вIдгук
офiчiйного опонента на дис9ртацiйну роботу Р.В. Беженара
"Iнф opMalliйHi технологii моделюванця забрудне ння водних екосистем

для комп'ютерноi пiдтримки рiшень з ралiалiйноТ безпеки",

яку шодано на здобут,гя Еаукового ступеня доктора технiчних наУк
за спецiальнiстю 05.1З.06

- iнформачiйшi технологii.

дкryальнiсть наукового дослiдження. Експлуатацiя промислових об'ектiв майже
завжди пов'язана з потрапдянЕям певноi кiлькостi забру.ltнюючих реIIовин в навколишне
сер9довиЩе. НегатиВний вплиВ на здороВ'я людинИ мох(е виникати не лиш:е в результатi

аварiйних ситуацiй:, але

i

при довготриваJIому Еакопиченнi в органiзмi токсичних речовин

низьких коншентрацiй. Приtсладом таких речовин
потрапляютъ

У

I{авколишне середовище

промисловостi або

в

результатi викидiв

В

е

антропогеннi ралiонуклiли, якi

результат,i дiяльностi об'сктiв aToMHoi

з рiзних

дж9рел. .щля прийняття рiшень щодо

необхiдностi застосування захоДiв для зменшення негативного впливУ на людII}1у та довкiлля

при потрапляннi радiонуклiдiв У навколишне середовище необхiдно володiти iнформацiею
про дози, якi отримують люди та iншi органiзми. З цiеrо метою розробляються системи
комп'ютерноi пiдтримки рiшень iз радiацiйноi безпеки, цIо складаються з пов'язаних мiж
собою матоматичЕих моделей. ,що Еедавнього часу бiлl;шiсть iнформаuiйних систем iз
забруднення у морському
ралiашiйнот безгlеки не мiстили моделей, що ошис}ють пOреrтос
середовищi. Ще пояснюеться, зокрема, тим, щО вiдомi аварil|великого масштабу (Киштимська
аварiя, аварiЯ ша д,ЕС Три МайЛ Айленд) не виклиКали значного радiоактивного забрулнення

морського с9редовища' що шризвело до певноi недооцiпки його значення. ABapiT на
Чорнобильськiй дЕс (чАЕс), i, особливо, на АЕС Фукусiма-1 у 2011 рочi дали iмпульс
морСькому 0ередовищi, що вiлображено в данiй
розвиткУ моделеЙ переносУ забруднеНня у
дисертацiйнiй роботi. kpiM того, моделювання проuесiв засвоення забрудне:ння морськими
органiзмами, якi складають частину раuiону люди!{и, д)/же часто розглядаJIося

у

досить

спрощеномУ виглядi абО потребувалО великоi кiлькостi спеuифiчних параметрiв. У
в
дисертаuiйнiй роботi р.в. Беженара ошисанi пробпеми вирiшуrоться шляхом включення

системи комгr'ютернот пiдтримки рiшень моделей lrереносу забрулненнrt у морському
середовищi, щО мiстятЬ розроблеНi автороМ сучаснi п{етодИ засвоення забруднюючих
речовин морсъкими органiзмами,

fiисертаuiйна робота виконана в рамках бюдхtетних тем та фl'ндаментальних
дослiдrкень Iнституту проблем математичЕих машин i r:истем нАн Украiни, а також у
проекту
результатi виконаЕнЯ мiжнаролНих програм науковОго спiвробiтництва, зокрема,

Iпммс

11I{ ];'кпаТни

Вх. J-&

"g

европейськоТ KoMicii, програN4

МАГАТЕ, спiльного проекту Японського товариатва

З

пiдтримки науки та,Щержавного фонду фундаментаJIьних дослiдясень Украiни.

Основний змiст роботи, Щисерташiйна робота включае вступ, ciM основних роздiлiв,
висновки, список використаних джерел та 7 додаткiв.

