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Študent by mal pochopiť zvláštnosti interakcie neutrónov s látkovým prostredím a
atómovými jadrami, spoznať základné charakteristiky jadrových reakcií indukovaných
neutrónmi, spoznať princípy spomaľovania a moderácie neutrónov a využitie tohto javu pri
realizácii riadenej štiepnej reakcie. Zoznámiť sa s aplikáciami neutrónového žiarenia.
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1 ÚVOD
Prvá tretina minulého storočia sa právom považuje za zlatý vek fyziky. V tomto
období vznikla teória relativity, Bohrov model atómu a boli sformulované základné
postuláty kvantovej mechaniky. Obdobie bolo zavŕšené v roku 1932 takými významnými
objavmi, ako objav neutrónu, pozitrónu a deuterónu a experimentálnym dôkazom
ekvivalentnosti hmotnosti a energie. I keď všetky tieto objavy treba posudzovať vo
vzájomnej súvislosti, z uvedených objavov najväčšie stopy v jadrovej fyzike zanechal
neutrón. Dôkazom toho je skutočnosť, že neutrónová fyzika, ako nová vedná disciplína,
vznikla už v pomerne rannom období rozvoja jadrovej fyziky (pozri chronológiu). Spôsobili
to hlavne tri faktory:
1. Ukázalo sa, že neutrón je takmer univerzálny prostriedok na skúmanie štruktúry
atómových jadier. Neutrón nemá elektrický náboj, ľahko preniká do atómového jadra i
vtedy, keď má takmer nulovú kinetickú energiu a v závislosti od svojej energie môže
vyvolať najrozmanitejšie jadrové reakcie. V súčasnosti sa reálne dostupný interval energie
neutrónov používaný na skúmanie štruktúry jadier a látok rozprestiera od 10 -7 eV do 108
eV. Tento interval obsahuje 15 rádov a je najširší zo všetkých elementárnych častíc.
2. Neutrón hrá kľúčovú úlohu pri využívaní objavov jadrovej fyziky priamo v praxi.
Na prvom mieste treba spomenúť reťazovú reakciu štiepenia atómových jadier, ktorá
umožňuje vo veľkom rozsahu využívať jadrovú energiu. V jadrových reaktoroch, v ktorých
prebieha riadená reťazová reakcia, sa jadrová energia transformuje na tepelnú energiu.
Jadrové reaktory sú zároveň aj mohutnými zdrojmi neutrónov. Na ich základe sa
rozpracovala veľmi citlivá prvková analytická metóda - neutrónová aktivačná analýza.
Uvedená metóda dovoľuje určovať koncentrácie stopových prvkov rádové 10 -8 - 10-13
atómov/kg.
3. Pomocou neutrónov sa dosiahli významné úspechy pri skúmaní stavby a
dynamiky kryštálov. Pomalý neutrón (E < 1 eV) má vlnovú dĺžku a rýchlosť porovnateľnú
s medziatómovou vzdialenosťou a rýchlosťou kmitavého pohybu atómov v kryštále, preto
použitie neutrónov na štrukturálnu analýzu je často výhodnejšie ako použitie rtg. žiarenia.
Neutrón, na rozdiel od γ-kvánt, má magnetický moment a je nezameniteľný pri skúmaní
magnetickej štruktúry látok. Len pomocou neutrónov sa podarilo dokázať existenciu
antiferomagnetík.

