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studium radiačního poškození nebo neutronovou aktivační analýzu rychlými neutrony.
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Úvod

Urychlovačem řízené generátory rychlých neutronů představují všestranný nejen
experimentální nástroj moderních jaderných oborů. Činnosti na nich probíhající mají
význam pro studium materiálového poškození, testování odolnosti elektroniky vůči
neutronům i kalibraci detekčních systémů; široké uplatnění nacházejí urychlovačem
řízené zdroje také v medicíně. V současnosti je však jejich dominantním úkolem
validovat jaderná data v rámci fúzních výzkumných programů ITER a IFMIF. Na
důležitosti přitom získává i možnost jejich využití pro neutronovou aktivační analýzu.

Všechny výše uvedené aplikace jsou podmíněny podrobnou znalostí energetického
spektra generátorem produkovaných neutronů. Za tímto účelem vznikl komplexní
vědní obor spektrometrie neutronových polí, jednou z jejíchž metod je technika
aktivačních detektorů. Princip aktivační metody spočívá v ozáření sady dozimetric-
kých fólií ve zkoumaném poli neutronů, následném proměřování jejich indukované
aktivity na gama spektrometrickém systému a rekonstrukci neutronového spektra
na základě získaných dat pomocí specializovaných dekonvolučních kódů. Pracnost
celého postupu je kompenzována jeho vysokou přesností, snížením ekonomických
nákladů a možností získat informaci o spektru produkovaných neutronů v takové
blízkosti generátoru, jaká je pro jiné techniky zcela nedostupná.

Těmito skutečnostmi je motivována předkládaná bakalářská práce, jež si klade za
cíl učinit první krok k determinování nového neutronového spektra generátoru NG-2
řízeného cyklotronem U-120M, provozovaného na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd
České republiky. Jako zdrojová reakce byla zvolena dosud málo probádaná interakce
protonů o energii 22 MeV s tlustým beryliovým terčem, přičemž roli aktivačních
detektorů hrály sady dozimetrických fólií celkem z 11 materiálů (Ni, Co, Au, In, Ti,
Al, Y, Lu, Fe, Nb, Cu) a jejich následná 𝛾-spektrometrická analýza probíhala na
HPGe systému Canberra v rámci laboratoří Oddělení jaderných reakcí.

Ke zvládnutí aktivační metody spektrometrie je nutné porozumět celé řadě díl-
čích jaderných disciplín, což je cílem teoretické části bakalářské práce. První kapitola
se věnuje kinetice aktivačních reakcí, vysvětluje principy prováděných spektrome-
trických měření a zavádí ústřední pojem reakční rychlosti na jedno terčové jádro
včetně korekcí. Obsahem druhé kapitoly je jaderná gama spektrometrie a jsou v ní
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2 Úvod

charakterizovány především interakce 𝛾 záření s látkovým prostředním, doplněné
o výklad polovodičových HPGe detektorů a jejich účinnostní kalibrace. Přehled
o současném stavu problematiky poskytuje třetí kapitola, v rámci níž je možné se
seznámit nejen s pracovištěm Ústavu jaderné fyziky, ale také s obdobně zaměřenými
laboratořemi v Evropě i v dalších částech světa.

Experimentální část práce sestává ze dvou kapitol. Samotný ozařovací experi-
ment je podrobně popsán v kapitole čtvrté, přičemž odpovídající prostor je věnován
i kalibraci detekčního řetězce, rozsáhlým přípravným činnostem a následným dlou-
hodobým měřením. Vrcholem práce je pak vyhodnocení naměřených dat. V rámci
jemu zasvěcené páté kapitoly je poskytnut detailní komentář k prvním analyzovaným
vzorkům, všem reakcím na nich identifikovaným i k výsledným hodnotám stanovených
reakčních rychlostí; tyto jsou poté společně shrnuty v tabulce konečných výsledků.

Práci uzavírá stručné zhodnocení všech dosažených cílů, které bude východis-
kem pro navazující akademické práce, završené získáním konkrétního tvaru nového
neutronového spektra.



Část I

Teorie
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Kapitola 1

Kinetika aktivačních reakcí

Pro úlohu spektrometrie neutronových polí se využívá řada experimentálních
metod, které jsou založeny na různých typech interakcí neutronů s látkou, přičemž
samotný neutron je detekován nejčastěji elektronicky díky konverzi na nabitou částici,
resp. na foton. Reakce využívané těmito metodami se dělí na rozptylové a absorpční.
Patrně nejvýznamnější rozptylovou interakcí je srážka neutronu s protonem, která
je základem tzv. metody odražených protonů. Mezi absorpční reakce se řadí (n,𝛼),
(n,p) a (n,𝛾), případně (n,f) pro těžká jádra. Je-li neutron detekován na základě
emitovaného gama záření, lze využít buď fotony emitované bezprostředně po jeho
záchytu (on-line), nebo záření produkované při rozpadu radionuklidu vzniklého
absorpcí tohoto neutronu stabilním atomem (off-line).

Druhá z popsaných metod se nazývá aktivační technika. [1] Jejím výsledkem
nemusí být pouhá detekce neutronů; je-li použit vhodný aktivační detektor, tj. má-
li materiál, se kterým neutrony interagují, dobře prozkoumané vlastnosti, lze ze
studia emitovaného gama záření usuzovat také na energii iniciačního neutronu,
v případě neutronového pole pak na neutronový tok jakožto funkci energie (tzv.
spektrální neutronový tok 𝜑(𝐸) v jednotkách cm−2 s−1 MeV−1). Pro studium těchto
polí aktivační metodou se využívá technika dozimetrických fólií z různých materiálů,
které jsou nejprve ozářeny ve zkoumaném neutronovém poli a následně je metodami
gama spektrometrie (viz kapitolu 2) vyhodnocováno emitované záření. Tato metoda
je obzvláště vhodná pro měření polí v malé vzdálenosti od neutronového zdroje,
tj. v případech, kdy nelze tento zdroj uvažovat jako bodový a jeho velikost je
srovnatelná s velikostí detektoru a jejich vzájemnou vzdáleností. [2]

1.1 Problematika aktivačních měření

Za možností provádět spektrometrii neutronových polí aktivační metodou stojí
komplexní teorie neutronových aktivačních měření, která nachází rozsáhlé využití
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6 Kapitola 1. Kinetika aktivačních reakcí

i mimo tuto konkrétní oblast. Neutronová aktivační měření mají obecně několik fází,
a to aktivaci, v níž figuruje zdroj neutronů a jimi ozařovaný materiál, transport
vzorku do měřicí laboratoře a následně samotné měření, při němž je tento aktivovaný
materiál zkoumán 𝛾-spektrometrickými metodami. Celý experiment je završen vy-
hodnocením získaných údajů. Podle toho, zda je předmětem zájmu ozařovaný vzorek
(tj. kvalitativní či kvantitativní analýza jeho chemického složení), nebo neutronový
zdroj (resp. jím produkované neutronové pole), rozlišujeme v rámci těchto měření
neutronovou aktivační analýzu (NAA) a právě měření spektrometrická.

1.1.1 Neutronová aktivační analýza

NAA je metoda umožňující zkoumat chemické složení neznámého vzorku; spo-
lečně s identifikací jednotlivých prvků je přitom schopna určit i jejich množství.
K jejím hlavním výhodám patří vysoká citlivost (detekuje i stopová množství prvků)
a možnost provést příslušné experimenty nedestruktivně (bez fyzické separace prvků
z ozářeného vzorku), což dělá z neutronové aktivační analýzy metodu obzvláště
vhodnou např. pro zkoumání historicky cenných předmětů.

Ozařování vzorku se nejčastěji provádí v neutronových polích výzkumných
reaktorů. Ta jsou pro NAA vhodná jak díky vysokému neutronovému toku, tak pro
nízké energie neutronů, neboť účinné průřezy např. pro radiační záchyt neutronu
jsou nejvyšší právě v tepelné oblasti. Kvalitativní analýza probíhá pomocí studia
energií a intenzit píků v gama spektru ozářeného vzorku; k rozhodnutí o přítomnosti
radionuklidu se taktéž často využívá jeho poločas rozpadu. Pro kvantitativní analýzu
se buď odečítají počty pulsů pod jednotlivými píky a následně je analyticky spočtena
hmotnost odpovídajícího prvku, nebo (v praxi častěji) je současně se zkoumaným
vzorkem ozařován i vzorek obsahující známé množství právě toho prvku, jehož
zastoupení je třeba určit. Samotný výpočet hmotnosti 𝑚sample pak probíhá prostým
vynásobením hmotnosti prvku ve známém vzorku 𝑚standard podílem saturovaných
aktivit zkoumaného a známého vzorku 𝐴sat, sample a 𝐴sat, standard, tedy podle rovnice

𝑚sample = 𝑚standard
𝐴sat, sample

𝐴sat, standard
. (1.1)

Saturované aktivity 𝐴sat, 𝑥 jsou přitom číselně rovny produkčním rychlostem 𝑅𝑥

příslušných radionuklidů, jejichž hodnoty jsou získávány právě gama spektrometrickou
analýzou vzorků. [3]

Pro tuto metodu je využíván také reaktor VR-1 Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, na němž byly aktivačně ana-
lyzovány například historické mince [4], ostatky mamuta srstnatého [5], meteority [3]
nebo přípravky tibetské medicíny [6].
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1.1.2 Spektrometrie neutronů

Při spektrometrických měřeních je na rozdíl od NAA předem známo složení
ozařovaného vzorku (aktivačního detektoru, např. dozimetrické fólie) a předmětem
zájmu se stává naopak neutronové pole. Průběh experimentu je stejný jako při
aktivační analýze (ozařování, transport do laboratoře, měření prostřednictvím 𝛾-
spektrometrie), odlišuje se však zpracování výsledků. Ústřední rovnicí spektrometrie
rychlých neutronů je vztah

𝑅R =
∫︁ 𝐸max

𝐸prah
𝜑(𝐸)𝜎(𝐸) d𝐸 , (1.2)

kde 𝑅R (s−1) představuje tzv. reakční rychlost na jedno terčové jádro (viz kapitolu 1.2),
𝐸prah je prahová energie neutronu pro sledovanou spektrometrickou reakci v použitém
aktivačním detektoru (MeV), 𝐸max je maximální energie neutronů produkovaných
generátorem (MeV), 𝜎(𝐸) označuje mikroskopický účinný průřez pro danou reakci
v závislosti na energii neutronu (1 b = 10−24 cm2) a 𝜑(𝐸) reprezentuje již diskutovaný
spektrální neutronový tok. Nepřímo měřenou veličinou je přitom právě reakční
rychlost 𝑅R, s jejíž pomocí je možné při znalosti účinného průřezu 𝜎(𝐸) (jenž ve
vztahu vystupuje jako jakási konverzní funkce) rekonstruovat kýžené neutronové
spektrum 𝜑(𝐸). [7]

Účinné průřezy se za tímto účelem obvykle přebírají z knihoven jaderných dat.
Pro pole rychlých neutronů je přitom mimořádně relevantní knihovna EAF-2010
(European Activation File) [8], efektivně pokrývající oblast vysokých energií až do
60 MeV, s níž je možné pracovat například prostřednictvím nástroje JANIS (Java-
Based Nuclear Data Information System) [9]. Odtud byla získána data pro vykreslení
grafu 1.1, který jako příklad zachycuje průběhy excitačních funkcí pro reakce (n,2n),
(n,3n), (n,𝛼), (n,𝛾) a (n,p) na izotopu kobaltu 59Co. Ze srovnání jednotlivých křivek
vyplývá, že v rozsahu jednotek až desítek MeV dosahují v případě tohoto izotopu
nejvyšších hodnot účinné průřezy pro dvě prahové interakce s produkcí neutronů.
Reakce vedoucí na produkci nabitých částic, tj. prahová (n,p) a bezprahová (n,𝛼), zde
shodně nabývají přibližně pětkrát nižších hodnot. Téměř zanebatelný je pak z hlediska
tohoto grafu účinný průřez bezprahového radiačního záchytu, který dosahuje v regionu
tepelných energií hodnot až stovek barnů, avšak s rostoucí energií neutronu rychle
klesá až na úroveň pouhých desetitisícin barnu v zobrazované vysokoenergetické
oblasti. Je to právě různorodost konkrétních tvarů funkce 𝜎(𝐸) pro jednotlivé reakce
pozorované na použitých aktivačních materiálech, čím je zajištěno, že bude možné ze
spočtených reakčních rychlostí pro všechny identifikované kombinace reakce-materiál
extrahovat informace o neutronech v celém energetickém rozsahu zkoumaného pole.
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Obr. 1.1: Srovnání účinných průřezů pro pět různých reakcí na 59Co [8, 9]

Znalost výše uvedeným způsobem rekonstruovaného neutronového spektra je
možné dále využít pro testy odolnosti mikroelektroniky vůči neutronům, studium
materiálového poškození, neutronovou aktivační analýzu nebo pro kalibraci nových
detekčních systémů. [2] Především se však takto získaná data používají pro validaci
jaderných dat pro výzkumné programy ITER a IFMIF, kdy se pro daný materiál oza-
řovaného vzorku při známém spektru 𝜑(𝐸) a standardně měřené reakční rychlosti 𝑅R

validuje funkce 𝜎(𝐸) [10].

