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Study of reaction cross sections important for advanced nuclear systems 

Cíle disertační práce byly splněny. Student vycházel ze své diplomové práce, kterou dále 

rozšířil. Výsledkem je:  

1) přehled současného stavu měření neutronových účinných průřezů, jejich evaluací a 

modelů hustoty jaderných hladin používaných v deterministických kódech, 

2) podrobný popis spektrometrie záření  s využitím pro měření účinných průřezů 

rychlých neutronů, 

3) změřené nové mikroskopické účinné průřezy, 

4) jejich porovnání s již existujícími experimentálními daty, evaluovanými daty i 

teoretickými výpočty za použití různých jaderných modelů. 

 

Studované téma je aktuální v celosvětovém kontextu a sleduje především evropský trend 

zlepšování knihoven jaderných dat potřebných k optimalizaci designu pokročilých jaderných 

systémů. Ke studiu byly vybrány prvky uvažované jako aktivační fólie pro měření 

neutronových toků, materiály pro spalační terče, moderaci a pokrytí konstrukčních materiálů. 

Pro řešení cílů práce byly zvoleny vhodné metody měření a zpracování výsledků. 

Experimenty byly provedeny ve dvou laboratořích poskytujících unikátní parametry kvazi 

mono-energetických neutronových polí ve vzájemně se doplňujících rozsazích neutronových 

energií (ÚJF AV ČR v Řeži, TSL v Uppsale). Ke zpracování naměřených spekter použil student 

standardních metod a známé postupy analýzy dat. Pro určení účinných průřezů vyvinul 

student novou iterační metodu, v jejímž použití a dosažených výsledcích spočívá hlavní přínos 

práce. 

Disertace má neobvyklé členění. Popis použitých metod, materiálů a nástrojů není v 

samostatné kapitole, ale je pro každý z experimentů popsán zvlášť společně s výsledky. 

Vzhledem k odlišnostem v analýze dat je tento postup přijatelný. Výsledky jsou prezentovány 

formou tabulek a grafů o výborné grafické úrovni a přehledně zobrazující velké množství dat. 

Mám pouze formální připomínky k prezentovaným spektrům: 

 grafy 3.7-3.12, na nichž jsou zobrazeny nasimulované odezvy detektoru od každého 

z procesů zvlášť, by byly názornější, kdyby též obsahovaly simulaci úplné odezvy 

detektoru, která je prezentována odděleně na grafu 3.6; 

 píky ve změřených spektrech (Fig. E1-E4) by byly lépe rozlišitelné, pokud by se použila 

semi-logaritmická škála a rozsah energií se omezil pouze na oblast obsahující píky 

použité v analýze (např. od 0 do 600 keV). 



Kladně hodnotím ilustrativní diagram dílčích příspěvků neurčitostí (Fig. 3.17), názorné 

zobrazení simulovaných drah částic při interakci záření  s detektorem (Fig. 3.14), důkladný 

seznam literatury a obsáhlé přílohy. Oceňuji také podrobný popis použitých 

fenomenologických jaderných modelů. Postrádám však alespoň základní popis 

mikroskopických jaderných hustot. Vynikající je důsledná diskuse experimentálních výsledků, 

a také podrobný popis rozdílu excitačních křivek základního stavu 196Au a izomeru 196m2Au. 

Disertace je napsána anglicky s množstvím čechismů a opakujícími se gramatickými chybami 

v mluvnickém čísle a interpunkci. Autor napsal práci v první osobě množného čísla, není proto 

jasně odlišen jeho příspěvek od práce celé skupiny. Stylistika práce je občas poněkud 

kostrbatá, což na několika místech snižuje srozumitelnost textu. Student se nevyhnul několika 

překlepům a nepřesnostem. Upozorňuji především na následující chyby: 

 v Tab. 1 jsou uvedeny reakce (n,2-8x) namísto (n,2-8n); 

 v popisu grafu 1.3 je dvakrát zmíněna reference [39]; 

 v popisu grafu 1.4 je dvakrát zmíněna reference [49]; 

 popis grafu 3.1 je neúplný (chybí informace, o jaký prvek se jedná); 

 na obrázku 3.17 chybí neurčitost rozměrů vzorku (plocha vzorku je součástí rovnice 

