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1.1. Fůzní reaktor & detekce neutronů 
Současné úvahy o bezpečném provozování fůzního reaktoru vycházejí z úvahy, že regulace jeho 
výkonu by byla prováděna opakovaným dávkováním přesně definovaného množství „fůzního 
paliva“. Ze spektra možných reakcí slučování lehkých jader se pak jeví nejvýhodnější reakce D-T: 
 

MeVQnHeHH 6,171432 =+→+  (1)

 
Energie reakce D-T je 17,6 MeV a vyznačuje se vysokým podílem kinetické energie připadající na 
1 vzniklý neutron – 14,1 MeV. Z hlediska energetické účinnosti fůzního reaktoru bude snaha o 
maximální absorpci kinetické energie neutronů a její využití v tepelném cyklu fůzní elektrárny. 
Část nezachycených neutronů však bude unikat i do okolí a bude je tak možno využít pro 
monitorování výkonu fůzního reaktoru nebo je bude nutno monitorovat za účelem radiační 
chrany. Toto je zásadní rozdíl oproti způsobu využití neutronů u klasických jaderných reaktorů 
jejichž výkon je zpětnovazebně regulován a to na základě detekce neutronů vznikajících při 
štěpení v aktivní zóně a následným zasouváním absorpčních tyčí. Pole neutronů ve fůzních 
reaktorech se bude vyznačovat i jiným energetickým spektrem, bude jiná kinetika jejich vzniku, 
nebude zde vliv zpožděných neutronů. Zatímco energetické jaderné reaktory jsou provozovány 
kontinuálně, u fůzního rektoru se předpokládá periodický provoz v krátkých časových 
intervalech. Fluence neutronů bude časově proměnná. Bude větší elektromagnetické rušení. 
Vedle neutronů bude vznikat i další záření s odlišnou energií a fluencí a mohou pak nastat 
odlišnosti ve způsobu nastavení pracovních bodů detektorů neutronů např. pro diskriminaci 
záření gama. I přes naznačené odlišnosti lze základy detekce neutronů objasnit i na jaderném 
reaktoru jako zdroji neutronů a simulovat zde i některé provozní stavy.  
 
Tato experimentální úloha zaměřená na problematiku detekce neutronů bude využívat jako zdroj 
neutronů školní reaktor VR-1 VRABEC. V rámci této úlohy proběhne i obeznámení s principy 
jaderné bezpečnosti a s bezpečným zacházením se zdroji ionizujícího záření. 

1.2. Detekce a detektory neutronů 
Problematika detekce a detektorů neutronů s ohledem na provoz a využívání výzkumného 
jaderného reaktoru souvisí s problematikou řízení reaktoru (měření výkonu) a s experimentálním 
určením parametrů pole neutronů (hustota toku, fluence, spektrum). Provoz experimentálních 
výzkumných reaktorů je charakterizován častými a rychlými změnami výkonu a relativně širokým 
rozsahem výkonů. Pro řízení reaktoru se proto používají výhradně plynové detektory neutronů, 
které umožňují získat okamžitou informaci o stavu reaktoru. Pro experimentální měření 
parametrů pole neutronů v závislosti na řešené problematice nacházejí uplatnění plynové 
detektory nebo aktivační detektory.  

Plynové detektory neutronů 

Plynové detektory obecně využívají skutečnosti, že při průchodu ionizující částice objemem 
detektoru dochází k ionizaci plynové náplně. Detektor vlastně představuje kondenzátor, na jehož 
elektrody je vloženo elektrické napětí. Vzniklé kladně nabité ionty a elektrony jsou elektrickým 
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polem urychleny a dopadají na katodu resp. anodu detektoru. Na výstupu detektoru vzniká 
elektrický impuls, který je dále zpracován. V závislosti na konstrukci a geometrii detektoru, 
velikosti napájecího napětí, na druhu a tlaku plynové náplně se jedná o ionizační, proporcionální, 
Geiger-Müllerův nebo koronový detektor. Pokud je odezva detektoru úměrná energii 
dopadajících částic, jedná se o detektor se spektrometrickými vlastnostmi. 
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Obr. 2  Schéma zapojení detekčního systému v impulsním režimu 

 
Pro vyhodnocení může být detektor zapojen v impulsním nebo proudovém režimu, resp. 
v campbellovském zapojení. Režim detektoru je závislý na vztahu mezi časovou konstantou R.C, 
dobou sběru nábojových nosičů ts a střední hodnotou hustoty proudu měřených částic n. Odpor 
RP je pracovním odporem vyhodnocovacího zařízení a kapacita C je dána součtem kapacity 
detektoru a vstupního vyhodnocovacího zařízení. Impulsní režim vyžaduje, aby byla splněna 
následující podmínka: 

n
CRtCR s

1.,. <<≅  (2)

Pro proudový režim je nutno, aby platilo: 

n
CRtCR s

1.,. >>>>  (3)

Obecné schéma zapojení plynových detektorů je uvedeno na Obr. 1 a Obr. 2. V impulsním 
režimu je počet impulsů úměrný počtu dopadajících částic. Je to režim vhodný pro oblast malých 
a středních četností dopadajících částic, při vyšších četnostech se pak projevuje vliv mrtvé doby 
detektoru. V tomto režimu lze provádět prostou detekci částic, nebo pokud má detektor 
spektrometrické vlastnosti, lze určit energii dopadající částice. Na základě amplitudové, časové 
nebo tvarové diskriminace lze v tomto režimu odlišit i částice podle typu (s výhodou používána 
např. amplitudová diskriminace gama záření ve směsném poli gama a neutronů). 
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V proudovém režimu se měří proudová odezva, jejíž velikost je úměrná ionizací vytvořenému 
náboji mezi elektrodami detektoru za jednotku času. Umožňuje měřit v širokém dynamickém 
rozpětí - některé ionizační komory např. v rozsahu od 10-12 A do 10-3 A. Tento režim není zatížen 
vlivem mrtvé doby a je proto výhodný zejména při vyšších četnostech dopadajících částic. Nelze 
však rozlišit jednotlivé registrované částice podle typu. Pokud je vyžadovaná diskriminace gama 
záření ve směsném poli gama a neutronů, používají se kompenzované ionizační komory nebo 
štěpné ionizační komory s campbellovským zapojením.  
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Obr. 3  Účinné průřezy vybraných interakcí 
s neutrony (JEFF PC) 
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Obr. 4  Počítací charakteristika koronového 
 detektoru SNM 10 

Principy detekce neutronů  

Neutrony patří mezi nepřímo ionizující částice. Detekce neutronů plynovými počítači je založena 
na skutečnosti, že při jejich interakci s vhodným materiálem - radiátorem - vznikají sekundární 
nabité částice, které způsobují ionizaci. Stěny detektorů se proto pokrývají izotopem 10B nebo 
štěpnými materiály 235U, 232Th, 238U nebo se detektor plní plynovou náplní (1H, 3He, BF3). 
Účinné průřezy vybraných radiátorů pro interakci s neutrony jsou na Obr. 3. 