1.2 Reakční rychlost

Zásadním pojmem pro fyziku aktivačních měření je tzv. reakční rychlost. Probíhá-
li v ozařovaném aktivačním detektoru reakce A(n,x)B, lze změnu počtu radioaktivních
jader B v čase popsat rovnicí

d𝑁

d𝑡
= 𝑅 − 𝜆𝑁 , (1.3)

kde 𝑅 označuje rychlost jejich vzniku a jejich rozpad je reprezentován členem 𝜆𝑁 .
Metodou integračního faktoru a užitím počáteční podmínky (v čase 𝑡 = 0 obsahuje
systém 𝑁0 radioaktivních jader B) je možné diferenciální rovnici vyřešit s výsledkem

𝑁(𝑡) = 𝑅

𝜆
(1 − e−𝜆𝑡) + 𝑁0e−𝜆𝑡 , (1.4)
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odkud lze pomocí vztahu 𝐴 = 𝜆𝑁 vyjádřit aktivitu detektoru v závislosti na čase
jako

𝐴(𝑡) = 𝑅(1 − e−𝜆𝑡) + 𝐴0e−𝜆𝑡 . (1.5)

Při aktivačních měřeních se obvykle používají detektory, které jsou před započetím
ozařování neaktivní, lze tedy aplikovat předpoklad nulové počáteční aktivity (𝐴0 =
0) a rychlost produkce radioaktivních jader ve vzorku vyjádřit jako

𝑅 = 𝐴(𝑡)
(1 − e−𝜆𝑡) . (1.6)

Pro aktivační měření jsou zásadní tři časové intervaly, a to doba ozařování vzorku 𝑡a,
doba měření 𝑡m a tzv. doba vymírání 𝑡v, tedy časový úsek, během nějž je vzorek po
skončení ozařování transportován do měřicí laboratoře. Dle výpočtů výše je proto
aktivita vzorku na konci ozařování

𝐴(𝑡a) = 𝜆𝑁(𝑡a) = 𝑅(1 − e−𝜆𝑡a) . (1.7)

Po ukončení ozařování se však už ve vzorku nová jádra typu B nevytvářejí (rovnice
(1.3) přichází o člen 𝑅) a změna počtu radioaktivních jader v čase se řídí analogicky
odvozeným exponenciálním zeslabovacím zákonem

𝑁(𝑡) = 𝑁0e−𝜆𝑡 . (1.8)

Počet jader B v okamžiku zahájení měření je tedy 𝑁(𝑡v) = 𝑁(𝑡a)e−𝜆𝑡v (tomu
odpovídá 𝐴(𝑡v) = 𝐴(𝑡a)e−𝜆𝑡v) a aktivita vzorku v průběhu měření je popsána vztahem
𝐴(𝑡) = 𝐴(𝑡v)e−𝜆𝑡. Odtud lze celkový počet radioaktivních rozpadů zaznamenaných
detektorem vyjádřit jako

𝑁r = 𝐴(𝑡v)
∫︁ 𝑡m

0
e−𝜆𝑡 d𝑡 = 𝐴(𝑡v)(1 − e−𝜆𝑡m)

𝜆
. (1.9)

S využitím výše odvozeného je tedy možné tento vztah přepsat do tvaru

𝑁r = 𝑅(1 − e−𝜆𝑡a)e−𝜆𝑡v(1 − e−𝜆𝑡m)
𝜆

. (1.10)

Při zavedení reakční rychlosti na jedno terčové jádro 𝑅R = 𝑅
𝑁0

a vyjádření počtu
rozpadů na základě 𝛾-spektrometricky změřených veličin

𝑁r = 𝑡real
𝑆(𝐸𝛾)

𝑡live𝜀
𝛾
FEP(𝐸𝛾)𝐼𝛾(𝐸𝛾) (1.11)
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lze takto získat finální rovnici pro 𝑅R jako

𝑅R =
𝑆(𝐸𝛾)𝜆 𝑡real

𝑡live

𝑁0𝜀
𝛾
FEP(𝐸𝛾)𝐼𝛾(𝐸𝛾)(1 − e−𝜆𝑡a)e−𝜆𝑡v(1 − e−𝜆𝑡real) , (1.12)

kde 𝑆(𝐸𝛾) je plocha píku, 𝑡real je doba měření vzorku na detektoru, 𝑡live je čistá doba
měření po odečtení mrtvé doby, 𝜀𝛾

FEP(𝐸𝛾) je detekční účinnost gama spektrometric-
kého systému v závislosti na energii registrovaného 𝛾 záření a 𝐼𝛾(𝐸𝛾) je intenzita
gama linky o energii 𝐸𝛾. [7]

1.2.1 Spektrometrické korekce

V ideálním případě, kdy by bylo možné produkční rychlost 𝑅 položit rovnu
saturované aktivitě 𝐴sat a tuto chápat jako prostý podíl počtu pulsů zaznamena-
ných detektorem 𝑆(𝐸𝛾) a čisté doby měření 𝑡live, by rovnice pro 𝑅R měla v tomto
nejjednodušším přiblížení tvar

𝑅R = 𝑆(𝐸𝛾)
𝑁0𝑡live

. (1.13)

Vztah (1.12) lze tedy interpretovat jako součin této ideální reakční rychlosti a různých
korekčních faktorů. Jejich prostřednictvím je zohledněna mrtvá doba detektoru,
účinnost gama spektrometrického systému, rozpad pozorovaného radionuklidu během
dob vymírání a měření, intenzita 𝛾 přechodu i skutečnost, že ozařováním není ve
skutečnosti dosaženo saturované aktivity vzorku. [7]

V závislosti na dalších charakteristikách experimentu však může být třeba tuto
rovnici dále korigovat. Tzv. spektrometrické korekce zahrnují korekční faktor na
nerovnoměrnost ozařování, samoabsorpci gama záření ve vzorku, nebodovost jeho
geometrie a další reálné jevy. Významný je přitom zejména vliv nerovnoměrnosti
ozařování, která se respektuje přenásobením rovnice (1.12) opravným součinitelem

𝑓irr = 1 − e−𝜆𝑡a

𝑡a
∑︀𝑀int

𝑖=1
𝑄p

𝑖

𝑄p
tot

e−𝜆𝑡e
𝑖

𝑡𝑖
(1 − e−𝜆𝑡𝑖)

, (1.14)

kde 𝑡a odpovídá již zavedené době ozařování, sumace probíhá přes všech 𝑀int dílčích
časových intervalů délky 𝑡𝑖, přičemž čas zbývající od konce 𝑖-tého intervalu do konce
ozařování je označen 𝑡e

𝑖 . Veličina 𝑄p
𝑖 , resp. 𝑄p

total je počet protonů zasahujících terč
v 𝑖-tém intervalu, respektive za celou dobu ozařování a je dána jako součin proudu
v 𝑖-tém intervalu s jeho délkou 𝑡𝑖, vydělený elementárním nábojem, resp. jako celkový
součet hodnot 𝑄p

𝑖 . Jelikož se v předpisu vyskytuje taktéž rozpadová konstanta 𝜆, je
zřejmé, že korekční faktor 𝑓irr se určuje pro každý pozorovaný radionuklid zvlášť. [11]



Kapitola 2

Jaderná gama spektrometrie

Samotné ozařování fólií by nemělo význam bez možnosti jejich indukovanou
aktivitu pečlivě analyzovat; právě to je úkolem rozsáhlého vědního oboru zvaného
jaderná gama spektrometrie. Cílem spektrometrického měření ozářeného vzorku je
získat jeho tzv. 𝛾-spektrum, tj. závislost počtu zaznamenaných gama fotonů na jejich
energii. Díky znalosti 𝛾-spektra lze určit nejen to, jaké radionuklidy se ve vzorku při
ozařování naprodukovaly, ale také jejich konkrétní množství. Při úloze spektrometrie
neutronového pole je pak nejdůležitějším výstupem ze spektrometrického měření
právě již dříve odvozená reakční rychlost na jedno terčové jádro.

Princip spektrometrické analýzy vzorku obecně spočívá v několika krocích. Nej-
prve se jím emitované záření zachytí ve vhodném materiálu detektoru, poté jsou jeho
interakce s látkou využity k vygenerování jistého charakteristického signálu a nakonec
se všechny takovéto signály zpracují do výstupu reflektujícího energii iniciačních
částic radiace. Gama záření se pro tyto účely s výhodou volí na základě skutečnosti,
že mimořádně široká škála radionuklidů emituje právě 𝛾 fotony; významnou roli
ovšem hraje také jeho značná pronikavost1 a existence gama spektrometrů s vysokým
rozlišením, umožňujícím podrobné přiřazení energií detekovaným gama kvantům. [12]
V rámci následující kapitoly má tedy smysl dále zkoumat především to, jakými
mechanismy je tento typ záření schopen s látkovým prostředím interagovat a které
detektory lze použít coby spektrometry pro základ detekčního řetězce.

2.1 Interakce gama záření s látkou

Fotony 𝛾 záření vykazují při průchodu látkovým prostředím specifické chování,
obzvláště ve srovnání s nabitými částicemi jakožto zprostředkovateli 𝛼 a 𝛽 radiace.
Zatímco zpomalování a současná ztráta energie nabité částice jsou v látce díky

1V kontrastu například k nabitým částicím či rentgenovým paprskům.

11
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kontinuálním srážkám s mnoha absorpčními atomy zpravidla postupné, pro foton
jsou charakteristické náhlé a prudké změny pohybu či jeho úplný zánik. Přestože
je známo mnoho typů interakcí fotonů s látkou, v jaderné gama spektrometrii mají
zásadní úlohu pouze tři, a to fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl a produkce
elektron-pozitronových párů. Jejich společným rysem je emise sekundárního elek-
tronu, díky čemuž lze detekovat původně nenabitý foton elektronickými metodami,
tj. s využitím schopnosti elektronu ionizovat a excitovat atomy látkového prostředí,
případně uvolňovat tzv. brzdné záření (bremsstrahlung). Právě to je základem práce
převážné většiny dnes používaných detektorů. Kterým mechanismem bude foton
ve spektrometru interagovat, závisí nejen na jeho energii, ale také na protonovém
čísle materiálu detektoru. V nejjednodušším přiblížení lze říci, že v oblasti nižších
energií fotonů převládá fotoelektrický jev, v rozmezí zhruba od 0,5 MeV do 5 MeV se
dominantní interakcí stává Comptonův rozptyl a vysokoenergetické fotony reagují
nejčastěji produkcí elektron-pozitronových párů. Pravděpodobnost všech tří interakcí
se pak ostře zvyšuje s rostoucím protonovým číslem látkového prostředí, což je důvod,
proč bývají v gama detektorech jako konverzní materiály používány zejména látky
s vysokými počty protonů. [13]

2.1.1 Fotoelektrický jev

Při fotoelektrickém jevu foton vstupuje do interakce s atomem jako celkem.
Principiálně dochází k absorpci celého 𝛾 kvanta, jehož energie je spotřebována na
přerušení vazby jednoho z elektronů v obalu a rozpohybování tohoto elektronu s jistou
kinetickou energií 𝐸e− podle rovnice

𝐸e− = ℎ𝜈 − 𝐸v . (2.1)

Výraz ℎ𝜈 představuje v tomto vztahu původní energii fotonu, přičemž ℎ označuje
Planckovu konstantu a 𝜈 frekvenci gama kvanta, zatímco 𝐸v je energie vazby elektronu
v jeho původní slupce2. Je-li energie 𝛾 kvanta vyšší než řádově několik stovek keV,
stává se energie vazby obvykle zanedbatelnou a uvolněný elektron, někdy také
nazývaný fotoelektron, nese převážnou většinu energie původního fotonu.