У

першому роздiлi здiйсцено огляд сучасних принципiв моделюванпя перенОСУ
забруднюючих речовин у морсъкому середовищi. Коротко розглянутi моделi рiзного типу:
вiд uайпростiших одновимiрЕих до тривимiрних моделей перенооу

i

камерних моделей, а

також представленi принципи побудови iнформацiйних сисrтом для оцiнок наслiдкiв витокiв

радiонуклiдiв при нормальнiй експлуатацii об'ектiв атомноi промисловостi та систем
гliдтримки прийнятгя рiшень при ядерних аварiях. Обгрунтована необхiднit)ть включення
морськоi складовоi в TaKi системи. описанi мотодИ модед]овання засвоення забрулнюючих
речовин морськими органiзмами та моделi,

в яких вонII

застосуваНня кожЕоГо методу, а також ixHi шереваги

i

реаJIiзованi. Окресленi областi

недолiки. Вi,цмiчена необхiднiоть

та
розробки узагаJIьноноТ моделi засвоення забрулнюючих речовин морськими органiзмами

iхнього переносу по трофiчних ланцюгах живлення,
ocHoBi
щругий роздiл роботи присвячений саме розробчi Takoi узагальненоi моделi на
новогО кiнетично-аJIометричногО методУ неоднорiдного засвоення забрулнення рибою,

зокрема, обrрунтована структура моделi, приведенi ocHoBHi рiвняння та оIIисанi способи

визначення шараметрiв. kopekTHicTb припущень при побуловi моделi пiдтверджусться
порiвнянням розраховаIIих концентрацiй iзотопiв кобальту" марганцю i цезiю у рiзних видах
в лiтературних джерелах.
риби з даними вiдповiдних лабораторних експеримептiв, оп,исаних

У

третьому роздiлi IIаводиться детальний опис вдосконаленоТ автором KaMepHoi
моделi шереносУ радiонуклiлiв У морськомУ соредовищi I,OSEIDON-R та р()зглядаються ii
HoBi елементи, якi були розробленi в дисертацiйнiй роботi, що значно розширило моrкливостi

та областi застосування моделi. Зокрема, за рахунок розробки моделi донного ланцюхка
живлення, де вп9рше враховуеться перехiд забрулненн,:{ з донних вiдкладiв у Mopcbki
органiзми, зоявиласЯ можливiсТь описуваТи забрулнення придОнних органiзмiв, яке, згiдно з
спостереженнями, зокрема на шельфi Японii пiсля aBapii на

АЕС Фукусiма,,[,

вiдрiзнясться

вiд пелагiЧних. ВидiЛеIIня донНих органiЗмiв е вilкливим у випадку суттевого забрулнення
донних вiдкладiв при аварiйному витоцi радiонуклiдiв або при потрапляtннi в морське
середовище ралiонуклiдiв, якi мають високу здатнiсть алсорбуватися твердими частинками,
що призводить до iхнього накопичення на днi. Також була параметризована залежнiсть

iнтенсивностi засвоеЕIIя радiоактивних цезiю

i

стронцiю морсъкими оlэганiзмами вiд

концентрацii конкуруючих ioнiB. Це дозволяе враховувати збiльшення зЕtсвоення даних
в лиманах i гирлах рiчок
ралiонуклiдiв у водоймах з широким дiапазоном солоностi, зокрема,

з майже прiсЕоЮ водою, а такоЖ у моряХ з великим стоком рiчковоi води, тilких як Чорне
море.

У

четвертому роздiлi

за

допомогою KaMepнoi моделi POSEIDON-R детально

проаналiзовано забруднення Чорного моря радiонуклiдам:и

137Cs

та nosr. Для цього була

побудована нова система камер, яка включае водообмiн Чорного моря з Середземним через

Турецькi протоки, визначенi ocHoBHi джерела радiонуклiдtiв до та пiсля aBripii на ЧАЕС,

у мороькому середовищi в
перiод 1945_2010 poKiB. За результатами моделювання отримане добре узгодження
проведене моделювання розповсюдхtення коN(ного ралiонуклiда

розрахованих концентрацiй радiонуклiлiв У рiзних компонентах морського серодовища з
даними вимiрювань, а також iхнього BMicTy в поверхневому шарi води Чrэрного моря З

оцiнками, здiйсненими

в

попереднiх дослiдженнях. Розрахунки дозволили уточнити

величину атмосферного випадiння

90Sr

на пов9рхню Чорlлого моря в результатi aBapii на

чАЕс.

У

п'ятому lэоздiлi модепь POSEIDON,R була адап:тована до европейських MopiB

м9тоЮ включеннЯ в системУ

RoDoS.