Pro detekci tepelných neutronů se nejčastěji využívá jaderné reakce na 10B: 
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Využití pro spektrometrické účely brání nejednoznačnost reakce (z 94% do excitovaného stavu 
jádra 7mLi a z 6% do základního stavu) a poměrně vysoká energie reakce. Izotop 10B má vysoký 
absorpční účinný průřez v oblasti tepelných neutronů (3840 .10-28 m2), který s rostoucí energií 
neutronu klesá podle 1/v. U proporcionálních počítačů se nejčastěji používá bór ve formě 
fluoridu boritého BF3, u ionizačních komor a koronových detektorů se vnitřní povrch katody 
pokrývá tenkou vrstvou karbidu bóru B4C. Izotopické složení přírodního bóru je 10B (19%) a 11B 
(81%). 

Pro detekci neutronů lze použít i štěpné materiály jako 235U, 239Pu, 238U nebo 232Th. Pro 
detekci tepelných neutronů se nejčastěji používá 235U.  
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kde FP1, FP2 jsou štěpné produkty, ν je počet vznikajících neutronů při štěpení (průměrně 2.43). 
Vzniklé štěpné trosky se vyznačují velkou kinetickou energií cca 80 MeV. Amplitudovou 
diskriminací lze odlišit mohutnou odezvu neutronů od šumu detektoru a od doprovodného 
záření, které má malou ionizační ztrátu (gama, X, elektrony) vzhledem ke štěpným troskám FP1, 
FP2. Stejně tak lze odstranit odezvu na vlastní alfa záření (štěpné materiály patří mezi přirozené 
radionuklidy emitující záření alfa). 

Pro detekci neutronů a spektrometrii rychlých neutronů (En > 1 MeV) proporcionálními 
detektory nachází využití jaderná reakce: 

MeVpHnHe 765,00
1

3
1

1
0

3
2 ++→+  (7)

Tato reakce má jednoznačný průběh a příznivou velikost energie reakce. Účinný průřez v oblasti 
tepelných neutronů je 5330 . 10-28 m2 a klesá úměrně 1/v.  

Pro spektrometrii rychlých neutronů (En = 10 keV ... 5 MeV) jsou také využívány 
proporcionální detektory plněné vodíkem. Využívá se pružného rozptylu neutronů na jádrech 
vodíku. Odražené protony ionizují náplň a vzniklá odezva je úměrná energii dopadajících 
neutronů.  

Pracovní bod plynového detektoru neutronů v pulzním režimu 

Pro nastavení optimálního pracovního bodu detektoru je potřebná znalost amplitudové a počítací 
charakteristiky. Počítací charakteristika detektoru je závislost mezi počtem výstupních impulsů 
detektoru a jeho napětí při konstantních vnějších podmínkách (diskriminaci, toku dopadajících 
částic geometrii atd.) viz. Obr. 4. Pozn: Při měření této charakteristiky je nutno nastavit 
diskriminaci tak, aby vždy byly registrovány pouze neutrony. 

0

2500

5000

7500

10000

0 50 100 150 200 250

Amplituda výstupního impulsu [kanál]      (1 kanál = 20 mV)

Po
če

t v
ýs

tu
pn

íc
h 

im
pu

ls
ů 

za
 1

00
 s

optimální nastavení amplitudové 
diskriminace gama - n

odezva
na nežádoucí
šumy a gama 

odezva na neutrony

Integrální charakteristika
(x80)

Diferenciální charakteristika

 

Obr. 5  Diferenciální amplitudová charakteristika koronového detektoru SNM 10, 
 pokrytí stěn 10B, UN=1500 V, měřeno 256ti kanálovým analyzátorem MC1256r 
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Amplitudová charakteristika detektoru je závislost mezi počtem výstupních impulsů detektoru 
a jejich amplitudou viz Obr. 5. Charakteristiku lze měřit v integrálním nebo diferenciálním režimu 
diskriminátoru. 

Zadání úlohy 

1. Seznamte se s ovládáním 256-ti kanálového analyzátoru MC1256 a tříkanálového analyzátoru 
EMK310. 

2. Změřte integrální a diferenciální amplitudovou charakteristiku koronového detektoru 
neutronů typu SNM 10, SNM 13 nebo proporcionálních detektorů CPNB25, 0.5NH01. 

3. Určete a zdůvodněte optimální nastavení diskriminační úrovně. Diskutujte tvar amplitudového 
spektra. 

4. Změřte počítací charakteristiku vybraných detektorů. Určete sklon jejího plata a zvolte 
pracovní bod detektoru.  

Postup při měření 

Měření je prováděno při ustáleném stavu reaktoru na výkonu N = 2E4 imp./s a s detektorem 
v takové poloze, aby celková četnost zpracovávaných impulzů detekčním systémem nebyla větší 
než 5000 s-1. Diferenciální charakteristiku je možno měřit jednokanálovým nebo 256-ti 
kanálovým analyzátorem. Provede se kontrola zapojení detektoru, nastavení vysokého napětí a 
časové konstanty zesilovače. Při použití 256-ti kanálového analyzátoru se získá přímo 
diferenciální amplitudové spektrum výstupních impulsů detektoru. Změnou zesílení se 
optimalizuje zobrazení amplitudového spektra na displeji přístroje. Integrální spektrum se získá 
následujícím přepočtem: 

∑ ==
256

256...1,
k

kk kMI  (8)

kde: Mk je počet impulsů v k-tém kanálu diferenciálního spektra, 
  Ik je počet impulsů v k-tém kanálu integrálního spektra. 