Neutrónová fyzika si udržiava svoje popredné miesto v jadrovej fyzike aj v
súčasnosti. Tomu napomáha potreba vývoja energetických zariadení budúcnosti - rýchlych
jadrových reaktorov a termojadrových reaktorov. Počas tohto vývoja treba urobiť obsiahle
neutrónovo-fyzikálne merania. Vieme, že tepelné reaktory, ktoré sa teraz v jadrovej
energetike vo veľkom zavádzajú, sú síce ekonomicky rentabilné, ale rýchle reaktory
umožňujú prostredníctvom transmutácie neštiepiteľného izotopu uránu ( 238U) na štiepiteľný
izotop plutónia (239Pu) veľmi efektívne využívať jadrové palivo a budú mať významnú úlohu
až do priemyselného nástupu termojadrových reaktorov. Hlavnou prednosťou
termojadrových reaktorov je skutočnosť, že by mali produkovať približne 1000-krát menej
odpadových rádioaktívnych látok v porovnaní so štiepnymi jadrovými reaktormi rovnakého
výkonu a ako palivo môžu využívať obrovské zásoby deutéria na našej Zemi (v
počiatočnom období aj ohraničené zásoby lítia, z ktorého je možné v neutrónovom poli
získať trícium).
0 neutrónovo-fyzikálne merania prejavuje stály záujem aj teoretická jadrová fyzika.
Budovanie výkonných neutrónových zdrojov na báze urýchľovačov protónov i rozvoj metód
registrácie neutrónov a sekundárnych častíc vznikajúcich v reakciách, umožňujú súčasne
merať mnohé charakteristiky jadrovej reakcie a tak poskytnúť teórii cenné experimentálne
údaje. Neutrónová fyzika poskytuje mimoriadne cenné údaje o charaktere vysokoexcitovaných stavov atómových jadier.
Neutrónová fyzika pomáha nachádzať odpoveď aj na niektoré principiálne otázky
súčasnej fyziky. Jednou z takýchto otázok je symetria času vo fyzikálnom svete, ktorá, ako
sa zistilo roku 1964, sa narušuje pri rozpade K° - mezónu. Zatiaľ je to jediný
experimentálny dôkaz narušenia časovej parity. 0 univerzálnosti tohto narušenia by už
svedčil objav elektrického dipólového momentu neutrónu D, ktorý môže byť rôzny od nuly
len vtedy, ak sa časová parita narúša.
Súčasné teoretické predstavy zjednotenia elektroslabých a silných interakcií
predpokladajú malé narušenie zákona zachovania bariónového čísla B. Jednotlivé modely
však predpokladajú rôzny charakter tohto narušenia, niektoré pripúšťajú procesy len so
zmenou ΔB = 1, iné aj s ΔB = 2. Boli však publikované aj také práce, ktoré nepripúšťajú
ΔB = 1, ale predpovedajú ΔB = 2, kam patrí aj proces oscilácií medzi stavmi neutrón a
antineutrón. Úlohou experimentu je overiť jestvujúce modely a zistiť, ktorý z
predpokladaných procesov ΔB = 1 alebo ΔB = 2 sa realizuje.
Predkladané učebné texty predstavujú úvod do neutrónovej a reaktorovej fyziky a
majú pomôcť širokému okruhu poslucháčov prírodovedného i technického smeru
oboznámiť sa s jej základmi. Autori predpokladajú, že čitateľ absolvoval základný kurz
jadrovej fyziky a kvantovej mechaniky.

2 ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI NEUTRÓNU
2.1 Objav neutrónu
Objav neutrónu Chadwickom v roku 1932 [1] bol kulminačným bodom výskumov
niekoľkých európskych laboratórií. Okrem Chadwicka, hlavnými účastníkmi týchto
výskumov boli W. Bothe a H. Becker v Nemecku a I. Curie a F. Joliot vo Francúzsku, ktorí
študovali silnoprenikajúce žiarenie vznikajúce pri bombardovaní berýlia alfa časticami. Obe
laboratóriá pracovali s neutrónmi rok predtým, ako Chadwick objasnil podstatu tzv.
berýliovej radiácie. Ich chyba bola v tom, že sa pokúšali interpretovať toto silnoprenikajúce
žiarenie ako gama kvantá.
Bothe a Becker určovali absorpčnou metódou energiu žiarenia z berýlia. Prišli na to,
že koeficient absorpcie tohto žiarenia v olove je rovný 0,22 cm-1, hoci jeho najmenšia
hodnota v olove pre gama žiarenie mohla byť 0,46 cm-1.
I. a F. Joliot-Curie pomocou Wilsonovej komory zistili, že objavené žiarenie vyráža
z parafínu, látky bohatej na vodík, protóny a ich dobeh vo vzduchu bol až 0,26 m. Podľa

známeho vzťahu dobeh - energia určili, že energia protónov je rovná 4,3 MeV. Ak sa
vychádza z predpokladu, že protóny sú vyrážané gama kvantami, podobne ako elektróny
pri Comptonovom rozptyle, energia dopadajúceho gama žiarenia môže byť určená zo
známeho vzťahu pre Comptonov rozptyl (čelná zrážka)
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(2.1)

kde E je energia vyrazenej častice (protónu), hν - energia dopadajúcich gama kvánt,
m - hmotnosť protónu. Keď dosadíme do vzorca /2.1/ E = 4,3 MeV, pokojovú energiu
protónu mc2 = 938 MeV, zistíme, že hν = 47 MeV. Taká veľká energia gama kvánt nebola
v súlade so zákonom zachovania energie v predpokladanej reakcii
9