(3.35) pro určení účinného průřezu); 

 v kapitole 4.2.4 je „Monte Carlo simulace“ uvedena na seznamu možností měření 

neutronového spektra; 

 v popisech grafů 4.11 a 4.12 se píše o výpočtech kódu TALYS, které nejsou v grafu 

obsaženy; 

 na straně 60 je tvrzení, že EXFOR neobsahuje žádná data pro 87mY, zatímco podle 

grafu 4.12 jde o 87gY; 

 nesprávná data jsou vynesena na grafu 4.13 – změřený bod 17 MeV je posunutý níže 

než by měl být (v porovnání s Fig. 4.11 a Table 4.8) a ostatní body jsou posunuty výše; 

 popis grafu 4.13 namísto rozlišení horní a dolní části grafu hovoří o levé a pravé části; 

 na straně 72 (3. odstavec, 6. řádek) a v tabulce 5.1 je chybně uvedena reakce (n,7n) 

namísto (n,6n); 

 některé z neurčitostí v tabulce 5.3 jsou chybně uvedeny – neurčitost účinného průřezu 

by měla být vyšší než 10% (hlavní součást neurčitosti je určení neutronové fluence, 

které odpovídá 10%), to však odpovídá pouze výsledkům 190Au (20-50%), neurčitosti 

produkce ostatních izotopů se zdají být podhodnoceny: 1-6% 191Au, 3-30% 192Au, 5-

10% 181Ta; 

 chybějící diakritika v referenci [4], nepoužití velkých písmen v referencích 

[3,15,22,37,107-111], špatně vysázené znaky nerovnosti v referenci [73], chybějící 

název žurnálu v referenci [96]; 

 reference [40] a [41] jsou totožné (liší se pouze jazykem publikace). 

 

 



Z drobnějších věcných nedostatků lze upozornit na: 

 chybějící hodnoty korekčního faktoru na self-absorpci záření  ve vzorcích ozářených v 

Řeži (kap. 4.3.2); 

 použití zastaralých koeficientů zeslabení (Fig. 4.10) – nejnovější data jsou obsažena 

v databázi NIST; 

 chybějící křivku absolutní účinnosti detektoru (Fig. 3.13 a Fig. 4.7 obsahují pouze 

píkovou účinnost); 

 chybějící neurčitosti energií protonových svazků (Table 4.5); 

 chybějící neurčitosti korekčních faktorů na odečet neutronového pozadí (Tab. 4.6); 

 použití zjednodušených neutronových spekter z Uppsaly, jejichž píky mají tvar 

rovnoměrného rozdělení (Fig. 5.1); 

 chybějící fity píků ve změřených spektrech v grafech 5.6; 

 chybějící  porovnání změřených účinných průřezů se všemi modelovými výpočty 

v grafech 5.10-5.12. 

Disertace obsahuje i některá nepřesná, respektive sporná tvrzení, například: 

 tvrzení na str. 9: „There are different types of neutron induced reactions such as (n,p), 

(n,α), (n,γ), (n,fission) but the (n,xn) reactions dominate for heavy nucleons“. V oblasti 

desítek MeV mají (n,xn) reakce skutečně větší účinné průřezy než (n,p), (n,α), (n,γ). 

V případě štěpných izotopů (např. 235U) však ještě vyšší účinný průřez má reakce 

štěpení. Pro všechny izotopy jednoznačně dominuje elastický rozptyl. 

 tvrzení na str. 9: „Resonance region spreads approximately from 1 eV up to tens of 

keV.“ Rozsah rezonanční oblast se značně liší v závislosti od izotopu. Může v oblasti 

desítek keV i začínat (např. 208Pb). 

 tvrzení na str. 37: „We do not need to take care of the background as it is subtracted 

during the fitting procedure.“ Toto nemusí být obecně pravda, jelikož pozadí může 

obsahovat píky v místech, kde se nachází píky studovaných reakcí. 

 tvrzení na str. 52: „The gap between samples and rest of the holder was big enough to 

exclude any possible influence of the sample holder.“ Toto tvrzení není nijak 

podloženo daty. V simulované geometrii zcela chybí část držáku, na kterém byly 

vzorky připevněny. Tyto části držáku mohly vést k rozptyl neutronů k vzorku (in-

scattering). Navíc rozptyl na dvojitém papírovém obalu mohl vést ke zpomalení 

neutronového spektra. V případě ozařování v Uppsale jsou konstrukční materiály zcela 

opomenuty; 

 tvrzení na str. 79: „the uncertainty of the yield is determined during the fit of the 

yields“ není srozumitelné. Nefitují se výtěžky, nýbrž změřená spektra záření . 

 



Dále není zřejmé, jak byly v případě ozařování v Řeži určeny integrální neutronové toky 

(neutron fluence, viz Fig. 4.5 a 5.1), jelikož je vysvětlen pouze postup výpočtu tvaru 

neutronového spektra, nikoli jeho absolutní hodnoty. 