Emisí fotoelektronu se zpočátku neutrální atom mění na kladně nabitý ion. Ve
snaze opět dosáhnout neutrality podstupuje takto vzniklý kation reakce s dalšími
částicemi látkového prostředí, v průběhu nichž může docházet k přemisťování elek-
tronů mezi jednotlivými slupkami jeho obalu. To zpravidla vede k rychlému zaplnění
vakance po uvolněném fotoelektronu, pročež je fotoelektrický jev obvykle doprovázen

2Nejčastěji jsou při fotoelektrickém jevu uvolňovány elektrony ze slupky nejblíže atomového
jádra.
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emisí charakteristického rentgenového záření, potenciálně schopného uvolňovat další
fotoelektrony; je-li toto záření absorbováno jiným elektronem v obalu, pak je foto-
efekt spojen taktéž s emitováním tzv. Augerových elektronů. Tyto sekundární emise
zajišťují uvolnění i zbývající části energie primárního fotonu odpovídající energii
vazby elektronu. Nedojde-li proto k úniku žádné z těchto částic z detektoru, suma
jejich energií odpovídá energii původního gama fotonu, díky čemuž je fotoelektrický
jev ideálním reakčním mechanismem pro 𝛾-spektrometrická měření. V získávaných
gama spektrech mu odpovídá tzv. pík plné absoprce (full energy peak – FEP). [13]

2.1.2 Comptonův rozptyl

V rámci Comptonova rozptylu interaguje foton s elektronem látkového pro-
středí. Gama kvantum vstupuje do reakce s původní energií ℎ𝜈, avšak na rozdíl od
fotoelektrického jevu nedochází k jeho úplné absorpci, nýbrž k rozptylu právě na
daném elektronu; z reakce vystupuje foton o jisté změněné energii ℎ𝜈 ′. Naproti tomu
původně nehybný elektron interakcí získává určitou kinetickou energii, a proto bývá
často označován jako odražený. Foton může být při Comptonově jevu rozptýlen do
libovolného úhlu 𝜃 vůči původnímu směru svého pohybu, přičemž závislost energie
odraženého kvanta na tomto úhlu se řídí vztahem

ℎ𝜈 ′ = ℎ𝜈

1 + ℎ𝜈
𝑚0𝑐2 (1 − cos(𝜃))

, (2.2)

kde výraz 𝑚0𝑐
2 odpovídá klidové energii elektronu. Rozptýlený foton má tedy největší

energii pro úhel 𝜃 = 0 a naopak minimum energie je nabýváno při 𝜃 = 𝜋. Závislost
pro kinetickou energii odraženého elektronu je přesně opačná, přičemž její nejmenší
možnou hodnotou je 0 a maximum, tzv. Comptonova hrana, je dáno rozdílem
energie primárního fotonu a minimální možné energie fotonu sekundárního. Odražené
elektrony tedy mezi těmito extrémy vytvářejí v gama spektrech kontinuum známé
jako comptonovské pozadí. Mezi píkem plné absorpce a Comptonovou hranou je však
často možné pozorovat efekty vícenásobného comptonovského rozptylu. [13]

2.1.3 Tvorba elektron-pozitronových párů

Elektron-pozitronový pár mohou vytvořit pouze fotony o energii odpovídající
alespoň dvojnásobku klidové energie elektronu (resp. součtu klidových energií elek-
tronu a pozitronu), tj. 𝛾 kvanta s energií vyšší nebo rovnou 1,022 MeV [13]. Dostane-li
se takovýto foton do blízkosti jádra atomu látkového prostředí, může dojít k jeho
rozložení a úplné přeměně na pár elektron-pozitron, přičemž přebytek energie fotonu
nad hodnotou 1,022 MeV určuje kinetickou energii nově vzniklého elektronu (𝐸−) a
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pozitronu (𝐸+) v souladu s energetickou bilancí

𝐸− + 𝐸+ = ℎ𝜈 − 1, 022 MeV . (2.3)

Jelikož po zpomalení pozitronu dochází v látce nevyhnutelně k jeho anihilaci, je
tento jev vždy spjat s emisí dvou anihilačních fotonů o energii 511 keV [13]. Odezva
spektrometru na produkci elektron-pozitronového páru je pak značně závislá právě
na těchto dvou fotonech. Za předpokladu, že veškerá kinetická energie elektronu
i pozitronu bude deponována v detektoru, mohou nastat tři situace; buď se podaří
oba anihilační fotony díky fotoefektu nebo Comptonově rozptylu zaznamenat, energie
potřebná na vytvoření páru se navrátí do systému a výsledkem bude příspěvek do
píku plné absorpce, anebo dojde k jednoduchému či ke dvojitému úniku, kdy jeden
nebo oba fotony vzniklé anihilací uniknou z detektoru a ve spektru se objeví pík
s energií sníženou oproti píku plné absorpce o 511 keV (SEP – single escape peak),
resp. o 1,022 MeV (DEP – double escape peak). [13]

Většina těchto jevů je velmi dobře patrná i ve spektrech získaných v rámci
experimentální části práce; graf 2.1 jako příklad zobrazuje výsledek měření ozářené
hliníkové fólie.

Obr. 2.1: Spektrum hliníkové fólie s dobře viditelnými píky plné absorpce (FEP), compto-
novským pozadím včetně Comptonových hran a čar jednoduchého (SEP) a dvojitého (DEP)
úniku

Spektru dominují dva píky plné absorpce o energiích 1 369 keV a 2 754 keV,
doprovázené comptonovským pozadím se zřetelně viditelnými Comptonovými hra-
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nami. Efekty jednoduchého a dvojitého úniku se pak projevují prostřednictvím
linek 858 keV a 347 keV pro první FEP, resp. 2 243 keV a 1 732 keV pro druhý FEP.
Jasně patrný je pak i samotný anihilační pík o energii 511 keV. Ve spektru se však
krom výše vysvětlených jevů objevuje i pík reprezentující efekt tzv. koincidencí.
Je výsledkem zaznamenání více fotonů ve stejný časový okamžik, následkem čehož
se v detektoru namísto dvou různě vysokých pulzů vytvoří jediný, kteréhož výška
odpovídá jejich součtu. Z tohoto důvodu je možné ve spektru pozorovat pík o energii
1 369 keV + 2 754 keV = 4 123 keV.

2.2 Spektrometry gama záření

Jak již bylo popsáno dříve, úkolem gama spektrometru je konvertovat elektro-
neutrální foton na nabitou částici, vytvořit jí odpovídající signál a z něj odvodit
informaci o energii této částice, resp. o energii primárního kvanta. Onou částicí
bývá zpravidla elektron, signálem napěťový puls a na energii fotonu se usuzuje
z jeho velikosti. Z důvodu komplexity celého procesu jsou tedy 𝛾-spektrometry velice
sofistikovaná zařízení.

Detekční řetězec se obvykle skládá z pěti částí, a to ze zdroje vysokého napětí,
detektoru, předzesilovače, zesilovače a multikanálového analyzátoru. Elektronické
komponenty bývají u různých typů gama spektrometrů srovnatelné; předzesilovač
zajišťuje vhodnou úpravu signálu pro jeho transport do zesilovače, v němž probíhá
tvarování a zesilování pulzů tak, aby bylo možné je zaznamenat, uchovat a především
roztřídit v multikanálovém analyzátoru (MCA). Ten je zodpovědný za vytvoření
samotného 𝛾-spektra, čehož dosahuje vyhodnocováním velikosti impulzů a jejich
přiřazováním do příslušných tzv. kanálů, jejichž čísla jsou ve známém vztahu úměr-
nosti k energii primární částice, resp. původního kvanta. [1] Protože však žádaným
výstupem z gama spektrometrického měření není obvykle pouhý seznam čísel kanálů
a jim odpovídajících četností pulzů, nýbrž převedení dat do počítače pro jejich
další analýzu, bývají MCA vybaveny ještě speciálními obslužnými softwary. Jako
příklad lze uvést software Genie-2000 společnosti Canberra, mezi jehož funkce krom
zobrazení měřených spekter patří i manipulace s nimi, jejich základní analýza a
vytváření reportů neboli souborů typu RPT. Jejich obsahem může být například
kompletní výpis píků, nalezených v surovém 𝛾-spektru zkoumaného vzorku, společně
s jim příslušnými energiemi, plochami včetně nejistot či úrovní pozadí v daném
bodě. Jádrem Genie-2000 je modul zkráceně označovaný jako VDM (Virtual Data
Manager), jenž je zodpovědný za datové toky v rámci celého systému, ke kterému jsou
připojeny jednotlivé výpočetní moduly. Kombinací těchto modulů pak vznikají daná
uživatelská rozhraní, jak je ilustrováno snímkem okna programu na obrázku 2.2. [14]
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Obr. 2.2: Uživatelské rozhraní obslužného softwaru Genie-2000; zobrazena je základní
píková analýza 𝛾-spektra zlaté aktivační fólie

Čím se od sebe jednotlivé gama spektrometry nejvýrazněji odlišují, je tedy detek-
tor; přestože však existuje značné množství různých typů detektorů3, jako vhodné pro
potřeby jaderné 𝛾-spektrometrie se ukázaly pouze dva, a to anorganické scintilátory
a germaniové polovodičové detektory. [13] Především s ohledem na mnohonásobně
vyšší energetické rozlišení4 je ve spektrometrii preferována druhá jmenovaná skupina.
Standardem se v současné době staly tzv. HPGe (high-purity germanium) detektory,
jejichž základem je krystal ze superčistého germania o koncentraci nečistot pouze až
1010 atomů na cm3 [13]. Mají-li tyto zbývající nečistoty charakter akceptorů, označuje
se krystal jako polovodič typu 𝜋 (superčistý polovodič P), jde-li naopak převážně
o donory, hovoří se o polovodiči typu 𝜈 (superčistém polovodiči N). V závislosti na
typu vodivosti germania je pak jeden z kontaktů realizován jako oblast s vodivostí
opačnou. Následným přiložením záporného napětí k regionu s děrovou vodivostí a
kladného napětí na region vodivosti elektronové je pro příslušný P-N přechod docíleno
zapojení v závěrném směru, čímž se podstatně rozšiřuje hradlová vrstva. Interakce
dopadajících fotonů, resp. sekundárních elektronů v této vrstvě pak díky generování
elektron-děrových párů jakožto nosičů náboje vytvářejí příslušné napěťové pulzy.
Aby se zabránilo nežádoucí produkci elektronů a děr v důsledku tepelného pohybu
samotných částic krystalu, provozují se HPGe detektory při velmi nízkých teplotách

3Běžně jsou používány zejména plynové, scintilační a polovodičové detektory, široké uplatnění
však nacházejí také detektory jiskrové, termoluminiscenční či dráhové (kupříkladu mlžné či bublinové
komory).

4Schopnost odlišit energii dvou fotonů v polyenergetickém spektru energií. [1]
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(přibližně 77 K [1]). Krom energetického rozlišení je však při volbě detektoru pro
konkrétní spektrometr třeba zvážit i jeho mrtvou dobu5 a tzv. detekční účinnost,
jejíž význam bude podrobně rozebrán dále.

2.2.1 Účinnostní kalibrace gama spektrometrického řetězce

Detekční účinnost je zpravidla experimentálně určovaná charakteristika 𝛾-
spektrometru, která respektuje skutečnost, že při reálném měření není nikdy možné
zaznamenat úplně všechny fotony emitované zářičem. V prvé řadě nemusí být 𝛾 kvan-
tum vždy vyzářeno ve směru detektoru, a k interakci tedy principiálně vůbec nedojde.
I v případě, že foton do detektoru vstoupí, však může být jeho zaznamenání zabrá-
něno řadou nežádoucích jevů; gama kvantum může detektorem projít bez interakce,
signál jím generovaný nemusí být dostatečně silný pro zpracování použitou elek-
tronikou anebo mu ve vstupu do aktivního objemu detektoru může zabránit jeho
krycí materiál. [1] Ani při úspěšném zaznamenání fotonu však není zaručeno, že mu
bude v gama spektru přiřazena jeho původní energie, neboť při interakci fotoefektem,
Comptonovým rozptylem i produkcí elektron-pozitronového páru existuje jistá prav-
děpodobnost úniku sekundárních částic (elektronů či fotonů), a tedy i části energie
gama kvanta z detektoru.