Be + 4He → 13C + γ

(2.2)

E. Rutherford už v r. 1920 vyslovil hypotézu, že
v atómových jadrách okrem protónov musia byť aj neutrálne
častice (aby objasnil rozdiel medzi poradovým a hmotnostným
číslom prvku). Domnieval sa, že by to mal byť viazaný stav
protónu a elektrónu. Hľadaním tejto neutrálnej častice sa
zaoberal aj J. Chadwick. Preto v skúmaní berýliovej radiácie
videl možnosť experimentálneho dôkazu existencie neutrálnej
častice. V experimente s impulznou ionizačnou komorou prvý
použil kombináciu lineárneho zosilňovača a osciloskopu. To mu
dovolilo v pomerne krátkom čase urobiť obšírne merania.
Pozoroval, že toto žiarenie vyráža nielen protóny z parafínu,
ale aj jadrá Li, B, C a N zo zodpovedajúcich terčíkov. Chadwick
určil maximálnu energiu vyrazených jadier N rovnú 1,2 MeV.
J. Chadwick
Podľa vzorca /2.1/ by energia gama kvánt musela byť až 70
MeV. Preto Chadwick urobil uzáver, že berýliová radiácia
pozostáva nie z gama kvánt, ale z častíc s pokojovou hmotnosťou blízkou k hmotnosti
protónu a s nulovým, alebo veľmi malým, elektrickým nábojom. To im umožňuje ľahko
prenikať cez látkové prostredie. Chadwick nazval novú časticu neutrón a napísal reakciu,
ktorá prebieha pri ožiarení berýlia alfa časticami
9

Be + 4He → 12C + n

(2.3)

Termín neutrón prvý použil Pauli už v r. 1930 na označenie častice teraz známej
ako neutríno. Jej prekrstenie na neutríno navrhol Fermi v r. 1932, s tým, že termín neutrón
bude ponechaný neutrálnej častici, ktorá je základným stavebným prvkom atómových
jadier.
Domnienku, že neutrón je elementárna častica (a nie viazaný stav protónu
a elektrónu), prvý vyslovil Ivanenko (apríl 1932) a neskoršie presnejšie sformuloval
Heisenberg (jún 1932). Protónovo-neutrónový model jadra sa definitívne presadil až v r.
1934. Dnes vieme, že neutrón pozostáva z 3 kvarkov (n = udd, qu = +2/3 ׀e׀, qd = -1/3 ׀e)׀.
Príklad 1
Určte hmotnosť neutrónu!

Riešenie
Prvé ohodnotenie hmotnosti neutrónu urobil Chadwick. Pomocou ionizačnej komory určil maximálne
energie protónov jadier N rovné 5,7 a 1,2 MeV. Pre čelné zrážky (vtedy amplitúda impulzov dosahuje
maximum) platí
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kde m a V je hmotnosť a rýchlosť neutrónu. (Odvoďte obidva vzťahy zo zákona zachovania hybnosti a
energie.) Z pomeru vp/vN
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mu – atómová hmotnostná jednotka .
Presnejšia hodnota sa získala na základe bilancie jadrovej reakcie 14N(n,p)14C. Ak použijeme
pomalé neutróny (E ~ 0) a tiež zoberieme do úvahy, že terčíkové jadrá sa nachádzajú v pokoji, potom zo
zákona zachovania energie plynie
mN c2 + mn c2 = mC c2 + mp c2 + EC + EH
alebo
(mn – mp) c2 = (mC – mN) c2 + EC + EH
Rozdiel (mC – mN) c2 bol známy, EH bolo možné určiť z priamych meraní a EC výpočtom, vychádzajúc zo
zákona zachovania impulzu. Tak bolo určené, že mn sa nachádza medzi (1,005 – 1,008) mu, čo bolo
v dobrom súlade so sumou pokojových hmotností protónu a elektrónu (1,078 mu).