Při porovnání kalibračních křivek (Fig. 4.7) je vidět, že se vzrůstající vzdáleností vzorku od 

detektoru se zlepšuje souhlas změřených kalibračních bodů se simulovanou křivkou 

(obzvláště výrazné je podcenění účinnosti v pozicích 1 a 2 v oblasti energií 400-1400 keV). To 

naznačuje, že model HPGe detektoru by bylo možné ještě vylepšit, případně také, že korekce 

na kaskádní koincidence (významnější v menších vzdálenostech detektor-vzorek) nejsou 

aplikovány optimálně. Zlepšit model HPGe detektoru by bylo možné dodatečnými měřeními 

s kalibračními bodovými vzorky umístěnými mimo osu detektoru a upravením parametrů 

modelu HPGe krystalu, aby souhlasil s měřeními i v bližších geometriích. To by vedlo ke 

skutečně spolehlivé a ověřené kalibraci použitelné pro nebodové zářiče. 

K lepšímu pochopení rozdílů mezi teoretickými výpočty by pomohlo, kdyby bylo uvedeno, 

které konkrétní modely jaderných hladin se skrývají za parametrizací „Best parameters“ a 

které další parametry tento výběr významně ovlivňují. 

 

Otázky k obhajobě: 

V práci jsem narazil na několik věcných nejasností, které uvádím v následujících otázkách. 

1. V grafech 2.1 a 2.2 jsou excitační funkce vypočítané s šesti různými modely hustoty 

hladin. Fenomenologické modely dávají vyšší maximum excitační funkce než mikroskopické 

modely a jejich maxima jsou navíc posunuta k nižším energiím (s jedinou výjimkou 196m2Au). 

Jaký může být důvod pro takovéto systematické trendy? 

2. V grafu 2.1 jsou excitační funkce pro zlato s nejnižšími hodnotami vypočítány 

s použitím modelu č. 6 (mikroskopické hustoty hladin s teplotně závislým HFB a Gognyho 

interakcí), zatímco v grafu 2.2 jsou excitační funkce pro ytrium s nejnižšími hodnotami 

vypočítány s použitím modelu č. 5 (mikroskopické hustoty hladin se Skyrmeho interakcí). Oba 

modely používají stejné kombinatorické tabulky. Co může být příčinou tohoto rozdílného 

chování? 

3. V kapitole 4.2.4 je popsáno, že aktivační fólie byly zahrnuty do geometrického modelu 

při simulacích neutronových spekter. Lze v případech větších fólií považovat neutronové 

spektrum a neutronový tok za homogenní na celém jejich povrchu? Jaké bylo zeslabení 

neutronového toku při průchodu fóliemi?  

4. Jako neurčitost energie neutronového svazku je uváděna polovina pološířky 

neutronového píku. To však není neurčitost energie neutronů, nýbrž charakteristika tvaru 

spektra. Jaká je neurčitost střední energie neutronů v píku a jak se tato neurčitost liší pro 

různé použité energie? 



5. Jak je ukázáno v grafu 4.13, účinné průřezy na zlatě byly nedávno měřeny skupinou 

Mitji Majerleho na stejném neutronovém zdroji v Řeži. V případě produkce 196m2Au jsou 

Majerleho data ve shodě s výsledky v této disertační práci, zatímco v případě produkce 194Au 

jsou Majerleho data vyšší. Jaké mohou být důvody pro tyto rozdíly? 

 

Práce sice obsahuje řadu formálních i věcných nedostatků, student však prokázal zvládnutí 

složité problematiky a schopnost provádět měření mikroskopických účinných průřezů. 

Ocenění si zaslouží i velké množství provedených výpočtů s deterministickým kódem TALYS a 

stochastickými kódy MCNPX a GEANT. Především však práce přináší nový postup v určování 

účinných průřezů rychlých neutronů a ukazuje na výrazné rozdíly jak mezi experimenty a 

deterministickými výpočty, tak mezi fenomenologickými a mikroskopickými modely. 

 

Do budoucna navrhuji doplnit výsledky především o kovariační matice změřených účinných 

průřezů a ověřit nově určené excitační funkce v integrálních experimentech k určení 

neutronových spekter (tzv. neutron spectrum unfolding). 

 

Navrhuji aby předložená disertační práce byla přijata k obhajobě a aby po jejím 

úspěšném vykonání byl RNDr. Petru Chudobovi udělen titul PhD (Philosophiae Doctor). 

 

 

V Molu, dne 10. 5. 2018 
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