Účinnost gama spektrometrického systému je při dané geometrii měření, typu
a rozměrech detektoru funkcí energie 𝛾 záření; zohlednění všech těchto faktorů
umožňuje již dříve diskutovaná veličina absolutní píková detekční účinnost 𝜀𝛾

FEP(𝐸𝛾).
Slovně ji lze definovat jako

𝜀𝛾
FEP(𝐸𝛾) = počet pulzů zaznamenaných v píku plné absorpce o dané energii

celkový počet fotonů emitovaných radionuklidem v etalonu . (2.4)

Odvození konkrétního předpisu pro tzv. účinnostní kalibraci je možné provést na
základě vztahů z kapitoly 1.2, konkrétně kombinací rovnic (1.9) a (1.11) a dosazením
𝐴(𝑡v) = 𝐴refe−𝜆Δ𝑡, kde 𝐴ref je referenční aktivita kalibračního zářiče k referenčímu
datu, 𝜆 označuje rozpadovou konstantu daného radionuklidu a Δ𝑡 reprezentuje dobu
vymírání kalibračního zářiče, tj. dobu uplynulou mezi referenčním datem a datem
zahájení kalibračního měření. Takto se získá finální vztah ve tvaru

𝜀𝛾
FEP(𝐸𝛾) =

𝑆(𝐸𝛾)𝜆 𝑡real
𝑡live

𝐼𝛾(𝐸𝛾)(1 − e−𝜆𝑡real) · 1
𝐴refe−𝜆Δ𝑡

. (2.5)

Kalibrační zářiče jsou zpravidla voleny tak, aby píky plné absorpce v jejich spektrech
pokryly celou oblast energií, v níž je zamýšleno použití gama spektrometru. Pro
získání finálního předpisu kalibrační funkce 𝜀𝛾

FEP(𝐸𝛾) se následně tyto body prokládají
5Minimální časový úsek mezi dvěma pulzy nutný pro jejich oddělené zpracování. [13]
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křivkou s obvyklým vyjádřením

𝜀𝛾
FEP(𝐸𝛾) = exp

(︃
𝑛∑︁

𝑘=0
𝑎𝑘(ln(𝐸𝛾))𝑘

)︃
, (2.6)

kde 𝑎𝑘 pro 𝑘 jdoucí od 0 do 𝑛 jsou koeficienty fitu, s jejichž pomocí lze napočítávat
hodnoty absolutní píkové detekční účinnosti v celém rozsahu měřených energií fotonů.
V zájmu optimalizace jsou jako parametry pro fitování zadávány rovněž nejistoty
řídicích bodů detekční účinnosti 𝜎𝜀, určované podle vztahu

𝜎𝜀 =
√︃

𝜎2
𝐴ref

+
(︂

0, 03
(︂

𝑡real

𝑡live
− 1

)︂)︂2
+
(︁
𝑡v𝜆𝜎𝑇1/2

)︁2
+ 𝜎2

𝑆 + 𝜎2
𝐼𝛾

. (2.7)

Neurčitosti 𝜎𝐴ref , 𝜎𝑇1/2
, 𝜎𝑆 a 𝜎𝐼𝛾 přitom označují popořadě bezrozměrné nejistoty

referenčních aktivit etalonů, poločasů rozpadu radionuklidů v nich obsažených, ploch
pod píky odpovídajícími jejich 𝛾-linkám a příslušných intenzit. [15]
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Laboratoře s urychlovačem
řízenými zdroji neutronů

Neutronové zdroje nacházejí uplatnění v mimořádně široké škále oborů, mezi něž
patří například radioterapie, produkce radionuklidů pro medicínské aplikace, studium
vlastností materiálů, design elektronických komponent se specifickými požadavky na
radiační odolnost, jaderná energetika či neutronová radiografie [16]. Velká pozornost
je přitom věnována zdrojům rychlých neutronů, které tvoří dominantní složku záření
pronikajícího stíněním vysokoenergetických urychlovačů (včetně medicínských) a
zároveň jsou ve značné míře přítomny v záření kosmickém, jež ovlivňuje letectví
a kosmonautiku [16]. Z těchto důvodů jsou po celém světě budovány laboratoře
s vlastními neutronovými zdroji, z nichž nejvýznamnější lze rozdělit do dvou kategorií,
a to na zdroje založené na výzkumných reaktorech a zdroje řízené urychlovači.

Princip generátorů využívajících urychlovače spočívá v tom, že urychlovač (line-
ární či cyklický) udělí nabitým částicím vhodnou energii tak, aby byly využitelné pro
jadernou reakci s produkcí neutronů na odpovídajícím terčovém materiálu. Pro fúzní
reakce jde typicky o tritium (reakce T(d,n)4He) nebo deuterium (D(d,n)3He). V pří-
padě reakcí typu (p,n), resp. (d,n) je obvyklou volbou lithium, které může s projekti-
lem interagovat dle reakčního schématu 7Li(p,n)7Be, resp. 7Li(d,n)8Be, či berylium,
pro něž mají nejčastěji využívané reakce zápis 9Be(p,n)9B, resp. 9Be(d,n)10B. [17]
Právě reakce typu p + Be a d + Be jsou hlavním předmětem zájmu kapitoly.

Neutrony je však možné generovat i prostřednictvím řady dalších reakcí; stále
větší zastoupení přitom získávají tzv. spalační neutronové zdroje, které produkují
neutrony díky tříštění těžkých jader (wolfram, rtuť, olovo, případně také hliník). Jiné
laboratoře pracují například s neutronovými svazky z inverzních kinematických reakcí
(atypicky se neurychlují částice, nýbrž jádra) nebo využívají k iniciaci produkčních
reakcí elektrony, resp. fotony jimi vytvořeného brzdného záření, indukující reakce
typu (𝛾,n). [18] Rozhodující parametry pro volbu konkrétního provedení generátoru
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jsou prahová energie příslušné reakce, její výtěžek, energie produkovaných neutronů či
vlastnosti příslušného terče. Právě konstrukce terče je přitom delikátním problémem,
neboť při ozařování svazky částic s vysokou intenzitou se v něm generuje značný
tepelný výkon, dochází k jeho aktivaci a v případě pevného terče taktéž ke zvětšování
objemu (tzv. blistering) [19].

Nejvýznamnější charakteristikou urychlovačem řízených zdrojů je však bezesporu
energetické spektrum produkovaných neutronů. V rámci analýzy tvaru spektra lze
rozlišovat monoenergetické, kvazimonoenergetické či tzv. bílé (produkující spojité
spektrum) zdroje. Podle energetického rozsahu je pak možné spektra třídit na tepelná,
epitermální a rychlá. Pro srovnání s generátory dostupnými na pracovišti Ústavu
jaderné fyziky (ÚJF) Akademie věd České republiky (AV ČR) je relevantní vytvořit
především přehled kvazimonoenergetických a bílých generátorů rychlých neutronů se
zdrojovou reakcí typu (p,n) a (d,n), používaných v současné době v dalších světových
institucích s podobně zaměřeným výzkumem. Takové laboratoře existují nejen na
území Evropy, ale také v Severní Americe či v Asii.

Ukázky spekter neutronů, produkovaných svazky nabitých částic s různými
energiemi na tlustých beryliových terčích, poskytuje obrázek 3.1. Graf vlevo prezentuje
příklady spekter měřených týmem H. J. Bredeho na pracovišti PTB v německém
Braunschweigu [20]. Zkoumány byly reakce typu p + Be pro energie protonového
svazku od 17,24 MeV až po 22,01 MeV. Napravo jsou vyobrazena spektra získaná
M. A. Lonem a kolektivem v jaderných zařízeních Chalk River v Kanadě [21]. V tomto
případě byly předmětem zájmu reakce iniciované svazky deuteronů s energiemi mezi
14,8 MeV a 23,0 MeV.

Obr. 3.1: Ukázková spektra reakcí typu p + Be [20] a d + Be [21]

Oba autoři používali pro stanovení energie neutronů, vynášené na ose 𝑥, metodu
doby letu; osa 𝑦 pak pro oba grafy shodně představuje tzv. neutronový spektrální
výtěžek 𝑌 v jednotkách MeV−1 C−1 sr−1. Spektrum je tedy charakterizováno ener-
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getickým rozdělením neutronů vztaženým na jednotku náboje svazku a jednotku
prostorového úhlu. Obdobná měření byla pro vysokoenergetické svazky protonů
a deuteronů prováděna také výzkumným kolektivem R. G. Gravese na pracovišti
bioinženýrského oddělení v rámci Texas A & M University [22].

3.1 Ústav jaderné fyziky AV ČR

Oddělení jaderných reakcí (OJR) v současné době provozuje v rámci ÚJF AV ČR
dva generátory rychlých neutronů NG-2. Oba jsou uzpůsobeny pro řízení izochronním
cyklotronem U-120M, který je schopen urychlovat jak kladné, tak záporné ionty,
přičemž k produkci neutronů se využívají svazky protonů (energie až do 35 MeV) či
deuteronů (s maximální energií 20 MeV) o proudech v řádech nižších desítek µA. [23]
Konkrétní neutronový generátor vzniká připojením jedné ze dvou terčových stanic 1.
Při využití reakce p + Li je ústředním prvkem stanice tenký lithiový terčík opatřený
uhlíkovým zhášečem svazku protonů, jenž umožňuje produkci kvazimonoenergetic-
kého spektra s maximálním neutronovým tokem 109 n cm−2 s−1 v monoenergetickém
píku [23]. Terčová stanice pro produkční reakci p + Be obsahuje naopak tlustý beryli-
ový terč (o tloušťce 8 mm a průměru 50 mm) a umožňuje vytvořit spojité neutronové
spektrum, jehož maximální dosažitelný neutronový tok činí 1011 n cm−2 s−1 [23]. K vy-
bavení beryliové stanice patří také chladicí okruh terče (jako teplonosná látka slouží
ethanol) a systémy pro monitorování průtoku, teploty a tlaku chladiva stejně jako
proudu protonového svazku na terči a dvou uhlíkových kolimátorech [2].

Obr. 3.2: Cyklotron U-120M s připojenou beryliovou terčovou stanicí na Ústavu jaderné
fyziky AV ČR

1V minulosti byla na pracovišti využívána ještě třetí, těžkovodní terčová stanice [24].
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Vzhledem k energiím dominantních (p,n) reakcí na příslušných terčových mate-
riálech, tj. 𝑄 = −1, 64 MeV (s korespondující prahovou energií 𝐸prah = 1, 88 MeV)
pro produkční reakci 7Li(p,n)7Be, resp. 𝑄 = −1, 85 MeV (𝐸prah = 2, 06 MeV) pro
9Be(p,n)9B [25], dosahují maximální energie generovaných neutronů hodnot přibližně
o 2 MeV nižších, než je energie primárních protonů; na ÚJF AV ČR je tedy možné
vyprodukovat neutrony o nejvyšší dosažitelné energii přibližně 33 MeV. Rozšíření
experimentálních možností však slibuje nově vyvíjený generátor k cyklotronu TR-24,
jenž by měl posunout současné hranice pracoviště především v oblasti dosažitelného
neutronového toku, u kterého se předpokládá nárůst až na 1012 n cm−2 s−1. [23]

3.2 Pracoviště v Evropě

Na území Evropy je mezi laboratořemi s urychlovačem řízenými generátory
rychlých neutronů často navázána úzká spolupráce prostřednictvím mezinárodních
projektů, mnohdy zaměřených například na výzkum v oblasti jaderných dat. Jako
příklady z posledních let lze jmenovat projekty ERINDA (European Research In-
frastructures for Nuclear Data Applications), EUFRAT (European Facilities for
Nuclear Reaction and Decay Data Measurements) nebo CHANDA (Challenges in
Nuclear Data for the Safety of European Nuclear Facilities) [26]. Posledně jmeno-
vaný projekt sdružoval například pracoviště JRC-Geel v Belgii (MONNET – zdroj
kvazimonoenergetických neutronů s energií do 24 MeV na lithiovém, deuteriovém
či tritiovém terči [27]) a PTB v německém Braunschweigu (pracoviště PIAF se
zdrojem monoenergetických a kvazimonoenergetických neutronů o energii do 20 MeV
na terčích z lithia, deuteria a tritia), resp. spolupracující instituci iThemba LABS
v jihoafrickém Kapském Městě s maximální energií neutronů až 200 MeV a lithiovými
či beryliovými terči [28]. Další výzkumná činnost pak probíhala v centrech NPL
v Teddingtonu ve Velké Británii (monoenergetický generátor neutronů s energií do
20 MeV na lithiu, deuteriu a tritiu [29]) či NFS GANIL ve francouzském Caen (pro
uhlík a berylium bílá, pro lithium monoenergetická spektra neutronů do energie
40 MeV [30]). [31]

Situace se však dynamicky vyvíjí v návaznosti na to, jak jsou dokončovány nové
zdroje rychlých neutronů a ty staré jsou naopak vyřazovány z provozu. K takovým
od roku 2016 patří i laboratoř IFA-TSL ve švédské Uppsale, jejíž pracoviště QMN
poskytovalo řadu let na lithiových terčích kvazimonoenergetické svazky neutronů
o nejvyšších dostupných energiích v Evropě, přičemž maxima dosahovala hodnot
až do 175 MeV. [32] Nový neutronový zdroj, který v současnosti přitahuje největší
část pozornosti vědeckých kruhů, není však založen na (p,n) či (d,n) reakci, ale opět
na tříštění jader – v roce 2023 by mělo být ve švédském městě Lund uvedeno do
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provozu pracoviště ESS (European Spallation Source), jež se tak připojí k dalším
evropským spalačním zdrojům, provozovaným např. v laboratoři n-TOF v rámci
švýcarského komplexu CERN nebo na německém pracovišti ELBE, zastřešovaném
centrem HZDR.