2.2 Elektrický náboj neutrónu
Ako prvý kvantitatívne ohodnotil hornú hranicu elektrického náboja neutrónu Dee [3]
bezprostredne potom, ako bol objavený neutrón. V jeho experimente prechádzali neutróny
cez náplň Wilsonovej komory. Dee zistil, že ak neutróny majú elektrický náboj, môžu
vytvoriť najviac jeden elektrón-iónový pár na dráhe dlhej 3 m. Protón s energiou približne 1
MeV vytvorí 103 párov na dráhe 1 cm. Pretože pravdepodobnosť ionizácie je úmerná
štvorcu náboja, prišiel Dee k záveru, že elektrický náboj neutrónu je najmenej 10 3 -krát
menší ako elektrický náboj protónu.
Najpresnejšie nepriame meranie
elektrického náboja neutrónu urobil v roku
1960 King [4], keď porovnával hornú
hranicu elektrického náboja neutrálnych
molekúl H2 a D2. Vychádzal z predpokladu,
že rozdiel v elektrickom náboji týchto
molekúl je spôsobený elektrickým nábojom
neutrónu. Nebol pozorovaný žiadny
rozdiel.
Z
Kingovho
experimentu
vyplynulo, že náboj neutrónu Qn ≤ 3·10-20
e, kde e je elementárny náboj.

2.3 Spin neutrónu
Z analýzy spinov nuklidov vyplýva, že
neutrón musí mať polocelú hodnotu
vlastného spinového momentu hybnosti
Obr.2.1 Závislosť početnosti detektora neutrónov N
(krátko spin), pretože párno-párne a
od polohy štrbiny detektora (v mm) vzhľadom
nepárno-nepárne jadrá majú celočíselný
k neutrónovému lúču prechádzajúcemu cez oblasť
spin, ale párno-nepárne majú vždy
s intenzívnym nehomogénnym poľom (2) a vypnutým
polocelý spin. Hodnotu spinu 1/2 ħ
poľom (1). V polarizovanom zväzku prevládajú
potvrdzujú mnohé experimenty, najmä
neutróny s jednou orientáciou spinu (3).
rozptyl neutrónov molekulami vodíka.
Polocelá hodnota spinu označuje, že
neutrón (podobne ako protón) je fermión, riadi sa Fermiho-Diracovou štatistikou a Pauliho

princípom. Na obr. 2.1 je zobrazená závislosť početnosti neutrónov registrovaných
detektorom od jeho polohy (v mm) vzhľadom k neutrónovému lúču prechádzajúcemu cez
oblasť s intenzívnym nehomogénnym poľom (2) a s vypnutým poľom (1). V polarizovanom
zväzku prevládajú neutróny s jednou orientáciou spinu (3).

2.4 Premena neutrónu
Hmotnosť neutrónu je o 1,294 MeV väčšia ako hmotnosť protónu a tento rozdiel sa
rovná 2,5-násobku hmotnosti elektrónu. Chadwick a Goldhaber hneď nato, ako v roku
1935 presnejšie určili hmotnosť neutrónu, sami vyslovili domnienku, že voľný neutrón je
rádioaktívny, pretože energia β-premeny je kladná. Teóriu β premeny vypracoval Fermi v
roku 1934. Premena neutrónu prebieha podľa schémy
n → p + e- + antineutríno

(2.4)

Z energetickej bilancie reakcie /2.4/ vyplýva, že maximálna energia β častíc musí
byť 782 keV. Experimentálnym štúdiom premeny neutrónu sa zaoberal A.H. Snell v USA,
S.M. Robson v Kanade, P.E. Spivak a A. Sosnovskij v ZSSR. Vo všetkých troch prípadoch
metodika experimentu bola v hlavných črtách rovnaká (obr. 2.2). Kolimovaný lúč tepelných
neutrónov z jadrového reaktora prechádzal cez trubicu, v ktorej bolo vákuum. Z jednej
strany bol detektor protónov A, na opačnej strane spektrometer beta častíc B. Ak je tok
neutrónov dostatočne veľký, časť neutrónov sa rozpadne v blízkosti štrbín β -spektrometra
a detektora protónov. Elektróda V a zem vytvárajú pole, v ktorom protóny a elektróny boli
usmerňované k zodpovedajúcim detektorom, čím sa zväčšila geometrická účinnosť
detektorov spomenutých častíc. Oba detektory mohli pracovať v koincidenčnom zapojení.
Pokusy sú veľmi komplikované, pretože je potrebné registrovať nízkoenergetické častice
(protóny do energie 750 eV, elektróny do 780 keV) v prítomnosti intenzívneho toku gama
kvánt. Premenu neutrónu prvý raz pozoroval Snell v roku 1948. Pomocou β -spektrometra
Robson [6] určil maximálnu energiu β častíc rovnú 782±13 keV. Táto veľmi dobre súhlasí s
hodnotou vypočítanou na základe rozdielu hmotnosti neutrónu a protónu. Výsledky
získané rôznymi skupinami v rokoch 1970 – 1980 udávajú [7,8,9] pre dobu polpremeny
neutrónu hodnoty blízke k 10 minútam.