Při použití analyzátoru EMK310 je nutno nejdříve provést orientační nastavení zesílení 
v integrálním režimu měření. Měření amplitudového spektra je možno provádět automaticky 
přímo v integrálním nebo diferenciálním režimu EMK310, nebo po změření v jednom režimu 
přepočítat. Krok na diskriminační úrovni se volí rovný šířce okna (rozdělení je provedeno do 128 
kanálů). Diskriminační hladina pro detekci neutronů se volí obdobně jako na Obr. 5. 
 

Měření počítací charakteristiky se provádí při ustáleném výkonu reaktoru. Provede se měření 
diferenciální amplitudové charakteristiky při maximálním napětí detektoru a vhodně se zvolí dolní 
diskriminační hladina pro eliminaci gama záření a šumů. Vlastní měření pak probíhá v integrálním 
režimu. Napětí detektoru se postupně zmenšuje a závislost počtu naměřených impulsů za daný 
časový interval na napětí se vynáší do grafu. U přístroje EMK310 lze využít automatizovaný 
režim měření. 
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Tab. 1  Základní parametry detektoru neutronů používaných pro experimenty na reaktoru VR-1  

Napájecí 
napětí 

doporučen
é 

Napájecí 
napětí 

maximální

Sklon 
plata 

Citlivost na 
tepelné 

neutrony 

Citlivost 
na gama 

10 Gy/ho
d 

Průmě
r 

Délka
Detektor Typ 

[V] [V] %/100V
[imp.s-1/ 
n.cm2.s-1] 

[imp.min-1] mm mm 

SNM 10 koronový, 10B 1500 3000 < 1.5 0.3 1 18.5 336 

SNM 11 koronový, 10B 1500 3000 < 1.5 0.8 1 18.5 336 

SNM 13 koronový, 10B 500 600 < 5 0.05 2 8.5 85 

CPNB 25 proporc., 10B 850 950 < 0.4 4 6 25.5 394 

0.5NH01 proporc., 3He 1650 1750  0.5  10 10 

CC54B komp. IK, 10B 600     49 476 

CFUL01 štěpná IK, 235U 600  16 1  48 337 
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1.3. Mrtvá doba neutronového detekčního systému 
Mrtvá doba je negativní jev, který se projevuje u detekčních systémů pracujících v impulsním 
režimu. Neprojevuje se u systémů pracujících v proudovém režimu. Vliv mrtvé doby se projevuje 
ztrátou v počítání částic. Odezva detekčního systému je nelineární v závislosti na četnosti 
dopadajících částic. Pod pojmem detekční systém je možno si představit vlastní detektor, 
předzesilovač, zesilovač, analyzátor, čítač, A/D převodník resp. různé uspořádání těchto 
komponent. Mrtvá doba obecně závisí na rozměrech, geometrii a napětí detektoru, na četnosti a 
typu dopadajících částic, na nastavených parametrech měřící aparatury (diskriminační hladina) 
atd. 

Mrtvá doba je definována jako časový interval τ, který následuje po každém impulsu 
na výstupu detekčního systému a ve kterém není detekční systém schopen registrovat 
další vstupní podnět. 

Ionizující záření má statistický charakter. Časové rozložení jednotlivých dopadajících částic 
odpovídá poissonovskému rozdělení. Dvě po sobě jdoucí částice se mohou navzájem nacházet 
v libovolném časovém intervalu (0, +∞). Rozložení časových intervalů, mezi dvojicí po sobě 
následujících impulsů na výstupu detekčního systému s mrtvou dobou τ má „upravené“ 
poissonovské rozložení - dva po sobě jdoucí výstupní impulsy mohou přijít v časovém intervalu 
(τ, +∞). 

čas

Vstupní podnět

Výstupní odezva

Nekumulativní mrtvá doba Kumulativní mrtvá doba

τ τ ττ
čas

čas

čas
τ΄

interval mrtvé doby  τ + τ΄interval mrtvé doby   τ

vstupní podnět se neprojeví na výstupní 
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Obr. 6  Ilustrační obrázek k objasnění pojmu mrtvá doba 

Existují dva typy mrtvé doby - kumulativní a nekumulativní. Pokud se v časovém intervalu τ 
objeví na vstupu systému nový podnět, který sice není na výstupu zaznamenán, ale který vede 
k prodloužení mrtvé doby, jedná se o mrtvou dobu kumulativního typu. Pokud nový podnět 
neovlivní dobu trvání mrtvé doby, pak se jedná o mrtvou dobu nekumulativního typu. Závislost 
mezi četností výstupní odezvy na četnosti vstupního podnětu pro detekční systémy s různým 
typem mrtvé doby, které jsou používané při měřeních na reaktoru VR-1 je na Obr. 7. Hodnoty 
mrtvé doby se pohybují podle typu detektoru od 10-7 do 10-5 s.  

Vztah mezi naměřenou četností výstupní odezvy m, skutečnou četností výstupní odezvy n (ta 
je rovna četnosti vstupního podnětu) a mrtvou dobou τ kumulativního a nekumulativního typu 
lze vyjádřit vztahy: 
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τnenm −⋅=  (kumulativní mrtvá doba) (9)

τn
m

n
+

=
1

 (nekumulativní mrtvá doba) (10)

Oba výrazy lze pro malé hodnoty nτ << 1 rozvinout do Taylorovy řady a zanedbáním členů 
vyšších řádů získat: 

)1( τnnm −⋅=  (11)

0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

1000,00

10000,00

100000,00

1 10 100 1000 10000 100000
Četnost vstupního podnětu 1/s (x200)

Č
et

no
st

 v
ýs

tu
pn

í o
de

zv
y 

de
te

kt
or

u 
[1

/s
] (

x2
00

) nulová mrtvá doba
(proudová ionizační komora CC54 s pikoampérmetrem)

kumulativní mrtvá doba
(detektor SNM13 s "rychlým" MCA)

nekumulativní mrtvá doba
 (MCA s "rychlým" detektorem SNM 10)

1E4 1E5 1E6 1E7 1E8 1E9
Výkon reaktoru  [1/s]

 

Obr. 7  Vliv mrtvé doby na odezvu různých typů detekčních systémů při zvyšování výkonu reaktoru. 