3.2.1 Pracoviště NFS GANIL

Laboratoř NFS (Neutrons For Science) v rámci francouzského konceptu GANIL
(Grand Accélérateur National d’Ions Lourds) se pro vysokou podobnost ukazuje jako
mimořádně relevantní pro porovnání s pracovištěm v Řeži. Urychlování iniciačních na-
bitých částic probíhá v zařízení SPIRAL2 LINAC (Linear Accelerator); jde o lineární
urychlovač iontů, který je protonům schopen udělit energii až 33 MeV a deuteronům
40 MeV, přičemž dosahované proudy se pohybují v nižších jednotkách mA. Produkce
neutronů pak probíhá ve dvou módech – spojitém a kvazimonoenergetickém. Pro
vytvoření generátoru s bílým spektrem se používají tlusté terče z uhlíku nebo berylia,
přičemž nejvyšší možné energie produkovaných neutronů se blíží hranici 40 MeV. Na
rozdíl od laboratoří ÚJF však není pro chlazení terčů používán proudící ethanol,
ale terč je za stejným účelem konstruován jako rotační. Ve druhém módu probíhá
generování téměř monoenergetických neutronů na 1 až 3 mm tenkém lithiovém terči.
Vzhledem k nižšímu bodu tání lithia však přestává být chlazení rotací dostatečně
efektivní, pročež se v NFS vyvíjejí terčová uspořádání s chladicí vodou. Nejvyšší
neutronové toky jsou generovány v těsné blízkosti terče při použití berylia, kdy
je možné dosáhnout hodnot vyšších než 5 · 1011 n cm−2 s−1. Toto i jiná intenzivní
neutronová pole lze stejně jako na Ústavu jaderné fyziky využít k měřením účinných
průřezů aktivační technikou, neboť součástí pracoviště jsou i ozařovací stanice a
gama spektrometrické systémy. [30]

3.3 Pracoviště ve světě

Obecně lze říci, že zastoupení urychlovačem řízených generátorů rychlých ne-
utronů se zdrojovou reakcí typu (p,n) či (d,n) se v jednotlivých zemích velmi liší.
Nejlepší shodu s evropskými zdroji vykazují laboratoře v Japonsku; kvazimonoener-
getická spektra neutronů až do energie 400 MeV se produkují na lithiových terčích
v laboratoři RCNP (Research Center for Nuclear Physics) ve městě Osaka [33] a dva
obdobné zdroje se nacházejí v centrech CYRIC (Cyclotron and Radioisotope Center)
v Tohoku a TIARA (Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)
v Takasaki. I jejich generátory využívají k produkci kvazimonoenergetických neutro-
nových svazků reakci typu (p,n) na lithiu a poskytují maximální energii neutronů
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shodně do 90 MeV. [34, 35] Několik neutronových zdrojů je také dostupných pod
správou společnosti JCANS (Japan Collaboration on Accelerator-Driven Neutron
Sources), z nichž RANS (RIKEN Accelerator-Driven compact Neutron Source) a
KUANS (Kyoto University Accelerator-Driven Neutron Source) využívají lineární
urychlovače protonů a terče z berylia nikoli k produkci rychlých, ale (díky vrstvě
moderátoru, např. polyethylenu) nízkoenergetických neutronových spekter s maximy
pohybujícími se pouze v řádech kiloelektronvoltů [36]. Podobné centrum se pak
nachází také v USA; v laboratoři LENS (Low Energy Neutron Source) je umístěn
pulzní urychlovač protonů, který připojením jedné ze dvou terčových stanic produkuje
buď tepelné a rychlé neutrony až do energie 11 MeV, anebo tzv. chladná spektra
s velmi nízkými energiemi. Obě stanice obsahují beryliový terčík, avšak první je bez
moderátoru, zatímco ve druhé je pro zpomalení neutronů přítomen pevný methan
o extrémně nízké teplotě. [37] V USA se nachází i řada laboratoří zaměřených na
produkci vysokoenergetických neutronů s maximy energií v hodnotách stovek MeV,
dominantně jsou v nich však využívány spalační reakce. Příkladem mohou být pra-
coviště WNR (Weapons Neutron Research) jakožto součást LANSCE (Los Alamos
Neutron Science Center) či SNS (Spallation Neutron Source) v rámci národní la-
boratoře Oak Ridge, na území Kanady jsou pak obdobná spektra produkována na
pracovištích NIF (Neutron Irradiation Facilities), zastřešovaných národním centrem
urychlovačů částic TRIUMF.
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Kapitola 4

Ozařovací experiment na Ústavu
jaderné fyziky AV ČR

Primárním cílem praktické části i bakalářské práce jakožto celku bylo navrh-
nout a zrealizovat ozařovací experiment s vhodnou sadou aktivačních fólií v poli
p + Be neutronového generátoru s beryliovou terčovou stanicí na ÚJF. Jelikož na
tomto pracovišti již proběhl výzkum neutronových polí generovaných svazky protonů
o energiích 20 MeV [38], 24 MeV [2], 30 MeV [39] a 35 MeV [40], byl pro tento experi-
ment zvolen protonový svazek s energií 22 MeV. Tato volba byla učiněna především
s ohledem na skutečnost, že výsledné neutronové spektrum s očekávanou maximální
energií přibližně 20 MeV bude zejména vhodné pro validaci účinných průřezů v ob-
lasti fúzních neutronů (> 12 MeV), mimořádně relevantních pro výzkumné programy
ITER a IFMIF [2]. Získá se tak rovněž dobře definované a snadno reprodukovatelné
neutronové pole s výhodou využitelné v NAA rychlými neutrony.

Navržený ozařovací experiment proběhl ve dnech 12. a 13. 3. 2021. Jeho realizace
však krom samotného ozařování aktivačních fólií v poli neutronového generátoru
sestávala také z rozsáhlých přípravných činností a především následného dlouhodo-
bého proměřování vzorků na gama spektrometru. Samostatnou kapitolu z tohoto
důvodu tvořila účinnostní kalibrace použitého HPGe 𝛾-spektrometrického systému,
jejíž popis stejně jako popis všech ostatních jmenovaných fází experimentu je obsahem
následujících stran.

4.1 Kalibrace spektrometrického řetězce

Pro gama spektrometrickou analýzu ozářených aktivačních fólií bylo zamýšleno
použití detekčního řetězce s HPGe detektorem Canberra a obslužným softwarem
Genie-2000, instalovaného v měřicí laboratoři Oddělení jaderných reakcí ÚJF. Za
tímto účelem bylo nejprve nutno tento 𝛾-spektrometrický systém zkalibrovat, tj. zjistit

27
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jeho absolutní píkovou detekční účinnost pro všechny pozice detektor-vzorek, do nichž
měly být po ozařování umisťovány jednotlivé aktivační fólie. Účinnostní kalibrace
pro pozice p5 a p8 byla provedena 4. 2. 2021, dne 6. 4. byla doplněna taktéž data pro
zkalibrování pozice p20.1

Obr. 4.1: HPGe detektor Canberra s kalibračním zářičem umístěným na pozici p8

V roli etalonů byla použita sada kalibračních zářičů, souhrnně uvedených v ta-
bulce 4.1 včetně jejich výrobních čísel, referenčních aktivit 𝐴ref s příslušnými nejisto-
tami a jejich referenčních dat.

Tab. 4.1: Charakteristiky jednotlivých použitých kalibračních zářičů

Radionuklid Výrobní číslo 𝐴ref (kBq) 𝜎𝐴 (%) Referenční datum
54Mn 160719-1630018 453,90 0,705 22. 8. 2019
57Co 160719-1749026 54,77 0,402 22. 8. 2019
60Co 250511-1311001 706,40 0,007 28. 6. 2011
88Y 160719-1756013 667,30 0,495 22. 8. 2019

133Ba 250511-1295001 246,00 0,020 28. 6. 2011
137Cs 15012002-591003 401,70 0,001 24. 3. 2003
152Eu 160719-1529047 185,30 0,702 22. 8. 2019
241Am 856-01 85,24 0,006 24. 3. 2003

V souladu s teorií popsanou v kapitole 2.2.1 bylo pro každý kalibrační standard
změřeno jeho 𝛾-spektrum při umístění na pozici p5, p8 i p20. Spektra byla následně
analyzována pomocí předdefinovaného algoritmu v rámci obslužného softwaru Genie;

1Číslice v označení jednotlivých pozic indikují vzdálenost vzorku od detektoru. Pro první dvě
jmenované polohy jde o vyjádření délky v jednotkách cm, tedy 5 cm pro pozici p5, 8 cm pro p8;
pozice p20 se však od tohoto pravidla odchyluje, neboť vzorek v umístěný v poloze p20 se od
detektoru nachází ve vzdálenosti 30 cm.
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tímto způsobem se identifikovaly jednotlivé gama linky, přičemž krom jejich ener-
gie 𝐸𝛾 analýza poskytla i hodnoty jejich plochy 𝑆(𝐸𝛾) včetně nejistot. Při každém
měření byly softwarem taktéž zaznamenávány časy 𝑡real a 𝑡live. Zbývající veličiny
v rovnici (2.5), tj. rozpadovou konstantu 𝜆 a intenzity linek 𝐼𝛾(𝐸𝛾), poskytla data-
báze The Lund/LBNL Nuclear Data Search [41], založená na knihovně jaderných dat
ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data File) [42]. Vzájemně korespondující údaje
byly následně vkládány do vztahu (2.5), čímž vznikaly diskrétní body o souřadnicích
[𝐸𝛾 ; 𝜀𝛾

FEP], doplněné odpovídajícími vertikálními neurčitostmi. Výběrem všech bodů
příslušejících jedné pozici pak vznikl soubor dat, jimiž byly prostřednictvím programu
effekt32 prokládány kalibrační křivky ve známém tvaru (2.6). Pro pozice p5 a p8 se
jako nejvhodnější fit ukázaly polynomy šestého stupně, zatímco data pro pozici p20
nejlépe vystihoval polynom stupně 5. Koeficienty příslušných polynomů, spočtené
jmenovaným programem společně s jejich nejistotami, jsou uvedeny v tabulce 4.2.

Tab. 4.2: Koeficienty polynomů šestého, resp. pátého stupně pro kalibrační křivky pozic p5
a p8, resp. p20

Koeficient p5 p8 p20
𝑎0 −4,756 0 ± 0,002 6 −5,321 7 ± 0,002 0 −7,429 6 ± 0,003 0
𝑎1 −0,807 0 ± 0,010 6 −0,762 3 ± 0,007 6 −0,698 9 ± 0,008 4
𝑎2 −0,131 7 ± 0,011 6 −0,071 7 ± 0,009 8 −0,008 6 ± 0,016 8
𝑎3 −0,058 2 ± 0,025 8 −0,112 1 ± 0,020 2 −0,103 6 ± 0,021 1
𝑎4 0,080 5 ± 0,024 5 −0,041 2 ± 0,018 8 −0,077 5 ± 0,009 7
𝑎5 0,058 5 ± 0,008 4 0,004 9 ± 0,006 6 −0,011 3 ± 0,001 4
𝑎6 0,008 8 ± 0,001 0 0,001 8 ± 0,000 8 –

Obr. 4.2: Kalibrační křivka pro pozici p5
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Obr. 4.3: Kalibrační křivka pro pozici p8

Obr. 4.4: Kalibrační křivka pro pozici p20

Graficky jsou výsledné kalibrační křivky v rozsahu energií 30 keV až 3 MeV
znázorněny na obrázcích 4.2, 4.3 a 4.4. Při volbě stupně prokládacího polynomu
byl důraz kladen zejména na energie vyšší než přibližně 80 keV, jež lze chápat jako
hlavní pracovní oblast jaderné 𝛾-spektrometrie. Tímto způsobem se otevřela možnost
proměřovat experimentální vzorky v závislosti na jejich aktivitě ve třech různých
vzdálenostech od detektoru.
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4.2 Příprava aktivačních materiálů

Před zahájením samotného ozařovacího experimentu bylo zapotřebí provést
celou řadu přípravných činností. Zásadní význam přitom měla zejména příprava sad
aktivačních fólií určených k umístění do pole neutronového generátoru. K ozáření
bylo vybráno celkem 11 aktivačních materiálů, a to nikl, kobalt, zlato, indium, titan,
hliník, yttrium, lutecium, železo, niob a měď. Příslušné aktivační fólie měly shodně
tvar tenkého kruhového plíšku o průměru 15 mm, přičemž jejich tloušťky se mírně
lišily v závislosti na konkrétním materiálu. Za účelem jednoznačné identifikace byla
každá fólie opatřena nápisem s chemickou značkou příslušného prvku a pořadovým
číslem, načež byla pomocí citlivých vah zjištěna a zaznamenána její hmotnost.