Obr. 2.3

Obr. 2.2 Schematické zobrazenie
experimentu na registráciu
premeny neutrónu.

Najväčšie problémy boli spojené s presným určením
rozmerov objemu (obr. 2.2), z ktorého sa registrujú
produkty premeny, t.j. s určením hustoty neutrónov N,
pretože počet premien za jednotku času A = λN = 0,69

N/T1/2. Premenu neutrónu môžeme pozorovať len vo vákuu. Ak sa neutrón pohybuje v
látkovom prostredí, je pohltený atómovými jadrami prostredia za čas kratší ako 10 -3 s. V
stabilných nuklidoch neutrón "žije" nekonečne dlho, lebo nukleóny (protóny a neutróny) v
základnom stave atómového jadra sú na najnižších energetických hladinách (obr. 2.3).
Počet neutrónov na jednotlivých hladinách atómového jadra je obmedzený Pauliho
princípom a preto protón, ktorý vznikne po premene neutrónu, by musel prejsť na niektorú
vyššiu hladinu. V stabilných jadrách, bez dodatočnej energie, premena neutrónu nemôže
nastať.

2.5 Magnetický moment neutrónu
Neutrón je navonok elektricky neutrálna častica, má však zložitú vnútornú štruktúru
rozdelenia elektrického náboja, o čom svedčí existencia magnetického momentu neutrónu.
Prvé náznaky toho, že neutrón má magnetický moment μn ukázali pokusy 0. Sterna
a R. Frischa v roku 1933, v ktorých boli určené magnetické momenty protónu a deuterónu,
zodpovedajúce μp = 2,5 μ0 a μd = 0,8 μ0, kde μ0 je jadrový magnetón rovný
/2mp.c.
Číselná hodnota jednotky magnetického momentu μ0 = 5,05.10-27 A.m2 . Už v tom čase
bolo známe, že spiny neutrónu a protónu v deuteróne sú paralelné. Aby sa mohla objasniť
hodnota μd = 0,8 μ0, muselo sa pripustiť, že magnetický moment neutrónu μn ~ 2 μ0 a jeho
vektor je opačný ako vektor spinu, t.j. má zápornú hodnotu. Záporný znak μ n, súhlasne s
elektrodynamikou, je spojený s otáčaním sa nie kladného, ale záporného náboja.
Absolútnu hodnotu μn prvý raz experimentálne určili v roku 1939 L.W. Alvarez a F.
Bloch, ktorí použili Rabiho rezonančnú metódu . V tejto metóde prechádza zväzok
polarizovaných neutrónov cez oblasť, v ktorej je homogénne magnetické pole B1 a naň
kolmé B2 oscilujúce s frekvenciou ω.