,Щля

з

цьогО створена 0истема камеР для кожного моря,

проведене моделювацЕя переЕосу радiоактивного

"'Сr

у морському середовиIцi та показано,

що отриманi результати узгод}куються з даними вимiрювань. Варто вiдмiтити, що у кожному
випадкУ описуютьСя специфiчнi процеСи, якi не розгляДалися в iснуючих моделях. Зокрема,

в Середземному Mopi реалiзована складна двошарова схема водообмiну з Чорним морем, за
допомогоЮ якоi здiйсНене уточнення балаНсу радiоактивностi в обох морях. У Балтiйському
l37CS
Mopi розглядаеться розповсюдженЕя
У морському середовиrцi з використанням
камерноi моделi POSEIDON-R та тривимiрноi моделi переносу забрулнення THREETOХ i
здiйснюсться порiвняння ixцix результатiв.

У мiлких

Пiвнi.чному та Iрландському морях, де

важливi припливнi та BiTpoBi течii' враховуються процеси ресуспензii донних вiдкладiв, Що
дозволrIе краще описати розподiл забруднення

мiж водою i дном у межах камерноi моделi.

приведенi данi розрахункiв iндивiдуальних доз опромiшення населення вiд споживання

морепролуктiв дJIя кожного моря
концентрацiй

на ocнoBi

розрах.ованих моделлю PoSEIDON-R

1З7Сs.

шостий розлiл роботи присвячено довгостроковому моделюва,пню переносу
l37cs i 90sr
у пiвнiчно-захiдцнiй частинi Тихого okeally з
радiоактивних iзотопiв
використанням моделi POSEIDON-R. При цьому враховуI}алися дiкерела раzцiонуклiдiв до i
пiслЯ aBapii на

дЕС Фукусiма-1

на перiОд |945-2020 poKirl. Продемонстрована необхiднiсть

розглядУ донногО ланцюжка живлеIlня, оскiлькИ прИ суттевому забрудненнi донних
вiдкладiв в областi IIавколо АЕС Фукусiма-l з часом ]]оЕи починають вiдiгравати роль
основного джерела активностi для донних органiзмiв. При tlозрахунку накопичення

90Sr

у рибi

лише застосуван!{я новоТ кiнетично-аJIомотричноi моделi. дозволило отримати KopeKTHi
результати. Була здiйонена оцiнка чутливостi результатiв моделювання до :змiни значень
параметрiв моделi POSEIDON-R. OKpiM Kaмepнoi моделi POSEIDON-R, для розрахункiв була
застосована модифiковаIlа автором тривимiрна модель переносу забруднення THREETOX, в

яку вперше був включений пелагiчций ланцюжок живJIення, що дозволило отримати
детальнi карти радiоактивного забрулнення морських органiзмiв у Тихому oKeaHi протягом
двох poKiB пiсля aBapii на

АЕС Фукусiма-1.

У

сьомому роздiлi представленi приклади розширенЕя функlдiональностi систем
комп'ютерноi пiдтримки рiшень з радiацiйноi безпеки за рахунок вкJIючеЕня в них моделей
переносу забруднення

у водному середовищi. Зокрема, описанi деталi iнтеграцii камерноi

моделi POSEIDON-R в европейську систему ядерного аварiйного реагування RODOS та в

платформу PREDO, розроблену для оцiнки доз опром,iнення населення

в

результатi

регуJIярних витокiв ралiонуклiдiв з атомних об'ектiв у морс:ьке середовище. Оrтисаний новий

модуль системи

RoDoS,

призначений для розрахунку

доз опромiнення,

отриманих

наседеЕпям при споживаннi пролуктiв харчуваIIня рослиннlэго i тваринного походження, якi
були забрудненi через прiсноводнi шляхи переносу радiонуклiдiв, а також його адаптацiя до
територii Украiни.