Z těchto fólií byly sestaveny celkem čtyři sady vzorků, označené pro jednoduchost
jako S1, S2, S3 a S4, určené pro ozáření v různých místech neutronového pole.
Rozložené sady fólií před uvedením do žádané experimentální konfigurace jsou
zachyceny na fotografii 4.5a; finální instalaci po jejich zatavení do polyethylenových
obalů, umístění do ozařovacích pozic na speciálním hliníkovém držáku a připevnění
celé konstrukce na neutronový generátor dokumentuje obrázek 4.5b.

(a) Před instalací (b) Po instalaci na nosič a generátor neutronů

Obr. 4.5: Sady aktivačních fólií použitých při ozařovacím experimentu

Sady S1 a S4 obsahovaly všech 11 aktivačních materiálů a jejich úkolem bylo
poskytnout kompletní data pro analýzu produkovaných neutronů v nejbližší (P0) a
nejvzdálenější (P14) ozařovací pozici vůči neutronovému generátoru při umístění na
držáku. Vzorky instalované do polohy P0 se přitom nacházely 14 mm od produkčního
beryliového terče, zatímco umístění v poloze P14 zajišťovalo více než desetinásobnou
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vzdálenost 154 mm. Každá ze sad S2 a S3 naproti tomu sestávala pouze ze tří fólií
(Au, In, Al) a jimi poskytnutá data měla sloužit především k určení prostorového
vývoje neutronového pole mezi krajními polohami, pročež byly na nosiči umístěny
do ozařovacích pozic P2 a P6, vzdálených od beryliového terče 34 mm a 74 mm.

4.3 Ozařovací experiment

Než však mohl být nosič dozimetrických fólií instalován na neutronový generátor,
bylo třeba paralelně s přípravou aktivačních materiálů provést taktéž komplexní
přípravné práce přímo na hale cyklotronu, neboť generátory neutronů nejsou trvalou
součástí trasy urychlovače. V den experimentu bylo proto nejprve nutno nastavit
svazek vyváděných protonů jak z hlediska požadované energie, tak s ohledem na jeho
geometrickou osu. Prvého se dosáhlo vhodným nastavením parametrů cyklotronu;
druhý proces zahrnoval získání dvou bodů na ose svazku, přičemž jeden byl vytvořen
propálením speciální fólie procházejícími protony a druhý poskytla kamera snímající
vyváděné částice prostřednictvím speciálního stínítka instalovaného v iontovodu.
Poté se do těchto dvou bodů navedl laserový paprsek, jenž po správném nastavení
reprezentoval geometrickou osu svazku, a s pomocí jeřábu se do ní v dalším kroce
připojila i beryliová terčová stanice. Následovalo zprovoznění vakuových, chladicích,
monitorovacích i všech přidružených elektronických systémů, načež se z velína cyk-
lotronu provedlo testování funkčnosti svazku. Teprve po jeho úspěšném zakončení
mohl být zahájen samotný experiment.

Obr. 4.6: Laserový paprsek znázorňující osu protonového svazku při protnutí terčové
hlavy beryliové stanice generátoru neutronů
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Ozařování započalo 12. 3. v 17:35 a trvalo po dobu více než dvanácti hodin do
5:46 následujícího dne. Energie urychlených protonů byla v souladu se schváleným pro-
gramem experimentu udržována na přibližné hodnotě 22 MeV, což dokládají hodnoty
𝐸start

p = 22,185 MeV a 𝐸stop
p = 22,160 MeV, zaznamenané před samotným začátkem

ozařování a po jeho skončení. Po celou dobu experimentu se usilovalo o konstantní
protonový proud na terči o velikosti 12 µA, a přestože zejména v prvních desítkách
minut po spuštění cyklotronu bylo velmi nesnadné toto zajistit, podařilo se dosáhnout
výsledné průměrné hodnoty proudu protonů 𝐼 = 11,66 µA (viz graf 4.7). Uspořádání
experimentálních zařízení po dobu ozařování je pak zaznamenáno na fotografii 4.8.

Obr. 4.7: Časový záznam proudu na beryliovém terči při ozařování protonovým svazkem,
vyvedeným z cyklotronu U-120M

Obr. 4.8: Konfigurace ozařovacího experimentu – beryliová terčová stanice s nasazeným
držákem aktivačních fólií, zapojená do soustavy s cyklotronem U-120M
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4.4 Měření aktivovaných vzorků

Poslední a nejdéle trvající prací v rámci experimentu bylo naměření 𝛾-spekter
ozářených aktivačních fólií. K tomu bylo nutno opět sejmout držák z neutronového
generátoru, přenést jej z haly cyklotronu do měřicí laboratoře a tam jednotlivé sady
fólií rozpečetit, aby mohly být jedna po druhé ve vhodných vzorek-detektorových
vzdálenostech proměřovány HPGe gama spektrometrickým systémem Canberra.

Obr. 4.9: HPGe gama spektrometrický systém Canberra během měření – dobře patrná je
tzv. Dewarova nádoba obsahující tekutý dusík pro chlazení, tělo samotného detektoru a
masivní olověné stínění

Měření byla plánována jako cyklická s odhadovanou dobou trvání několika
týdnů. Jelikož bezprostředně po ukončení ozařování dosahují dávkové příkony na
povrchu fólií obvykle hodnot jednotek milisievertů, byly tyto činnosti s ohledem na
bezpečnost práce zahájeny až přibližně hodinu po odstavení neutronového generátoru.
Získávání, ukládání a základní píkovou analýzu naměřených 𝛾-spekter zajišťoval
obslužný software Genie-2000. V maximální snaze o optimalizaci bylo pečlivě voleno
pořadí, čas i počet měření fólií. Přednostně byly proměřovány ty materiály, u nichž
se předpokládala produkce radionuklidů s nejkratšími poločasy rozpadu, přičemž
v měřítku celých sad se při každém cyklu postupovalo od nejslaběji aktivní S4
k nejvíce aktivované S1. První měření trvalo pro všechny fólie shodně 10 minut,
avšak s každým dalším opakováním byl tento čas vhodně prodlužován2 v závislosti
na tom, jakých počtů pulzů se dařilo dosahovat pod zkoumanými píky. Každá fólie
byla takto proměřena několikrát, díky čemuž byla maximalizována pravděpodobnost
zaznamenání všech naprodukovaných radionuklidů bez ohledu na jejich poločasy

2Délka posledních měření se pohybovala v řádu dní.
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rozpadu. Poslední měření proběhla dne 6. 4., týkala se zlatých fólií a měla pořadové
číslo 8. Vzhledem k délce poločasu rozpadu některých aktivačních produktů však
nejsou vyloučena další dodatečná měření.





Kapitola 5

Vyhodnocení naměřených dat

Jelikož soubor dat získaný měřením ozářených fólií byl mimořádně obsáhlý1,
nekladla si tato bakalářská práce za cíl analyzovat je v plném rozsahu, přičemž
dokončit vyhodnocování bude jedním z úkolů pro navazující práce (výzkumný úkol,
diplomovou práci). Zadání stanovuje požadavek na provedení rozboru alespoň tří
prahových reakcí ve zvolených aktivačních materiálech. K tomuto účelu byla vybrána
šestice vzorků, sestávající ze dvou zlatých (Au-143, Au-144), dvou hliníkových (Al-103,
Al-104) a dvou indiových (In-106, In-107) fólií. Základní údaje o každé z nich včetně
označení, příslušnosti k sadě, ozařovací pozice, počtu opakování 𝛾-spektrometrického
měření a taktéž hmotnosti jsou uvedeny v tabulce 5.1.

Tab. 5.1: Fólie vybrané k detailnímu rozboru

Fólie Sada Pozice Počet cyklů měření 𝑚 (mg)
Au-143 S1 P0 8 172,13
Au-144 S4 P14 8 174,22
Al-103 S1 P0 6 21,48
Al-104 S4 P14 6 21,42
In-106 S1 P0 6 263,44
In-107 S4 P14 7 263,91

Samotné vyhodnocování dat získaných pro jednotlivé vzorky sestávalo z něko-
lika dílčích úkonů. Nejprve bylo třeba vždy vytipovat reakce, jež mohly na daném
materiálu při ozařování neutrony o očekávané maximální energii 20 MeV proběh-
nout, k čemuž byl využit online nástroj 𝑄𝐶𝑎𝑙𝑐 [25] využívající knihovnu AME2016
(Atomic Mass Evaluation) [43]. Tento software na základě specifikování terčové a
iniciační částice sestavoval seznamy reakcí včetně jejich 𝑄-hodnot a prahových energií;
z tohoto seznamu bylo následně možné určit nejpravděpodobněji naprodukované
radionuklidy. Ty se na základě energií gama linek, jejich intenzit a poločasů rozpadu
převzatých z databáze The Lund/LBNL Nuclear Data Search [41] hledaly v podobě

1V současné době je jeho součástí přibližně 200 naměřených 𝛾-spekter.

37
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píků v naměřených gama spektrech, resp. v následně vygenerovaných souborech typu
RPT obslužného softwaru Genie-2000.

Jestliže se v souboru 𝛾-spekter pro konkrétní fólii podařilo daný radionuklid
identifikovat, byly z RPT souborů odečteny plochy 𝑆(𝐸𝛾) pod píky příslušejícími
jeho jednotlivým linkám včetně nejistot; dosazením do vztahu (1.12) se pak spočetly
příslušné reakční rychlosti na jedno terčové jádro. Veličiny 𝐸𝛾 , 𝜆 a 𝐼𝛾(𝐸𝛾) byly přitom
i s příslušnými neurčitostmi opět převzaty z databáze The Lund/LBNL Nuclear
Data Search [41]. Parametry 𝑡real, 𝑡live naproti tomu pro každé individuální měření
udaly soubory RPT, časy 𝑡v a 𝑡a byly dopočteny jednak z těchto údajů a jednak ze
záznamu o ozařování, poskytnutého operátory cyklotronu, a veličina 𝑁0 byla určena
na základě hmotnosti fólie, typu reakce a dat z online periodické tabulky prvků [44].
Poslední parametr 𝜀𝛾

FEP(𝐸𝛾) se získal dosazením energie gama linky do předpisu jedné
ze tří dříve stanovených kalibračních křivek v závislosti na geometrii konkrétního
měření. Nakonec byl výsledek v souladu s teorií popsanou v kapitole 1.2.1 přenásoben
korekčním faktorem na nerovnoměrnost ozařování 𝑓irr.

Nejistoty takto spočtených reakčních rychlostí 𝜎𝑅R byly pak stanoveny na základě
zákona propagace neurčitostí pomocí empiricky optimalizovaného vztahu

𝜎𝑅R =
√︃(︂

0, 03
(︂

𝑡real

𝑡live
− 1

)︂)︂2
+
(︁
𝑡v𝜆𝜎𝑇1/2

)︁2
+ 𝜎2

𝑆 + 𝜎2
𝐼𝛾

, (5.1)

kde 𝜎𝑇1/2
, 𝜎𝑆 a 𝜎𝐼𝛾 jsou popořadě bezrozměrné nejistoty poločasu rozpadu, plochy píku

a intenzity příslušného gama přechodu [15]. Pro každý indentifikovaný radionuklid
takto vznikl soubor hodnot 𝑅R a 𝜎𝑅R s různým počtem prvků v závislosti na jeho
poločase rozpadu, počtu cyklů měření a také množství identifikovatelných gama linek.
Z tohoto souboru byl následně spočten vážený průměr a jeho neurčitost, přičemž
právě takto stanovené hodnoty byly považovány za konečný výsledek pro danou
kombinaci fólie, resp. ozařovací pozice a reakce.

V zájmu přehlednosti bude nejprve pojednáno o hliníku jakožto nejsnáze analy-
zovatelném materiálu, následovat bude vyhodnocení dat získaných pro fólie ze zlata
a jako poslední budou rozebrány reakce na indiu.

5.1 Hliník

Jednoduchost analýzy 𝛾-spekter hliníkových fólií spočívá v několika skutečnos-
tech. Jednou z nich je složení, neboť přírodní hliník je monoizotopický, tvořený ze
100 % izotopem 27Al [44]; k využití ve spektrometrii polí rychlých neutronů však tento
materiál předurčuje zejména jeho výhodné specifické chování při neutronovém ozařo-
vání. Jedinou pozorovatelnou interakcí při následné gama spektrometrické analýze je
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totiž zpravidla prahová reakce (n,𝛼) a nejinak tomu bylo i při analýze fólií Al-103 a
Al-104. Radionuklid 24Na, vznikající jako její produkt, je přitom pro další zkoumání
vhodný především díky poměrně dlouhému poločasu rozpadu o délce přibližně 15 h a
dvěma intenzivním 𝛾-linkám s energiemi zhruba 1 369 keV a 2 754 keV [41]. Nejdůleži-
tější parametry z hlediska 𝛾-spektrometrie jsou pro tuto reakci uvedeny v tabulce 5.2,
kde 𝑄 reprezentuje tzv. 𝑄-hodnotu neboli energii reakce, 𝐸prah je její prahová energie,
𝑇1/2 označuje poločas rozpadu produkovaného radionuklidu a energie 𝐸𝛾 a inten-
zita 𝐼𝛾(𝐸𝛾) se vztahují k jeho gama linkám identifikovaným v naměřených spektrech.

