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(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПРОГНОЗУ ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ПОЛЮТАНТАМИ

(57) Реферат:

Спосіб реконструкції та прогнозу забруднення екосистеми полютантами включає вибір 
параметрів екосистеми, що підлягають дослідженню, побудову базової моделі на основі 
ключового параметра радіоємності, де вплив будь-якого полютанту на біоту визначається за 
транспортом радіонукліду 137Сэ-Трасера між камерами в рамках модельної екосистеми. 
Складають прогноз на основі представлення даних у вигляді графіків та векторних величин. 
Здійснюють реєстрацію фактичних натурних даних, порівнюють їх з даними базової моделі. 
Визначають коефіцієнт поправки на основі їх співвідношення, та проводять корегування базової 
моделі у відповідності із встановленим коефіцієнтом з одержання реальної моделі забруднення 
полютантами.
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(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПРОГНОЗУ ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ПОЛЮТАНТАМИ

(57) Формула корисної моделі:

1. Спосіб реконструкції та прогнозу забруднення екосистеми полютантами, що включає вибір параметрів 
екосистеми, що підлягають дослідженню, побудову базової моделі на основі ключового параметра 
радіоємності, де вплив будь-якого полютанту на біоту визначається за транспортом радіонукліду 137Сє- 
Трасера між камерами в рамках модельної екосистеми, та складання прогнозу на основі представлення даних 
у вигляді графіків та векторних величин, який відрізняється тим, що здійснюють реєстрацію фактичних 
натурних даних, порівнюють їх з даними базової моделі, визначають коефіцієнт поправки на основі їх 
співвідношення та проводять корегування базової моделі у відповідності із встановленим коефіцієнтом з 
одержання реальної моделі забруднення полютантами.
2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що представлення даних у вигляді векторних величин 
здійснюють за допомогою методу "камерних моделей" та моделей радіоємності та/або надійності екосистем.
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