Наукова новизна положень дисертачii
моделювання переносу забруднення
використання

в

у

поJuIгае насамперед

морському серсдовищi

iшформацiйних системах

iз

у розвитку технологiй

та

технологiй iхнього

радiацiйноТ безпеки. Вказанi технологii

розробленi на ocHoBi фундаментальних дослiджень переносу радiоактивностi

у морських

органiзмах, що призвело до побудови нового методу кiпетично-аJIометричного моделювання

засвоення забруднюючих р9човин рибою, який мае cyTTeBi переваги над iснуючими
методами. Важливим е удосконаJIення камерноi моделi POIJEIDON-R за рахунок включення

донного ланцюжка живленЕя, де вперше враховуеться перехiд забрулнеr*ня
вiдкладiв

у

MopcbKi органiзми,

та

з

донних

параметризацii зале:кностi iнтенсивностi засвосння

радiоактивних цезiю i стронцiю морсъкими органiзмами вiд концентрачii конкуруючих ioHiB.
,Щана модель

RODOS та в

була iнтегрована

в

европейську систему ядерного аварiйного реагування
платформу PREDO, кожна з яких являе ообою сукупнiсть матоматичних

в межах спiльного iнтерфейсу. I]e дозволипо здiйсtтювати оцiнку
людину аварiйних i регулярних витокiв радiонуклiдiв, якi потрап.пяють у водне

моделей, iнтегрованих
впливу на

соредовище безпосередньо з об'ектiв атомноI промисловостi або в результатi атмосферного

переносу чи рiчкового стоку, За допомогою моделi POSEIDON-R здiйснена реконструкuiя
радiоактивного забруднення Чорного, Балтiйського, Середземного MopiB, MopiB пiвнiчнозахiдноi частини Тихого океану i пiвнiчrrо-схiдноi частини ,А,тлантичного океану для перiоду

з

1945 по 2020 роки та проведений аналiз основних джерел формування доз опромiнення

населення для кожного регiону.

Сryпiнь обrрунтованостi отриманих результатiв та сформульован]пх висновкiв.
HayKoBi результати та висновки, сформульованi в дисертацiТ, е цiлком обrрунтованими, про

що свiдчить ефективне

i

коректне заотосування математичних методiв, зокрема, сучасних

чисельних методiв математичIIого моделювання процесiв переносу забрулноння

у водних

системах, методiв аналiзу розмiрностей, статистичних методiв обробки експ()риментальних

i

розультатiв модепювання. ,Щостовiрнiсть отриманих у робоr:i результатiв
пiдтверджусться використанням загальноприйнятих молелей переносу забруднення в

даних

морському серодовищi, коректною параметризацiею процесiв,

що

розглядалися,

контрольованою точнiстю чисельних розрахункiв, бл,изькiстю отриманих
результатiв з вiдповiдними лабораторними

у

роботi

i польовими влtмiрюваЕнями, опублiкованими

в

отриманих закономiрностgй

з

лiтературних джерелах, узгодженiстю результатiв

i

дослiджецЕями iнпrих aBTopiB. Адаптацiя моделi до кожного морського басейну вiлбувалася

на ocнoBi даних про xapaкTepнi течii в регiонi, а результати моделювання

зав}кди

порiвнювмися з iснуючими вимiрами.

Практичне значення результатiв роботи. За результатами роботи створено новий
iHcTpyrvleHT ддя проведення розрахункiв переносу радiонук.гriдiв

у Bcix европейоьких морях в

оперативному режимi внаслiдок будь-яких радiацiйних аварiй европейсь.кою системою
ядерного аварiйного реагування RODOS; у системi RODOS розроблено модyль розрахунку

доз опромiцення насепецЕям вiд прiсноводних шляхiв переЕосу радiонуклiдiв та провед9на
його адаптацiя до територii Украiни для оцiнки вiдповiдни)( доз опромiнення навколо кожноi

атомноi електростанцii; з використанням ппатформи PREDO прOведено розрахунок дозових
коефiцiснтiв при радiоактивному забрулненнi морського сер9довища у резуль:гатi нормальноi
ексшлуатацii атомних об'ектiв ШвецiТ; з використанням ме,годiв класифiкацiТ отримано набiр

"еталонних" камер,

що можуть

розглядатися

як

оптимальнi областi для проведення

вимiрювань концентрацiй радiонуклiлiв у Чоршому Mopi.

Резупьтати дисертацiйноi роботи знайшли практичне використанЕя T;t впровадх(9ння

А) в УкраiЪському гiдрометеорологiчному чентрi
ДСНС Украiни, в УкраiЪському гiдрометеорологiчному iнститутi ДСНС Украiни та НАН
Украiни, на Рiвнеrrськiй АЕС, в компанii KFacilia АВ> (IlJвецiя), в Корейсl,кому iнститутi
(акти впровадження IIаведено у додатку

науки та технологii океану та в Технологiчному iнститутi К.арлсруе (Нiме.тчина).