Skutečný časový průběh výstupních impulsů z detektoru neutronů typu SNM 10 po jejich 
zpracování zesilovačem je pro nízké četnosti výstupních impulsů na Obr. 8. Je možno pozorovat 
tvar, amplitudu a délku jednotlivých impulsů i statistický charakter jejich výskytu. Při vyšších 
četnostech (viz Obr. 9) je patrné i překrývání a hromadění impulsů v důsledku jejich nenulového 
trvání. Vedle efektu mrtvé doby tak dochází ke ztrátě v počítání impulsů i v důsledku posunu 
stejnosměrné složky při nedostatečné kompenzaci „pole zero“, může se projevit i vliv 
nedostatečně dimenzovaného napájecího zdroje atd. 

Pro měření mrtvé doby se používá řada metod - metoda dvou zářičů, metoda max. četností, 
metoda založená na statistických fluktuacích měřené četnosti, metoda zářiče s krátkým poločasem 
rozpadu nebo metoda elektronického vnucování mrtvé doby. 
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Obr. 8  Časový průběh registrovaných impulsů pro 
nízké četnosti (digit. osciloskop 2 µs/dílek). 

Obr. 9 Časový průběh registrovaných impulsů pro 
vysoké četnosti (0.2 µs /dílek). 

Metoda dvou zářičů 

Při použití metody dvou zářičů se měří odezva od zdroje č. 1. - naměří se četnost m1, přidá se 
zdroj č. 2 a měří se odezva současně od obou zdrojů - četnost m12 a nakonec se změří samotný 
zdroj č. 2 - naměří se četnost m2. Všechna měření musí být prováděna ve stejné geometrii a 
s dostatečnou přesností. Mrtvou dobu lze za podmínky m12 .τ << 1 a při zanedbání vlivu pozadí a 
vyjádřit vztahem:  

mm
m-mm = 
2

1221

.2 1

+τ  (12)

Na reaktoru lze tuto metodu modifikovat tak, že zdrojem neutronů je aktivní zóna reaktoru při 
výkonu N a poté při zvýšeném výkonu 2N (výkon reaktoru je nutno určovat detektorem 
v proudovém režimu). Vztah přejde do tvaru (m1=m2): 

2
1

12
2m

m-m
 = 12τ  (13)

Tato metoda je omezena pouze na nízké četnosti, kde se vliv mrtvé doby příliš neprojevuje. 
Současně vyžaduje, aby naměřené hodnoty četností měly malou statistickou chybu. 

Metoda maximálních četností 

Metoda maximálních četností spočívá v nalezení maxima závislosti četnosti výstupní odezvy 
systému (výstupní četnost impulsů) na četnosti vstupního podnětu (četnosti dopadajících částic). 
Četnost dopadajících neutronů je úměrná výkonu reaktoru. 

Jedná-li se o mrtvou dobu kumulativního typu - po dosažení maxima je závislost klesající - lze 
z (9) vynásobením τ a označením m.τ = y, n.τ = x získat bezrozměrnou rovnici y = x.e-x, která má 
maximum pro x = 1 ve kterém platí: 

max
max .

11.m
mee

=⇒= ττ  (14)

kde e je základ přirozených logaritmů (e = 2.7115).  
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Jedná-li se o mrtvou dobu nekumulativního typu (po dosažení maxima dochází k nasycení), lze 
určit, jak se výstupní odezva m mění v závislosti na rostoucí četnosti dopadajících částic n: 

max

1
limlimlim m

1

+
n
1

1 
n
  

n+1
n 

n
 m

n
=⇒=

∞→
=

∞→
=

∞→
τ

τττ
 

(15)

Při vysokých četnostech vstupního podnětu se může projevovat řada jiných vlivů (posun 
pracovního bodu, špatná kompenzace „pole zero“) a stanovení vlastní mrtvé doby systému proto 
může být problematické. 

Korekční činitel na mrtvou dobu 

V praxi je výhodnější experimentálně stanovit korekční činitel na mrtvou dobu kτ , který je pak 
platný pro danou konfiguraci a nastavení parametrů přístrojů (vysoké napětí, zesílení, pole zero, 
diskriminace, geometrie měření). Skutečná četnost výstupní odezvy n závisí na naměřené četnosti 
m podle vztahu: 

n = kτ (m) . m (16)

Využijeme-li, že při dostatečně nízkých četnostech lze vliv mrtvé doby pro detekční systém 
v impulsním režimu zanedbat, pak lze pro výchozí „nulté“ měření napsat vztah: 

n0 = m0 (17)

ktau = 5,75E-13m3 - 1,40E-08m2 + 1,15E-04m + 9,22E-01
R2 = 9,99E-01
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Obr. 10  Korekce na mrtvou dobu - závislost skutečné četnosti n a korekčního činitele 
 kτ na naměřené četnosti m pro detektor SNM13 

Pokud pro měření výkonu reaktoru použijeme měřící systém pracující v proudovém režimu pak 
jeho odezva není zatížena problematikou mrtvé doby. Při postupném zvyšování výkonu reaktoru 
získáme řadu hodnot: 

i0, m0; i1, m1; i2, m2; ... ; ik, mk; … (18)

kde ik je výstupní proud proudové kompenzované ionizační komoru při k-tém měření. Skutečnou 
četnost nk v k-tém měření lze vypočítat ze vztahu:  
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0
0

0
0

m.
i
in.

i
i=n kk

k =  (19)

Tuto metodu je možno aplikovat pokud je použita kompenzovaná ionizační komora nebo pokud 
odezva proudového detektoru na doprovodné gama záření je zanedbatelná (platí pro reaktor 
VR-1). Nezanedbatelný vliv mrtvé doby a nutnost provádění korekce nejlépe prezentuje 
následující obrázek a tabulka: 

Rozložení hustotu toku neutronů po výšce 
pozice F4 AZ zony B1 reaktoru VR-1 VRABEC
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                          MC1256r/MC2
Unap = 500V
hw diskriminace od 32 kanálu
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Obr. 11  Vliv mrtvé doby na odezvu detektoru SNM13 

Četnost 
naměřená

Četnost 
skutečná

Korekční 
činitel KTau

m n
s-1 s-1

629,1 629,1 1,0000
1230,2 1240,9 1,0087
2358,0 2430,1 1,0306
5433,0 5937,7 1,0929

13884,8 17648,3 1,2710
20204,8 29197,5 1,4451
35359,1 89367,9 2,5274
38646,9 174220,8 4,5080
36267,7 291890,1 8,0482
29610,9 587108,8 19,8275
17145,5 1182240,3 68,9535

3797,1 2771249,1 729,8395

nk/mk

Efekt odstavení reaktoru 

Na Obr. 12 je pro ilustrativnost znázorněn průběh odezvy při poklesu výkonu reaktoru („efekt 
odstavení reaktoru“), kde je výkon měřen různými typy detekčních systémů a s různou mrtvou 
dobou.  