2.6 Elektrický dipólový moment neutrónu
0

V r.1964 Christenson pozoroval premenu K 2 -mezónu na π+ a π- mezón. Takáto
premena nie je v súlade so zákonom zachovania časovej parity v jadrových reakciách, čo
znamená, že vlnová funkcia opisujúca uvedený proces nie je symetrická vzhľadom na
inverziu času (pri zámene t na –t). Ak sa časová parita nezachováva, môžu mať
elementárne častice elektrický dipólový moment.
Existencia elektrického dipólového momentu sa dá najjednoduchšie zistiť pri
neutróne, pretože, hoci má neutrón zložitú štruktúru rozdelenia náboja, je navonok
neutrálny. Elektrický náboj by pri experimente pôsobil rušivo. Ak dipólový moment
neutrónu D ≠ 0, to znamená, že medzi ťažiskami kladného a záporného náboja je určitá
vzdialenosť r, ktorá určuje veľkosť dipólového momentu ako D = e r , kde e je elementárny
náboj. Pretože jediný vyznačený smer v neutróne je smer, ktorý udáva spin neutrónu s,
dipólový moment D môže byť orientovaný paralelne alebo antiparalelne s vektorom s. Ale
výraz D = e r má pri časovej inverzii iné transformačné vlastnosti ako
s = r x p = r x [d(mr)/dt].
Naozaj, pri zámene t na – t znamienko D sa nemení, ale znamienko s sa zmení. Kým sa
predpokladalo, že časová parita T sa zachováva pri všetkých interakciách, muselo sa
požadovať D = 0.
Ak by narúšala CP-paritu silná interakcia, tak maximálna hodnota dipólového
momentu neutrónu by bola D = e r, kde r ~10-15 m je charakteristický rozmer neutrónu. Ak
by CP-paritu narúšali slabé interakcie (narušenie zachovania P-parity v slabých
interakciách bolo experimentálne dokázané v roku 1957), tak elektrický dipólový moment
neutrónu by bol rovný D = e.r.10-7 = e.10-22 m, kde veličina 10-7 udáva pomer amplitúdy
slabej interakcie k amplitúde silnej interakcie u neutrónu. Ak za narušenie CP-parity by boli

zodpovedné hypotetické superslabé interakcie, tak elektrický dipólový moment neutrónu by
bol menší ako e.10-31. Experimenty uskutočnené v rokoch 1965 - 1993 ukázali, že D ≤
e.1.10-27 m.

KONTROLNÉ OTÁZKY
1. V čom je význam neutrónovej fyziky?
2. Akým spôsobom bol neutrón objavený? Kedy a kým?
3. Aké sú základné vlastnosti neutrónu?
4. Prečo neutróny sú stabilné v atómových jadrách, keď voľné sú nestabilné?

SÚHRN
Neutróny sú stavebným prvkom každého atómového jadra (s výnimkou H) a tvoria viacej
ako polovicu hmoty našej planéty. Podľa súčasných predstáv o zrode vesmíru, neutróny sa
zrodili v dobe okolo 10-4 s po Veľkom tresku. Neutróny sú významným inštrumentom na
skúmanie štruktúry hmoty a zároveň oni sami sú predmetom výskumu. Napr. nenulový
elektrický náboj neutrónov by znamenal, že medzi elektrickým nábojom elektrónu
a protónu je malý rozdiel, ktorý by objasnil rozpínavosť vesmíru.
Neutróny sa zúčastňujú v slabých interakciách (beta premena neutrónu), v silných
interakciách (jadrová interakcia), v elektromagnetických (magnetický moment neutrónu)
a v gravitačných interakciách. Výnimočnosť neutrónu ako elementárnej častice je v tom, že
všetky tieto druhy interakcií boli experimentálne overené.
Neutrón má elektrický náboj e = 0, pokojovú hmotnosť m = 1,00866 u, čomu odpovedá
pokojová energia = 939,6 MeV. Hmotnosť neutrónu je ~1838,6 hmotnosti elektrónu.
Neutrón pozostáva z 3 kvarkov (n = udd, qu = +2/3 ׀e׀, qd = -1/3 ׀e)׀. Jeho bariónové číslo
B=+1, parita P=+1, spin s=1/2 ħ, magnetický moment μ= -1,9 μ0, a izotopický spin T=1/2.
Doba života voľného neutrónu je 888 s. Záhadná je veľká hodnota magnetického momentu
neutrónu. Nie je jasné, ako sa pohybujú nabité kvarky, že z jednej strany vytvárajú
magnetický moment a z druhej strany, vytvárajú nulový celkový elektrický náboj bez
zjavnej separácie kladného a záporného náboja.

3 VŠEOBECNÉ ZÁKONITOSTI JADROVÝCH REAKCIÍ S
NEUTRÓNMI
3.1Zvláštnosti interakcie neutrónov s atómovými jadrami
Neutrón je elektricky neutrálna častica, preto veľmi ľahko preniká do oblasti
pôsobenia jadrových síl a interaguje s jadrom. Pri takejto interakcii môže byť neutrón
rozptýlený, alebo môže vyvolať jadrovú reakciu, v dôsledku ktorej jadro emituje inú časticu.
Štúdium týchto javov, v ktorých neutrón vystupuje ako nerelativistická častica, sa zaoberá
neutrónová fyzika. V súčasnosti predstavuje neutrónová fyzika už samostatnú oblasť
jadrovej fyziky. Jej dôležitosť vzrástla v spojitosti s praktickým využívaním jadrovej energie.
Hlavnou zvláštnosťou interakcie neutrónov s atómovými jadrami je rozmanitosť
procesov, ktoré tieto častice môžu indukovať. Zatiaľ nebudeme uvažovať o slabej,