Tab. 5.2: Reakce pozorované při 𝛾-spektrometrické analýze fólií Al-103 a Al-104 [25, 41]

Reakce 𝑄 (keV) 𝐸prah (keV) 𝑇1/2 (h) 𝐸𝛾 (keV) 𝐼𝛾 (%)
27Al(n,𝛼)24Na −3 132,9 3 249,7 14,959 1 368,633 100,000

2 754,028 99,944

Mimo reakci (n,𝛼) dochází na hliníku při aktivaci rychlými neutrony zpravidla
taktéž k interakcím 27Al(n,p)27Mg a 27Al(n,𝛾)28Al. S ohledem na krátké poločasy roz-
padu, pro 27Mg o délce přibližně 9,5 min a v případě 28Al dokonce pouze 2,2 min [41],
je však v naměřených spektrech není obvykle možné pozorovat. Pro ilustraci jsou na
obrázku 5.1 vykresleny grafy účinných průřezů všech tří interakcí. Z jejich srovnání
vyplývá, že zatímco reakce 27Al(n,p)27Mg se svým prahem, tvarem i nabývanými
hodnotami velice podobá pozorované interakci 27Al(n,𝛼)24Na, vliv bezprahové re-
akce 27Al(n,𝛾)28Al, jež dominuje pro neutrony o tepelných energiích, je s výjimkou
rezonancí ve vysokoenergetické oblasti relevantní pro rychlé neutrony již téměř
zanedbatelný.

Obr. 5.1: Excitační funkce pro neutrony iniciované reakce (n,𝛼), (n,p) a (n,𝛾) na 27Al [8, 9]
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Naměřená 𝛾-spektra obou hliníkových fólií byla vyhodnocována v souladu s výše
uvedeným postupem. Pro fólii Al-103, ozařovanou v pozici P0, byla takto pro reakci
27Al(n,𝛼)24Na získána finální reakční rychlost jako 𝑅R = (8, 674 ± 0, 036) · 10−16 s−1;
výsledek pro Al-104 a jí odpovídající pozici P14 pak činil 𝑅R = (2, 021 ± 0, 010) ·
10−17 s−1. Rozdíl mezi hodnotami přitom odpovídá poklesu reakční rychlosti o jeden
až tři řády, pozorovanému při dříve prováděných experimentech s obdobnými poli
neutronů.

V rámci ověřování správnosti interpretace dat bylo dodatečně provedeno expe-
rimentální stanovení poločasu rozpadu 24Na; toto je ilustrováno grafem 5.2. Jako
reprezentativní byla vybrána nejintenzivnější gama linka 24Na o energii 1 369 keV,
pozorovaná v 𝛾-spektrech fólie Al-103. Postup zjištění jeho 𝑇1/2 zahrnoval s po-
mocí rovnic (1.9) a (1.11) spočítat aktivitu fólie v okamžiku zahájení každého ze
šesti provedených měření, takto získat diskrétní body o souřadnicích [𝑡v; 𝐴] a ná-
sledně tato data proložit závislostí ve tvaru exponenciálního rozpadového zákona

𝐴(𝑡v) = 𝐴0e
− ln(2)

𝑇1/2
𝑡v . Fitováním v programu MATLAB se podařilo tyto hodnoty spo-

číst s výsledky 𝐴0 = (176,9 ± 3,5) kBq a 𝑇1/2 = (15,25 ± 0,42) h. Poločas rozpadu
24Na o velikosti (14,959 0 ± 0,001 2) h, převzatý z databáze [41], je plně v souladu
s experimentálním výsledkem; správnost identifikace pozorovaného radionuklidu jako
24Na lze tedy považovat za ověřenou.

Obr. 5.2: Proložení aktivit izotopu 24Na, vypočtených z ploch pod píkem o energii 1 369 keV,
křivkou ve tvaru 𝑦 = 𝑎e𝑏𝑥
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5.2 Zlato

Dalšími analyzovanými vzorky byly aktivační fólie Au-143 a Au-144. Zlato je
stejně jako hliník monoizotopický materiál, obsahující jediný izotop 197Au [44], na
rozdíl od hliníkových aktivačních detektorů je však ve spektrech fólií ze zlata obvykle
možné pozorovat celou řadu reakcí. V případě tohoto experimentu se jich poda-
řilo prokázat celkem pět. Dvě z nich, konkrétně radiační záchyt 197Au(n,𝛾)198Au a
reakce 197Au(n,p)197Pt, přitom byly bezprahové, zatímco reakce 197Au(n,2n)196Au,
197Au(n,2n)196m2Au a 197Au(n,3n)195Au charakterizovaly různě vysoké prahové ener-
gie. Přehled 𝛾-spektrometrických parametrů všech identifikovaných reakcí obsahuje
tabulka 5.3.

Tab. 5.3: Reakce pozorované při 𝛾-spektrometrické analýze fólií Au-143 a Au-144 [25, 41]

Reakce 𝑄 (keV) 𝐸prah (keV) 𝑇1/2 (h) 𝐸𝛾 (keV) 𝐼𝛾 (%)

197Au(n,𝛾)198Au 6 512,36 0,0 64,68
411,80 96,0
675,88 0,8

1 087,68 0,2
197Au(n,p)197Pt 62,4 0,0 19,89 77,35 17,0

197Au(n,2n)196Au −8 072,0 8 114,0 148,39

355,68 87,0
332,98 22,9
426,00 7,0
521,18 0,4

1 091,33 0,1

197Au(n,2n)196m2Au −8 667,7 8 712,1 9,60

147,81 43,0
188,27 37,4
168,37 7,6
285,49 4,3
316,19 2,9
137,69 1,3
264,00 1,3

197Au(n,3n)195Au −14 715,3 14 790,7 4 466,16 98,85 10,9
129,70 0,8

V případě interakcí vedoucích na radionuklidy v metastabilním stavu2 nemohly
být přitom 𝑄-hodnoty a prahové energie přebírány přímo z nástroje QCalc. Od energie
reakce musel být pro získání odpovídající 𝑄 nejprve v absolutní hodnotě odečten
přebytek energie tohoto metastabilního stavu vůči základnímu, přičemž velikost
příslušné prahové energie byla zjištěna ze zjednodušeného vztahu pro přepočet mezi
těžišťovou a laboratorní soustavou ve tvaru

𝐸prah = −𝑄
𝑚n + 𝑀target

𝑀target
, (5.2)

2Metastabilní stav je ve značce radionuklidu respektován písmenem „m“ za jeho nukleonovým
číslem.
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kde 𝑚n zde reprezentuje hmotnost neutronu jakožto projektilu a 𝑀target je hmotnost
terčové částice. Parametry metastabilního stavu se podařilo získat z databáze NuDat
2.8 [45], čerpající rovněž z knihovny jaderných dat ENSDF [42].

Větší množství pozorovaných reakcí vneslo do zpracovávání spekter zlatých fólií
také další specifika. V důsledku odlišných poločasů rozpadu, energií gama linek a
jejich intenzit například nebylo možné každou reakci identifikovat ve všech měře-
ních. Radionuklidy 198Au, 197Pt a 196Au byly kupříkladu rozpoznatelné v každém
naměřeném 𝛾-spektru, avšak zlato 196m2Au přestalo již být v posledních cyklech,
provedených po uplynutí deseti jeho poločasů rozpadu, viditelné. Naopak přítomnost
radionuklidu 195Au se podařilo prokázat až při posledních měřeních, neboť jeho
relativně nízkoenergetické píky teprve v nich vystoupily z comptonovského pozadí
více aktivních radionuklidů s 𝛾-linkami v oblasti vyšších energií. Při vyhodnocování
dat bylo však nutno vzít na vědomí i fakt, že 196m2Au je izomerem 196Au a s rostoucí
dobou vymírání se izomerním přechodem dostává právě do svého základního stavu.
V důsledku toho se pro analýzu reakce 197Au(n,2n)196Au stala průkaznými až poslední
opakování měření, kdy již došlo k úplnému vymření radionuklidu 196m2Au, a data pro
196Au tak nebyla kompromitována přírůstkem jeho rozpadu. Všechny uvedené sku-
tečnosti daly vzniknout poměrně výrazným rozdílům v přesnosti získaných reakčních
rychlostí.

Nejvyšší hodnoty 𝑅R byly získány pro reakci 197Au(n,2n)196Au, nejnižší pak pro
interakci typu 197Au(n,3n)195Au. Obecně se velikosti reakčních rychlostí, vztahujících
se k fólii Au-143, resp. k ozařovací pozici P0, pohybovaly v řádu 10−16 až 10−14 s−1;
korespondující hodnoty pro fólii Au-144, resp. pozici P14, se pak opět s rozdílem
přibližně dvou řádů pohybovaly mezi 10−17 a 10−16 s−1. Konkrétní výsledky jsou pak
společně s finálními hodnotami pro všechny reakce na každé zkoumané fólii uvedeny
v tabulce 5.6.

Obr. 5.3: Proložení aktivit izotopu 198Au, vypočtených z ploch pod píkem o ener-
gii 411,80 keV, křivkou ve tvaru 𝑦 = 𝑎e𝑏𝑥
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Pro ověření poločasu rozpadu byla v případě zlata jako příklad vybrána linka
o energii 411,80 keV, příslušející radionuklidu 198Au. Obdobným postupem jako v pří-
padě hliníku se takto získaly hodnoty 𝐴0 = (793,7 ± 1,4) kBq a 𝑇1/2 = (2,694 ± 0,012) d,
přičemž druhý z uvedených výsledků je opět v souladu s poločasem rozpadu 198Au,
uváděným jako (2,695 17 ± 0,000 21) d [41]. Identifikaci radionuklidu je tedy znovu
možné považovat za správnou.

5.3 Indium

Posledním analyzovaným materiálem bylo indium. Na konec kapitoly je rozbor
těchto vzorků zařazen z důvodu největší složitosti; ta je dána především složením
přírodního india, jež na rozdíl od předchozích dvou materiálů není monoizotopické,
ale sestává z izotopů 115In s relativním zastoupením 95,71 % a 113In, tvořícího zbylých
4,29 % [44]. Reakce proběhnuvší na indiové fólii proto musely být hledány pro každý
izotop zvlášť; odděleně pro ně byly rovněž sestavovány příslušné tabulky.

Tab. 5.4: Reakce na izotopu india 115In, pozorované při 𝛾-spektrometrické analýze fólií
In-106 a In-107 [25, 41]

Reakce 𝑄 (keV) 𝐸prah (keV) 𝑇1/2 (h) 𝐸𝛾 (keV) 𝐼𝛾 (%)

115In(n,𝛾)116mIn 6 657,42 0,0 0,90

1 293,56 84,4
1 097,33 56,2
416,86 27,7

2 112,31 15,5
818,72 11,5

1 507,67 10,0
138,33 3,3

1 752,72 2,5
115In(n,𝛼)112Ag 2 693,8 0,0 3,13 617,52 43,0

1 387,67 5,4
115In(n,n’)115mIn −336,2 339,2 4,49 336,24 45,8

497,36 0,0

115In(n,p)115Cd −669,5 675,4 53,46

336,24 45,9
527,90 27,5
492,30 8,0
260,89 1,9
231,44 0,7

115In(n,2n)114mIn −9 228,2 9 309,2 1 188,24
190,29 15,6
558,46 3,2
725,30 3,2

115In(n,3n)113mIn −16 703,6 16 850,2 1,66 391,69 64,2

Na 115In se podařilo identifikovat celkem šest reakcí, z čehož radiační záchyt
115In(n,𝛾)116mIn a reakce (n,𝛼) vedoucí na 112Ag byly bezprahové, zatímco zbylé čtyři,
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tj. nepružný rozptyl 115In(n,n’)115mIn a reakce 115In(n,p)115Cd, 115In(n,2n)114mIn a
115In(n,3n)113mIn, byly charakterizovány jistými prahovými energiemi. Tyto energie
jsou opět společně s poločasem rozpadu produkovaných radionuklidů, jejich linkami
a příslušnými intenzitami zaznamenány v tabulce 5.4.

