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V доповіді відтворені основні результати розробки пересувної 

автоматизованої навігаційної системи відображення даних автомобільної 

гамма-зйомки Чорнобильської зони. Зйомка проводиться спеціалістами 

Ч оН Ц М Д  разом  з науковцями інституту JAERI (Японія). Система включає в 

себе бортовий GPS-приймач, гамма-дозиметр та портативний компьютер, 

встановлені японськими спеціалістами на автомобілі TOYOTA, а також 

спеціалізований програмний додаток до Map Info Professional, який розроблено 

спеціалістами ЧоН Ц М Д .

Залучення ГІС-технологій у процесе маршрутної гамма-зйомки дозволяє:

1. П ідготувати засобами Map Info  картографічну основу, зіставлену з 

елементів необхідних топографічних та тематичних карт территорії 

проектуємих маршрутів та результатів попередніх досліджень.

2. П роводити у гіроцессі проведення маршруту автоматичне позиціювання 

отримуємих замірів (у режимі on-line), відображаю чі на карті кольором 

відрізку маршруту, або висотою стовбчика діаграми інформацію про відносну 

щильність забруднення за наміченими раніше діапазонами значень.

3. Робити первинну статистичну обробку отриманих даних на наявність та 

розбіг екстремумів, відхилення від результатів попередніх досліджень, 

контролю вати детальність просторового позиціювання та коррегувати 

параметри подальш ого відображення у перервах між маршрутами.

4. Провести детальний аналіз отриманих массивів даних, їх коррегування 

за ланш афтними та іншими ознаками, оптимізувати швидкість та щильність 

подальших досліджень під час камеральної обробки.

Детальність гамма-зйомки залежить від классу бортового GPS- 

приймача, та швидкісного режиму проходження маршруту.
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Встановлені технічні засоби дозволяю ть виявити відхилення гамма- 

активності з детальністю від і40 м до 350 м при швидкості автомобіля 

відповідно від 50 до 85 км/год та інтервалі вимірювань у 10 сек.
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За неповних чотири роки впровадження ГІС-технологій у інформаційні 

структури підприємств, працюючих сьогодні у Чорнобильській зоні 

відчуження, вдалося створити досить еффективну систему сбору, 

систематизації та коллективного користування просторово-орієнтованими 

даними радіоекологічних досліджень.

Запорукою еффективності геоінформаційного забезпечення дослідників 

стала інтеграція ГІС-центрів підприємств зони відчуження, яка дозволила 

створити та наповнити інформацією інтегрований банк радіологічних даних, 

відкритий для коллективного доступу у Інфоцентрі Чорнобиль.

Н айвагоміш им внеском у інтегрований банк стало впровадження 

геоінформаційної системи Державного Чорнобнльского науково-технічного 

центру міжнародних досліджень. Сьогодні ця система, створена на платформі 

Map Info Professional, має у своєму складі:

* банк даних картографічної інформації, до якого увійшли компьютерні 

моделі Топографічних та  тематичних карт зони відчуження різних 

масштабів;

• банк результатів досліджень водного середовища, у складі якого кадастрова 

та радіологічна інформація, отримана з гідрогеологічних свердловин та 

гідрологічних постів, які входять до системи радіологічного моніторингу 

зони відчуження;


