejme, že přímočaré šíření pomocí SGPM je zde 

simulováno vypouštěním ekvivalentních hodinových gaussovských „obláčků (kapek)“ šířících 

se vždy stejným směrem s následnou  superpozicí sledovaných hodnot.  

Obdobné testy jsou v: 

Vliv typu zemského povrchu na průběh radiologických hodnot, kde jsou rozlišovány rychlosti 

suché depozice nejen podle typu zemského povrchu, ale i podle fyzikálně-chemické formy 

exhalací.  

 

Závěrem poznamenejme, že shora uvedené srovnání výsledků s jinými kódy stejně jako 

prokázání kompatibility při přechodu z jedné verze na vyšší jsou souhrnně a uceleně uvedeny 

v obsáhlé studii:  Validace a aplikace environmentálního modelu HARP, verze 2013. UTIA 

research report 2335. 

  

https://havarrp.utia.cas.cz/manualy/Monaco_rep.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/manualy/Validace_2000upr.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/manualy/Validace_2000upr.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Period_Srovnani_HAV2010xCOSYMA.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Period_Srovnani_HAV2010xCOSYMA.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Pecha_MATHMOD_No130.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Pecha_MATHMOD_No130.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Compare_PRIMOALL_BalING51_HARP.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Srovnani_PRIMO14_x_COSYMA.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Srovnani_PRIMO14_x_COSYMA.pdf
https://asim.utia.cas.cz/reporty/2010/Srov_HARPxPRIMO_landuse_iDest.pdf
https://asim.utia.cas.cz/reporty/2010/Srov_HARPxPRIMO_landuse_iDest.pdf
https://asim.utia.cas.cz/reporty/2010/Landuse_PRIMO_OK.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2013/Validace_Aplikace_2013.pdf
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Poznámka:  Aplikace na mezinárodním fóru obvykle obsahovaly části vztahující se k 

validační a komparativní analýze. Jmenujme alespoň dvě z nich:    

1) Simulation of Random 3-D Trajectories of the Toxic Plume Spreading over the 

Terrain:  Poster: HARP as a tool for 3-D random trajectory modeling Int. conf. 

WMODA5, Melbourne, Australia, Oct. 2009. Zde je popsáno, jak lze HARP použít pro 

studie sensitivity, analýzu neurčitostí a finálně pro pokročilé asimilační techniky.Ale 

také každou náhodnou trajektorii znečistění lze z derministického hlediska považovat 

za realizaci jisté konkrétně zvolené sady parametrů modelu.   

2) Application of regional environmental code HARP in the field of off-site consequence 

assessment. Int.conf. PSA-2011, USA, 2011. Kromě jiného zde byl realizován 

speciální rozsáhlý test mezi dvěma na první pohled odlišnými systémy, jehož výsledky 

jsou v citované práci na obr. č. 6. V prvním případě jde o systém HARP, kdy 

deklarovaný zadaný únik radionuklidů do atmosféry byl ekvivalentně rozprostřen po 

hodinách na dlouhou časovou periodu celých dvou roků 2008-2009. Výpočty byly 

mnohonásobně opakovány (17 545 –krát, což je počet hodin v těchto dvou letech) s 

užitím archivovaných meteororlogických dat. Výsledný efekt (což byl v tomto případě 

roční časový integrál tritia) byl srovnán se stejnou radiologickou hodnotou získanou 

kódem NORMAL – viz reference [NORMAL], která se však počítá zcela odlišným 

způsobem na základě dlouhodobých povětrnostních statistik. Dobrá shoda svědčí 

kromě jiného i o očekávaném správném asymptotickém chování obou kódů.    

 

6 Významnější aplikace kódu HAVAR-DET (deterministické části systému HARP) 

provedené od skončení projektu MV VG20102013018 v roce 2013 

 Záludnosti při srovnávacích analýzách výsledků různých kódů: ... due to hidden 

variability of the parameters of the dosimetric model,the estimation of the radiological 

impact on the human body can be generated with a different degree of 

conservatism..... 

 Dávky z mraku na cíle v 3D (helikoptéra), nárůst s přibližováním mraku:  An 

unconventional adaptation of a classical Gaussian plume dispersion scheme for the 

fast assessment of external irradiation from a radioactive cloud.  Atmospheric 

Environment, Volume 89, June 2014, Pages 298-308. 

 Naladění modelu na řídká měření - nelineární regrese -nejmenší čtverce - bez chyb 

měření . Nonlinear regression analysis as a tool for integration of observations with 

the model predictions.: Inverse modelling for real-time estimation of radiological 

consequences in the early stage of an accidental radioactivity release , Journal of 

Environmental Radioactivity vol.164, 1 (2016), p. 377-394 [2016] . 

 Studie následků hypotetického úniku ze skladu vyhořelého paliva. V přímočaré verzi 

PRIMO jsou zabudovány nové konverzní faktory a je možno alternativně počítat 

kritickou osobu podle vyhlášky č. 422/2016. Výsledky (v češtině) jsou shrnuty v 

reportu UTIA: Hypoteticky unik ze skladu vyhoreleho jaderneho paliva. Zde též 

srovnání HARP x COSYMA pro dlouhodobé nuklidy.  

 Gridová geografická data pro celou ČR :  Užito pro lokalizaci 7 možných 

vytypovaných úložišť v ČR + nové ETE + EDU - původně pro FJFI.  Gridová data 

pořízena v režii ÚTIA + plus návrh kriteria výběru lokality na základě minmimální 

https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/WMODA2009_poster.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/PSA_2011.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/2011/PSA_2011.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Pecha_MATHMOD_No130.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Photon_fluence.PDF
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Inverzni_JENVRAD_Pecha.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Inverzni_JENVRAD_Pecha.pdf
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/AS/pecha-0460631.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Spent_fuel_2018_final.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/Gridy_uloziste_7%20lokalit_CR.pdf
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kolektivní dávky. Vzhledem k tomu, že UTIA nakonec musela financovat nákup dat 

sama, bylo rozhodnuto, že tato data budou k dispozici i ostatním uživatelům systému 

HARP projektu MV VG20102013018.  

 Analýza situace s malými rychlostmi větru až bezvětří (CALM situace).Simulation of 

Occurrence of Radioactive Hot Spots Induced by Radiation Accident Being Underway 

of Atypical Meteorological Episodes.  Kumulace radioaktivity do nehybného 

prostředí, potom okamžitý nástup větru. Při dalším současném výskytu intenzívního 

deště ve 3. hodině konvektivního proudění dojde ve vzdálenostech až 20 km k rozsevu 

deponované aktivity Cs137 téměř o 2 řády vyššímu než v případě bez deště. - 2019, 

draft, v recenzním řízení. 

 

7 Další ustanovení 

Programový systém HARP včetně jeho deterministické komponenty HAVAR-DET je 

uživatelům poskytován na základě "Smlouvy o využití výsledků grantu MV 

VG20102013018" mezi uživatelem a zhotovitelem ÚTIA-AV-ČR. 

 

 

8 Reference 

 

[HARP]: HAVARRP.utia.cas.cz/harp/ : Web produktu HAVAR-DET (deterministická 

komponenta environmentálního systému HARP). 

 

[NORMAL]: HAVARRP.utia.cas.cz/normal : Web produktu NORMAL pro posouzení 

důsledkú normálního provozu jaderného zařízení.  

   

 

 

 

https://havarrp.utia.cas.cz/harp/reporty_PDF/CALM_2019.pdf
https://havarrp.utia.cas.cz/harp/
http://havarrp.utia.cas.cz/harp