Reakcí pozorovatelných na izotopu 113In bylo výrazně méně. Přesto se však
podařilo rozpoznat bezprahový radiační záchyt 113In(n,𝛾)114mIn, zatímco prahové
reakce byly ve spektrech zastoupeny nepružným rozptylem 113In(n,n’)113mIn a inter-
akcemi typu (n,2p) a (n,3n), vedoucími na radionuklidy 112Ag a 111In. Nejdůležitější
charakteristiky těchto reakcí uvádí tabulka 5.5.

Tab. 5.5: Reakce na izotopu india 113In, pozorované při 𝛾-spektrometrické analýze fólií
In-106 a In-107 [25, 41]

Reakce 𝑄 (keV) 𝐸prah (keV) 𝑇1/2 (h) 𝐸𝛾 (keV) 𝐼𝛾 (%)

113In(n,𝛾)114mIn 7 083,7 0,0 1 188,24
190,29 15,6
558,46 3,2
725,30 3,2

113In(n,n’)113mIn −391,7 395,2 1,66 391,69 64,2
113In(n,2p)112Ag −9 290,0 9 373,0 3,13 617,52 43,0

1 387,67 5,4
115In(n,3n)111In −17 118,0 17 271,0 67,31 245,40 94,0

171,28 90,0

Jak je možné si povšimnout, některé interakce s různými terčovými izotopy
vedou na stejné produkty; jako příklad mohou posloužit reakce 115In(n,2n)114mIn a
113In(n,𝛾)114mIn. Takovéto reakce jsou v tabulce konečných výsledků 5.6 zapisovány
podle vzoru natIn(n,x)114mIn, a zatímco reakční rychlosti pro interakce probíhající
na jediném izotopu jsou vztahovány právě buď k počtu jader 115In, anebo 113In,
hodnoty 𝑅R pro reakce na přírodní směsi jsou uváděny vzhledem k jejich součtu,
tj. k celkovému počtu všech typů jader india ve fólii. I to může být důvodem poněkud
výraznějšího rozptylu reakčních rychlostí než u vzorků ze zlata; pro pozici P0, a
tedy pro fólii In-106, bylo v tomto případě dosahováno hodnot v řádech od 10−17

až do 10−15 s−1, zatímco výsledky pro ozařovací pozici P14, tj. vzorek In-107, se
pohybovaly mezi 10−19 a 10−16 s−1. Kompletní přehled finálních hodnot 𝑅R obsahuje
opět tabulka 5.6.

Zpracovávání 𝛾-spekter indiových fólií však odhalilo ještě jedno specifikum
tohoto materiálu; nejintenzivnější gama linky naprodukovaných radionuklidů 115mIn
a 115Cd se nacházely shodně na energii 336,24 keV. Aby se tedy podařilo spočítat
reakční rychlosti pro obě korespondující interakce, bylo nutno nejprve analyzovat píky
o dané energii v měřeních provedených po uplynutí deseti poločasů rozpadu 115mIn
společně s daty pro zbývající linky 115Cd a odtud standardním způsobem stanovit
hodnotu 𝑅R pro tento kadmiový izotop. Následně se s pomocí rovnic (1.10) a (1.11)
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stanovily počty pulzů, jež po odečtení od ploch píků o energii 336,24 keV v prvních
cyklech měření zaručovaly, že takto získané hodnoty již odpovídají pouze impulzům
pocházejícím od 115mIn, a je z nich tedy možné usuzovat na reakční rychlost příslušné
produkční interakce. Velikost dané opravy se přitom pohybovala od několika desetin
procenta pro počáteční měření až po více než čtvrtinu při měřeních prováděných na
hranici deseti poločasů rozpadu 115mIn.

Právě tato data proto byla v případě india zvolena pro ověřování poločasu
rozpadu. Aktivity izotopu 115mIn pro proložení rozpadovým zákonem byly odvozovány
ze zmíněných rozdílů skutečně naměřených ploch pod píky s energií 336,24 keV
a počtů pulzů dodatečně určených jakožto příspěvek od 115Cd. Fitování těchto
hodnot dalo výsledky 𝐴0 = (178,6 ± 3,5) kBq a 𝑇1/2 = (4,631 ± 0,141) h. Ze srovnání
s referenční hodnotou poločasu rozpadu (4,486 ± 0,004) h i tentokrát vyplývá, že
v rámci uváděných přesností jsou experimentální a teoretická hodnota ve shodě, a
postup pro současnou analýzu izotopů 115mIn a 115Cd je díky tomu možné pokládat
za ověřený.

Obr. 5.4: Proložení aktivit izotopu 115mIn, vypočtených z ploch pod píkem o ener-
gii 336,24 keV redukovaných o příspěvek 115Cd, křivkou ve tvaru 𝑦 = 𝑎e𝑏𝑥

5.4 Shrnutí finálních výsledků

Důležitým výstupem kapitoly i celé bakalářské práce je tabulka 5.6, v níž jsou
shrnuty všechny hodnoty reakčních rychlostí a jejich nejistot, spočtených výše uvede-
ným způsobem pro každou interakci identifikovanou v souboru 𝛾-spekter hliníkových,
zlatých a indiových fólií ozařovaných v pozicích P0 a P14.
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Tab. 5.6: Konečné hodnoty reakčních rychlostí včetně procentuálních nejistot pro všechny
interakce pozorované v 𝛾-spektrech fólií Al-103, Al-104, Au-143, Au-144, In-106 a In-107

Reakce Pozice P0 Pozice P14
𝑅R (s−1) 𝜎𝑅R (%) 𝑅R (s−1) 𝜎𝑅R (%)

27Al(n,𝛼)24Na 8,674·10−16 0,42 2,021·10−17 0,48
197Au(n,𝛾)198Au 1,234·10−14 0,16 3,600·10−16 0,20
197Au(n,p)197Pt 1,671·10−15 1,02 4,858·10−17 1,02

197Au(n,2n)196Au 1,372·10−14 0,28 3,355·10−16 0,33
197Au(n,2n)196m2Au 7,605·10−16 0,76 2,063·10−17 0,66

197Au(n,3n)195Au 7,246·10−16 1,83 1,812·10−17 36,20
115In(n,𝛾)116mIn 9,645·10−15 1,03 3,136·10−16 0,52
115In(n,n’)115mIn 7,715·10−15 0,20 1,658·10−16 0,18
115In(n,p)115Cd 3,928·10−17 0,69 8,592·10−19 2,85
113In(n,3n)111In 4,274·10−17 2,37 1,754·10−18 6,94
natIn(n,x)114mIn 7,953·10−15 0,14 2,053·10−16 0,40
natIn(n,x)113mIn 3,036·10−16 1,06 6,357·10−18 1,19
natIn(n,x)112Ag 1,745·10−17 6,15 4,814·10−19 7,42

Na základě tabulky je možné učinit celou řadu pozorování. V souvislosti s dříve
komentovanými řádovými rozdíly mezi 𝑅R při ozařování v pozici P0 oproti P14,
odpovídajícími přibližně desetinásobnému až tisícinásobnému snížení korespondujících
reakcí v koncové oproti nejbližší poloze vzorku, je namístě připojit komentář taktéž
k odpovídajícím nejistotám. Neurčitosti reakčních rychlostí pro interakce na fóliích
Al-103, Au-143 a In-106 se pohybují ve většině případů okolo jednoho procenta,
zatímco nejistoty vztahující se k reakcím na vzorcích Al-104, Au-144 a In-107 téměř
vždy výrazně rostou a u reakce 197Au(n,3n)195Au dosahují až desítek procent. To
je způsobeno převážně horší pozorovatelností příslušných gama linek ve spektrech
vzdálenějších fólií; pro jmenovanou (n,3n) reakci má pak hodnota reakční rychlosti
v pozici P14 význam pouze pro hrubé srovnání s 𝑅R spočtenou pro pozici P0.

Dále lze z tabulky 5.6 určit například nejintenzivnější a naopak nejméně inten-
zivní reakce. Pro obě ozařovací pozice vykazují nejvyšší reakční rychlosti interakce
197Au(n,𝛾)198Au, 197Au(n,2n)196Au, 115In(n,𝛾)116mIn, 115In(n,n’)115mIn a reakce na
přírodní směsi natIn(n,x)114mIn. Nejmenší hodnoty naopak charakterizují interakce
115In(n,p)115Cd, 113In(n,3n)111In a natIn(n,x)112Ag. Pro využitelnost údajů v navazu-
jících pracích však nerozhoduje intenzita reakce, nýbrž její prahovost či bezprahovost.
Prahových reakcí se přitom podařilo identifikovat, analyzovat a z hlediska 𝑅R vy-
hodnotit celkem 10. V budoucnu pak hodnoty jejich reakčních rychlostí budou
díky znalosti příslušných účinných průřezů hrát klíčovou roli ve finální dekonvoluci
kýženého neutronového spektra.



Závěr

Cílem bakalářské práce bylo iniciovat studium parametrů nového neutronového
spektra pro cyklotronem U-120M řízený generátor rychlých neutronů NG-2 na
pracovišti ÚJF AV ČR technikou aktivačních detektorů. Výzkum byl motivován
získáním dobře definovaného pole neutronů coby nástroje pro řadu nukleárních
i obecných disciplín, k nimž patří materiálové vědy, tvorba knihoven jaderných dat,
medicína, kalibrace nových detekčních systémů či kupříkladu aktivační analýza.

Za tímto účelem byla nejprve provedena důkladná rešerše týkající se principů
aktivačních měření, jaderné gama spektrometrie a aktuálně probíhajícího výzkumu
na domácím i řadě světových pracovišť s podobně zaměřeným výzkumem. V rámci
příslušných pasáží byla prostudována problematika spektrálních výtěžků s ohledem
na jaderná data a účinné průřezy, zkoumány byly rovněž aplikace neutronových polí
zdrojových reakcí p + Be a d + Be s různými energiemi svazků protonů a deuteronů.
Takto byly získány znalosti potřebné pro realizaci konkrétních experimentálních
činností.

Jako první praktický úkol proběhlo seznámení s ovládáním HPGe gama spektro-
metrického systému Canberra na Oddělení jaderných reakcí ÚJF, součástí čehož bylo
stanovení absolutní detekční účinnosti pro tři vzdálenosti detektor-vzorek, konkrétně
pro geometrie p5 (5 cm), p8 (8 cm) a p20 (30 cm). Tím se otevřela možnost vybrané tři
pozice využít pro měření 𝛾-spekter dozimetrických fólií aktivovaných při samotném
ozařovacím experimentu. Jeho jádrem byla dosud málo prozkoumaná reakce proto-
nového svazku o energii 22 MeV a tlustého beryliového terče; dané experimentální
uspořádání pak vzniklo zapojením beryliové terčové stanice do ionto-optické trasy
urychlovače a umístěním sad tvořených vhodnou kombinací 11 aktivačních materiálů
(Ni, Co, Au, In, Ti, Al, Y, Lu, Fe, Nb, Cu) do čtyř žádaných vzdáleností od terče
v rozmezí 14 mm (geometrie P0) a 154 mm (geometrie P14). Ozařování trvalo po dobu
více než 12 h za průměrného proudu protonů na terči o velikosti 11,66 µA. Aktivované
dozimetrické fólie byly následně po dobu několika týdnů cyklicky proměřovány na
popsaném 𝛾-spektrometrickém systému.

Jelikož výzkumné činnosti směřující k rekonstrukci samotného neutronového
spektra jsou rozděleny do tří samostatných studií, postup v rámci bakalářské práce
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byl zastaven vyhodnocením naměřených dat pro tři aktivační materiály. Zvoleny byly
hliník, zlato a indium, přičemž analýza proběhla celkem pro šest fólií, z nichž tři byly
ozařovány v geometrii P0 a tři v P14. Dohromady se v získaných gama spektrech
podařilo identifikovat 13 reakcí, z toho 10 prahových. Tím byl dalece překonán
požadavek na vyhodnocení alespoň tří prahových reakcí stanovený v zadání. Pro
každou z nich byla následně stanovena příslušná reakční rychlost na jedno terčové
jádro, přičemž tyto hodnoty byly nakonec společně shrnuty v tabulce finálních
výsledků. Na jejich správnost lze usuzovat ze srovnání s hodnotami získanými při
dříve provedených experimentech s obdobnými energiemi protonů.

Naplněním stanovených cílů bakalářské práce se podařilo získat dobrý základ
pro navazující výzkumný úkol a diplomovou práci, v rámci nichž budou vyhodnoceny
zbývající aktivační materiály a na úplný závěr rekonstruováno kýžené neutronové
spektrum. Znalost nového spektra přitom výrazně rozšíří výzkumné možnosti praco-
viště, neboť ji bude možné využít zejména pro testy radiační odolnosti elektronických
komponent, validaci účinných průřezů v oblasti vysokých energií neutronů, mimo-
řádně relevantních pro vývoj fúzních technologií, nebo pro stále perspektivnější obor
neutronové aktivační analýzy rychlými neutrony.
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