Повнота викладу основних результатiв роботи в опублiковаtlих працях. Отриманi

у 45 наукових працях автора, з яких 17 статей у вiдомих
мiжнародних наукових журналах, включених до науко.метричних баз Scopus i Web оf
результати повнiстю викладенi

Science, 5 статей у наукових фахових видаЕнях .ЩАК Укрtrrни (двi з них одцоосiбнi) та 23
роботи у збiрниках праць i тез наукових конференцiй.

оформлення дисертацii та авторефераry повнiстю вiдповiдас iснуючим вимогам та
рекомендацiям.

Зауваження до дисертацiiта автореферату. Разом з тим

1)

Щля розрахунку переЕосу забрулнень

е ряд зауваже,Еь:

у морському середовищi найважливiшим

е

суворе виконання рiвняння нерозривностi. При використаннi камернОi мОДеЛi
необхiднО вiдповiднО розраховУвати стацiонарнi в часi потоки через yci сумiжнi

стiнки камер. Двтор використовуе данi розрахункiв горизоЕtальних течiй
отриманих за допомогою гiдролинамiчних моделей, якi мають вiльну поверхню,
не е отацiонарнимИ та, яК правило, не мають ве]]тикаJIьноi компононти. На жаль,

при описi процесУ побудовИ кам9Р у Чорному Mopi (роздiл 4.3), Серелземному
Mopi фоздiЛ 5.1.1), БалтiйськОму Mopi фозлiП 5.2.1), морях пiвнiчно-схiдноi
частипи дтлантичного океанУ (роздiл 5.3.t) i в пiвнiчно-захiднiй ,lастинi Тихого
океанУ (роздiЛ 6.1) не наведеяi важливi деталi r:ехнологii побудови отацiонарних

потокiв через вертикыIьнi та горизонтальнi стiнltи камер, що особ"гlиво важливо в
глибоких областях, якi описувалися камерами з кiлькома вертикаJIьними шарами у
водi;

2)

Наведенi на рис. Е1 результати класифiкацiТ, здiiiсненi методом етапонiВ, областеЙ
Серелземного i Чорного MopiB за схожiстю часових змiн розподiлу коншентраuii

l37cs представляють iптерес як для дослiдження процесiв забру.rtнення, так
прикJIадному планi

монiторингу. дле

-

В

в

i

планування

цiй технОлогii та аналiзу

результатiв

ддя об'ективцого видiлення зон забрулнення
TeKcTi (стор. 176)

i

належного мiсця не придiлеrrо.

3) Не згадуютьСя

перевагИ технологii параJIельЦих обчисЛень для реалiзаuii моделей

в оперативному рех<имi та не вказано чи застосоl}уIоться данi технологii в моделях,

що розглядаються в роботi;

4) У роботi не Bci рисунки виконанi в одному форматi. I-{e стосуеться пiдписiв на
осях координат. НаприклаД, у роздiлi б одиницi вимiрiв концентрацiй на осях
под&ютьсЯ у виглядi Бк м'З i Бк кг'l, тодi яК у iнших роздiлах

5) У

-

Бк/м;] i Бк/кг;

TeKcTi роботИ трапляютЬся певнi неточносТi, зокрема вживаетьСя TepMiH

О'доннi

вiдкпадення", коли правильнiше вживати "доннi вiдклади", та iH.
,щанi заува}кення не е принциповими

i не впливають на загальне позитивне враження

вiд роботи.
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Вцсновок. ,Щисертацiйна робота Р.В. Беженара

е

завершеним дослiдженням,

виконаним Еа актуальну тему. В нiй отриманi HoBi науково обrрунтованi результати в галузi
iнформацiйних технологiй. ,Щана робота повнiстю вiдповiдае вимогам МОН УкраiЪи щодо
докторських дисертацiй, а

ii

автор Роман Васильович Беженар заслуговуе на присудження

наукового ступешя доктора технiчних наук за спецiальностю 05.13.06

-

iнформацiйнi

технологii.
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