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400
Čas [s]

Č
et

no
st

 v
ýs

tu
pn

í o
de

zv
y 

1/
s 

(x
20

0)
 proudová ionizační komora CC54 s 

pikoampérmetrem (odpovídá skutečné hodnotě)

detektor SNM13 (kumulativní, 30 us) s "rychlým" MCA

MCA (nekumulativní, 16 us) s "rychlým" 
detektorem SNM 10

1E4

1E5

1E6

1E7

1E8

1E9

Výkon reaktoru

SHO

 

Obr. 12  Efekt odstavení pro tři různé typy detekčních systémů 
 (bez mrtvé doby, s kumulativní a nekumulativní mrtvou dobou). 

Systémy pracující v impulzním režimu jsou silně přetíženy - po poklesu výkonu reaktoru dochází 
namísto očekávaného poklesu k nárůstu odezvy a to v důsledku jejich „odlehčení“ (kumulativní) 
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nebo dochází ke zpožděné odezvě na pokles výkonu reaktoru (nekumulativní). Správný průběh 
výkonu ukazuje systém s kompenzovanou proudovou ionizační komorou, u které se mrtvá doba 
neprojevuje. 

Zadání úlohy: 

1. Porovnejte odezvu impulsního detekčního systému složeného z detektoru SNM10 resp. 
SNM13 a tříkanálového analyzátoru EMK310 odezvou proudové kompenzované ionizační 
komory typu CC54B při postupně zvyšujícím se výkonu reaktoru.  

2. Stanovte korekční činitel mrtvé doby kτ pro danou konfiguraci detektorů SNM10, SNM13. 
3. Vysvětlete vliv mrtvé doby na odezvu detektoru při skokovém odstavení reaktoru z vyššího 

výkonu (efekt „odstavení“).  
4. Proveďte porovnání hodnoty mrtvé doby získané různými metodami a diskutujte výsledky. 

Postup měření: 

Využívá se skutečnosti, že výkon reaktoru je měřen pomocí kompenzované proudové ionizační 
komory (neprojevuje se vliv mrtvé doby). Výchozím stavem je reaktor v kritickém stavu, výkon 
2E4 imp./s, automatická regulace. U detektorů SNM10, SNM13 je nastaven optimální režim 
(vysoké napětí, diskriminace). Výchozí poloha je volena tak, aby měřená četnost byla v rozsahu 
400 až 500 s-1. Po změření výchozí četnosti detektoru m0 a proudu komory i0 se postupně skokem 
zvyšuje výkon reaktoru na 4E4, 8E4 ... 1E8 imp./s a po ustálení výkonu se vždy provede měření 
m1 , i1 … mk , ik ... 

Do grafu se vynese závislost změřené četnosti mk na výkonu reaktoru (je úměrné ik). Měření je 
ukončeno nalezením maxima křivky nebo dosáhnutí výkonu N = 1E8 imp./s. Na základě 
změřené závislosti mi=f(Ni) se určí typ mrtvé doby a stanoví se korekční činitel mrtvé doby kτ. 
Zhodnotí se celkový dosažený výsledek. Pro zpracování výsledků se používá připravený soubor 
DT.exe. 
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1.4. Měření rozložení hustoty toku neutronů v aktivní zóně reaktoru 
plynovými detektory 

Úvodní část 

Pro měření hustoty toku neutronů se používají miniaturní štěpné komory, samonapájecí 
detektory, aktivační detektory ve tvaru drátu a fólií, kalorimetry apod. Metody jsou různě citlivé, 
důležitý je vlastní detekční materiál a závislost jeho absorpčního (aktivačního) účinného průřezu 
na energii neutronů. Tato úloha je zaměřena na experimentální stanovení rozložení relativní 
hustoty toku neutronů v aktivní zóně reaktoru VR-1 koronovými plynovými detektory neutronů 
typu SNM a aktivačními detektory ze zlata a mědi. 

Školní reaktor VR-1 umožňuje měřit rozložení hustoty toku neutronů v kritickém stavu, kdy 
vnější neutronový zdroj je mimo svou pracovní polohu a v podkritickém stavu, kdy se jedná o 
násobící soustavu s vnějším neutronovým zdrojem. 

Spektrum neutronů v tepelných reaktorech 

Neutrony, uvolňované při štěpení těžkých jader (nejčastěji 235U a 239Pu), mají střední energii 
přibližně 2 MeV. Postupně, srážkami s atomy moderátoru, dochází v tepelných reaktorech 
k jejich zpomalování. Přibližně při střední energii 0.038 eV (odpovídá teplotě 293.6 K) dosáhnou 
neutrony tepelné energie, která je v rovnováze s teplotou prostředí. V tepelném reaktoru se tak 
vyskytuje spojité energetické spektrum neutronů překrývající téměř osm řádů. Toto spektrum 
neutronů se dělí na oblast tepelných, epitermálních a rychlých neutronů. S ohledem na spojitost 
spektra jsou hranice jednotlivých oblastí dány konvencí, resp. možností jejich stanovení vhodným 
experimentem. Na Obr. 13 je znázorněno obecné spektrum neutronů v tepelném reaktoru.  
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Obr. 13 Diferenciální spektrum neutronů v tepelném reaktoru (aktivní zóna C1, reaktor VR-1, Vinš, Kolros, 

Katovský, 2006) 
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Zjednodušený popis hustoty toku neutronů v dobře moderovaném reaktoru můžeme vyjádřit 
vztahem, který je určitým kompromisem respektujícím základní parametry spektra. Jedná se o 
spojení Maxwellova spektra tepelných neutronů s Fermiho spektrem epitermálních neutronů. 















∆+ΦΦ

kT
E

E
e

)kT(
E=(E) kT

E-
2t

λ  (20)

kde: 
 Φt - hustota toku tepelných neutronů 
 T - teplota neutronů 
 λ - poměr hustoty toku zpomalujících se neutronů k hustotě toku tepelných neutronů 

 





∆

kT
E  - spojovací funkce 

Zastoupení epitermální složky zpomalujících se neutronů v jaderných reaktorech je dáno 
především typem aktivní zóny. Závisí na použitém moderátoru a poměru počtu jader moderátoru 
k počtu jader štěpného materiálu v objemové jednotce. Zvyšováním tohoto poměru se spektrum 
více blíží čistému tepelnému spektru, které odpovídá tepelné rovnováze neutronů s prostředím. 
Zvýšená absorpce v tepelné oblasti nebo nižší poměr počtu jader moderátoru a paliva vede 
k odchylce od tepelného spektra do oblasti epitermálních neutronů. Tento jev se obecně nazývá 
„tvrdnutí“ spektra. 

Ve výzkumných reaktorech je z bezpečnostních důvodů uspořádání paliva a moderátoru 
voleno tak, aby reaktor byl podmoderovaný - tj. poměr počtu jader moderátoru a štěpných jader 
v objemové jednotce byl nižší než fyzikálně optimální. Spektrum neutronů v těchto reaktorech je 
tvrdší. Hlavním důvodem je, aby případný var kapalného moderátoru při nedovoleném zvýšení 
výkonu vedl k zastavování reaktoru („nedostatek“ moderátoru se ještě zvyšuje, multiplikační 
koeficient klesá). Takto je navržena i aktivní zóna školního reaktoru VR-1 s palivem IRT-3M. Při 
měřeních rozložení neutronů v aktivní zóně a jejím okolí se proto naměří tvrdší spektrum 
s vyšším zastoupením epitermálních neutronů. Toto je důležité respektovat při použití detektorů 
neutronů, které jsou citlivé na epitermální neutrony a zavést vhodnou korekci. 

Nejjednodušší představu o rozložení hustoty toku neutronů v reaktoru si lze odvodit 
z homogenního reaktoru ve tvaru kvádru o stranách a, b, c. Rozložení má kosinusový průběh. 

a/2

 

Obr. 14  Homogenní reaktor tvaru kvádru a průběh hustoty toku neutronů ve směru osy x 
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Počátek kartézského souřadnicového systému položíme do středu reaktoru. Hustota toku 
neutronů bude pak funkcí všech třech souřadnic, tj. Φ = Φ(x,y,z). Pro pravoúhlý souřadnicový 
systém má vlnová rovnice tvar: 

∂ φ
∂
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∂
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∂
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(21)

Okrajové podmínky požadují, aby hustota toku neutronů Φ(x,y,z) byla konečná a nezáporná 
v celém reaktoru a aby platilo Φ(x,y,z) = 0 pro x = ± a’/2, y = ± b’/2, z = ± c’/2. BG je 
geometrický parametr, a´, b´, c´ jsou extrapolované rozměry sledovaného reaktoru. Řešení 
získáme ve tvaru 
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(22)

kde Φ 0 je hodnota hustoty toku neutronů pro x = y = z = 0 a závisí na výkonu reaktoru.  

Měření relativního rozložení hustoty toku neutronů po výšce AZ plynovými 
detektory 

 Jeden ze způsobů experimentálního stanovení rozložení relativní hustoty toku tepelných 
neutronů je využití rozměrově malých koronových plynových detektorů s vrstvou bóru jako 
detektorů neutronů. Koronové detektory patří do kategorie plynových detektorů, nepoužívají se 
ke spektrometrii, ale pouze k registraci neutronů. Díky malé 
citlivosti k slabě ionizujícímu záření a vysokému koeficientu 
zesílení v plynové náplni, které je prakticky konstantní 
v širokém intervalu napájecího napětí, mají koronové 
počítače vhodné uplatnění při detekci tepelných neutronů. 
Pro měření relativního rozložení hustoty toku neutronů se na 
reaktoru VR-1 používají detektory typu SNM 12 a SNM 13. 

Protože bórové detektory jsou citlivé i na epitermální 
neutrony, je potřebné při experimentech vliv epitermální 
složky explicitně stanovit. K tomu je vhodné použít 
kadmiový plech o tloušťce cca 0.5 mm, kterým se detektor 
„obalí“. Detektor je pak citlivý pouze na epitermální resp. 
rychlé neutrony (Obr. 15). Z odezvy holého detektoru a 
detektoru s Cd lze pak usuzovat na zastoupení tepelné a 
epitermální složky. 

Cd
Cd M

M=R  (23)

 M - odezva detektoru holého detektoru 
 MCd - odezva detektoru v Cd pouzdru 

σa

10-28m2

En  
Obr. 15 Závislost účinného průřezu 

absorpce neutronů v Cd 
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Zadání úlohy: 

1. Proměřte relativní rozložení hustoty toku neutronů po výšce aktivní zóny reaktoru VR-1 
pomocí detektoru 0.5NH01 nebo SNM13 v kritickém reaktoru. 

2. Stanovte příspěvek epitermálních neutronů na základě měření odezvy holého detektoru a 
s kadmiovým pokrytím. 

3. Proveďte korekci naměřených hodnot na mrtvou dobu detektoru. 
4. Průběhy rozložení graficky vyhodnoťte. 

 

Obr. 16  Relativní rozložení hustoty toku neutronů v AZ reaktoru VR-1 
 (měřeno malým koronovým detektorem SNM13, bez korekce na mrtvou dobu) 

Postup měření 

Do reaktoru se na dno vybraného suchého kanálu spustí detektor SNM, zavěšený na koaxiálním 
kabelu a připojený k detekčnímu zařízení. Výkon reaktoru se volí tak, aby při protahování 
detektoru kanálem se v místě max. odezvy neprojevovala mrtvá doba detektoru. Kabel prochází 
ručním vrátkem a je ho možno vytahovat vzhůru s krokem cca 10 mm. Detektor je připojen 
koaxiálním kabelem k tříkanálovému analyzátoru typu EMK310. Před vlastním měřením je nutno 
provést nastavení vysokého napětí a vhodně zvolit diskriminační úroveň  
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(viz. úloha Detekce a detektory neutronů). Odečítání počtu impulsů se provádí vždy třikrát, a to 
po takovou dobu, aby naměřený počet dosahoval minimálně 3000 impulsů. Měření končí cca 
500 mm nad aktivní zónou, kde je odezva již zanedbatelná. Měření s detektorem v Cd pouzdru 
probíhá obdobným způsobem, dobu měření je však nutno prodloužit s ohledem na nižší hodnoty 
četnosti impulsů. Polohu detektoru s Cd pouzdrem je nutno vždy pečlivě nastavit tak, aby měření 
probíhalo ve stejném místě jako s holým detektorem. 

Bezpečnostní rozbor  

Detektor může mít nezanedbatelný vliv na reaktivitu reaktoru, zejména pokud se použije Cd 
pouzdro. Proto je nezbytné s detektorem manipulovat v oblasti aktivní zóny přesně podle pokynů 
obsluhy reaktoru (především pomalu), aby nedocházelo k nežádoucímu odstavení reaktoru 
z důvodu překročení limitní hodnoty rychlosti změny výkonu reaktoru (+ 4 %/s).  
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1.5. Měření rozložení hustoty toku neutronů v aktivní zóně reaktoru 
aktivačními detektory 

Úvodní část 

Měření hustoty toku neutronů (relativní i absolutní) tepelných, rychlých i rezonančních pomocí 
aktivační metody patří k nejstarším a dosud nejužívanějším metodám. Aktivační metoda je 
založena na principu, že zachycení neutronu vede v řadě případů ke vzniku radioaktivního jádra. 
Záření emitované těmito umělými radioizotopy (nejčastěji gama nebo beta) umožňuje pak 
stanovit aktivitu vzniklých radionuklidů. Z velikosti aktivity lze odvodit velikost hustoty toku 
neutronů. Detektory, které se k tomuto účelu používají, byly nazvány aktivačními detektory. 
Nejčastěji jsou používány ve tvaru fólií nebo drátků. Popis pole neutronů v AZ reaktoru je 
uveden v úvodu kap. 1.4. 

Měření aktivačními detektory má řadu výhod jako citlivost v širokém rozsahu, necitlivost na 
gama záření, teplotu, tlak, malé rozměry i hmotnost, relativní „levnost“ apod., ale také některé 
nevýhody. Nejsou vždy dostatečně přesně známé diferenciální účinné průřezy, pokrytí některých 
energetických intervalů je s nedostatečně selektivní odezvou, vyhodnocení není okamžité. Na 
základě vhodně vybrané sady aktivačních detektorů lze provádět i měření energetického spektra 
neutronů. Aktivační detektory lze podle jejich energetické citlivosti dělit na: 

•  detektory tepelných neutronů 
•  prahové rezonanční detektory 
•  prahové detektory (detektory rychlých neutronů) 

Mezi nejznámější aktivační detektory patří stabilní izotopy jako mangan 55Mn, přírodní měď 
(63Cu+65Cu), indium 115In, zlato 197Au, kobalt 59Co, dysprosium 164Dy, lutecium 176Lu atd. 
Vhodný materiál je vybírán podle řady hledisek - je nutno brát v úvahu dosažitelný obsah 
nečistot, chemickou reakci s prostředím, rozpadové schéma, znalost energetické závislosti 
účinného průřezu pro interakci s neutrony, mechanické vlastnosti, velikost poločasu rozpadu, 
druh a energii emitovaného záření po aktivaci atd. 
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Obr. 17  Účinný průřez interakce 197Au(n,γ)198Au. Jedná 
se o tzv. rezonanční absorbátor, energie rezonance 4,9 

event. semilog. zobrazení. 
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Obr. 18  Celkový účinný průřez a účinné průřezy pro 
pružný rozptyl (n,n´) a interakci (n,γ) pro přírodní měď 

63Cu+65Cu - log. zobrazení.  

Tato úloha je zaměřena na experimentální stanovení rozložení relativní hustoty toku tepelných 
neutronů pomocí aktivačních detektorů 197Au resp. přírodní mědi.  
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Izotop zlata 197Au je v přírodě 100% zastoupen, vyznačuje se vyšší hodnotou účinného 
průřezu pro absorpci tepelných neutronů 105.7 . 10-28 m2 (Obr. 17). Při interakci neutronu 
s jádrem 197Au vzniká beta nestabilní izotop 198Au a promptní záření gama γ´ 
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Při jeho rozpadu se vedle záření beta emitují i fotony gama o diskrétních energiích 411.8 keV 
(95.5%), 675 keV (1.1%) a 1087 keV (0.2%). Na základě detekce těchto fotonů gama lze pak 
stanovit aktivitu fólie. Aktivita fólie je pak měřena pomocí nejvíce zastoupené energie 
emitovaného záření gama Eγ = 411.8 keV. Aktivita fólie je přímo úměrná hustotě toku neutronů, 
kterou lze na základě znalosti účinného průřezu následně i dopočítat. 

Dalším vhodným aktivačním detektorem pro stanovení hustoty toku tepelných neutronů je 
přírodní měď, která obsahuje dva stabilní izotopy: 63Cu (69.09%) a 65Cu (30.91%). Měď je 
v oblasti tepelných neutronů 1/v absorbátorem - průběh účinných průřezů je pak na Obr. 18, 
celkový účinný průřez pro absorpci tepelných neutronů je 12.61.10- 28 m2. 
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Pro stanovení odezvy se nejčastěji využívá reakce s delším poločasem přeměny. Vzniklá měď 
64Cu je tzv. pozitronový zářič a měření je proto založeno na detekci anihilačního záření 511 keV, 
které vzniká v důsledku interakce pozitronu s okolím. Vlastní emitované záření gama o energii 
1345.9 keV má nízkou emisní účinnost 0.006 a je pro detekci nevhodné. Pro měření musí být 
proto použita čistá měď.  

Pomocí hodnoty nasycené aktivity fólie lze stanovit relativní hodnotu hustoty toku tepelných 
neutronů ϕtep rel a epitermálních neutronů ϕepi rel . Pro jejich vyjádření je nutné provést za stejných 
podmínek měření s holým detektorem a detektorem pokrytým kadmiem. Kadmiový poměr RCd je 
definovaný vztahem 
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Cth  - vyjadřuje aktivitu fólie způsobenou tepelnými neutrony 
Cep  - vyjadřuje aktivitu způsobenou epitermálními neutrony 
C   - vyjadřuje aktivitu způsobenou spektrem neutronů v daném místě (holé fólie) An 
CCd - vyjadřuje aktivitu způsobenou neutrony, které prošly Cd pouzdrem (An pro  

 fólie v Cd pokrytí) 
 FCd  - kadmiový korekční faktor, který vyjadřuje skutečnost, že kadmium absorbuje neutrony 

s energiemi ležícími v intervalu od hranice epitermálního spektra (0.1 eV) do tzv. 
kadmiové hrany (cca 0.55 eV). Jeho hodnota se při měřeních na VR-1 pohybuje cca 1.16 
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Zadání úlohy 

1. Změřte relativní rozložení hustoty toku tepelných neutronů ve vybraném suchém kanálu o 
průměru 25 mm po výšce aktivní zóny reaktoru VR-1. Pro měření použijte Au fólie nebo Cu 
drát.  

2. Měření proveďte pro holé aktivační detektory a pro detektory pokryté Cd. Stanovte hodnotu 
CCd poměru v aktivní zóně moderátoru. 

3. Výsledky měření zpracujte do tabulky a grafu, diskutujte výsledky měření, proveďte rozbor 
jednotlivých složek mající vliv na měření (poloha absorpčních tyčí, kolísání výkonu reaktoru, 
statistické chyby měření atd.). 

Postup měření 

Do reaktoru na zadaném výkonu bude podle pokynů obsluhy založen držák s aktivačními 
detektory (holé fólie). Po ozáření v reaktoru (doba ozáření se stanovuje podle typu použitého 
detektoru a místa měření) jsou detektory vyjmuty z držáku a postupně je proměřena na 
polovodičovém HPGe detektoru nebo pomocí experimentálního zařízení DRÁT aktivita 
jednotlivých fólií. Podobný postup se uplatňuje i při měření CCd poměru, kde jsou aktivační 
detektory (fólie) předem uloženy do připravených Cd pouzder. Fólie se měří minimálně tak 
dlouhou dobu, aby počet naměřených impulsů u vzorků s nižší aktivitou dosáhl nejméně 1000 
(tzn. střední chyba jednotlivého měření je cca 3%). Důležité je přesné měření času (doby 
ozařování v reaktoru, doby mezi skončením ozařováním a začátkem měření aktivity jednotlivých 
fólií a doby měření aktivity fólií). 

Tab. 2  Parametry měřícího cyklu aktivačních detektorů 

Aktivační detektor 
Výkon 

reaktoru 
Doba 

ozařování 
Pozn. 

Zlaté fólie 
197Au (100%),m = 120 až 130 mg, 
průměr 12.7 mm, tloušťka 50 µm  

4E7 20 min 
Fólie je možno měřit jednotlivě 
na HPGe detektoru nebo 
pomocí exp. zařízení Drát 

Měděný drát 
přírodní měď, čistota 99.999 %, 
průměr 0.9 mm,délka 1 m  

1E8 40 min 
Doporučená doba minimální 
prodlevy je 30 min. 

Vyhodnocení naměřených výsledků 

Vychází z postupu uvedeného v protokolu (tabulce) pro záznam a zpracování výsledků. 
Hmotnost fólie mf se stanoví vážením před ozařováním, poloha z je dána polohou držáku a 
umístěním fólie. Změřená hodnota počtu impulsů N0 je úměrná aktivitě holých i v Cd ozářených 
fólií je postupně upravována takto: 

a) Korekce mrtvé doby při měření aktivity fólií na polovodičovém HPGe detektoru se 
provádí automaticky volbou režimu „Live time“ v software pro ovládání měřící aparatury. 

b) Oprava na pozadí se provádí odečtením střední hodnoty pozadí Np za časovou jednotku 
odpovídající době měření aktivity fólie (N0 -Np).  

c) Oprava na časový faktor se provede vynásobením upravované četnosti hodnotou T podle 
vztahu 
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kde: 
 t1 - doba ozařování, po který byla fólie ozařována  
 t2 – doba prodlevy (časový interval od konce ozařování do začátku měření) 
 t3 - doba měření 

 λ - rozpadová konstanta (
2/1

2ln
T

=λ , pro 198Au λ = 2.98.10-6 s-1). 

Nasycená aktivita An je úměrná hodnotě T . (N0 - Np). Po korekci na hmotnost fólie mf je tato 
hodnota přímo úměrná relativní hustotě toku neutronů ϕrel (vzhledem k tomu, že je měřeno 
pouze relativní rozložení je toto postačující). 
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Obr. 19  Měření rozložení hustoty toku neutronů po výšce AZ pomocí Au folií  
(průměr 12.7 mm, tloušťka 50 µm, hmotnost 120 mg) 

Rozložení hustoty toku neutronů (tepelných i epitermálních) je vhodné znázornit graficky. Pokud 
by pomocí aktivačních měření měly být stanoveny absolutní hodnoty hustoty toku neutronů, bylo 
by nutné kromě absolutního měření aktivity provedení kalibrace aparatury, resp. provést i řadu 
korekcí na samostínění ve fólii, depresi hustoty toku neutronů způsobenou přítomností fólie 
apod. 

Bezpečnostní rozbor  

Veškeré manipulace provádíme podle pokynů obsluhy reaktoru. Při zakládání a vyjímání držáku 
s fóliemi do a z AZ, zejména pak jsou-li v držáku zasazeny fólie umístěné v Cd pouzdrech, je 
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nutné s držákem opatrně manipulovat. Cd pouzdra mohou mít značný vliv na reaktivitu reaktoru 
a neopatrná manipulace může snadno vést k nežádoucímu odstavení reaktoru.  

Z hlediska dozimetrické ochrany je nezbytné proměřit příkon dávkového ekvivalentu od 
ozářených fólií ihned po jejich vyjmutí z reaktoru a podle jeho hodnoty dále postupovat 
v souladu s pravidly pracoviště ohledně manipulací s radioaktivními materiály. 