elektromagnetickej a gravitačnej interakcii, ale sústredíme sa len na interakciu neutrónu
s jadrom v dôsledku pôsobenia jadrových síl (silná interakcia).
Jedným z najpravdepodobnejších procesov je pružný rozptyl neutrónu. Pružný
rozptyl môže mať charakter potenciálneho rozptylu (neutrón sa odráža od povrchu jadra
ako biliardová guľa), alebo neutrón prenikne do jadra, vytvorí zložený stav (neutrón +
terčové jadro) a z jadra je emitovaný s tou istou energiou (v ťažiskovej sústave súradníc).
V tomto prípade záchyt a emisia neutrónu bude závisieť od toho, či suma väzbovej
a kinetickej energie neutrónu je blízka k niektorej hladine zloženého jadra, t.j. v účinnom
priereze sa budú prejavovať rezonančné efekty, na rozdiel od potenciálneho rozptylu, kde
závislosť účinného prierezu od energie neutrónu má monotónny charakter.
Neutrón pohltený jadrom môže vykonať aj tzv. nepružný rozptyl. V tomto prípade
časť svojej kinetickej energie odovzdá jadru. Jeho energia sa zníži minimálne o hodnotu
energie prvej hladiny terčového jadra. I keď v tomto prípade sa vráti späť ako častica, ale
s menšou energiou, nepružný rozptyl neutrónov zahrňujeme do skupiny nepružných
procesov (nepružný rozptyl + jadrové reakcie).
Nepružné procesy indukované pomalými a rezonančnými neutrónmi prebiehajú cez
štádium vytvorenia zloženého jadra. Pre rýchle neutróny s energiou E>10 MeV sú typické
tzv. priame reakcie, v ktorých aj keď neutrón prenikne do oblasti jadra, vyráža nukleóny len
z pripovrchovej oblasti.
Počiatočný stav

Konečný stav
Zložený stav
priama interakcia

dopadajúca
častica
absorbcia

potenciálny
rozptyl (n,n)

kolektívne efekty

spôsoby premeny
zloženého jadra
(n,γ), (n.n´), (n,p), (n,α),
(n,2n), (n,f)......

rezonančný rozptyl (n,mn)

Interakcia neutrónov s jadrami sa od interakcie nabitých častíc líši takto:
Neutrón nemá elektrický náboj a preto coulombovská bariéra nebráni neutrónu preniknúť
do oblasti jadra. S relatívne veľkou pravdepodobnosťou interagujú neutróny s jadrom pri
ľubovoľnej kinetickej energii E dokonca aj vtedy, keď E ~ 0.
Keď má neutrón veľmi malú kinetickú energiu (E < 1 eV), v podstatnej miere sa prejavujú
vlnové vlastnosti neutrónu. Napríklad pri dĺžke vlny neutrónov λ, porovnateľnej so
vzdialenosťou medzi atómami kryštálu, treba brať do úvahy interferenčné efekty.
Interakcia neutrónu s jadrom sa začína až vtedy, keď sa priblíži na dosah jadrových síl.
Neutrón je obyčajne pohltený atómovým jadrom a vytvorí sa tzv. zložené jadro. Do
zloženého jadra neutrón vnáša energiu W, ktorá, ako neskoršie na to poukážeme, sa
rovná súčtu jeho väzbovej a kinetickej energie
W = (MA + mn - Mc)c2 + E MA /(MA+mn) = εn + kE

(3.1)

kde MA, mn, Mc sú hmotnosti terčíkového jadra AZ X , neutrónu, a zloženého jadra A+1Z X . E je
kinetická energia neutrónu. Prvý člen εn vo výraze /3.1/ má pre veľkú väčšinu jadier

hodnotu 6 až 8 MeV. Preto aj pri takmer nulovej kinetickej energii neutrón vnáša do
zloženého jadra značnú energiu, t.j. zložené jadro je vo vysokoexcitovanom stave.
Na obr. 3.1 sú znázornené energetické hladiny zloženého jadra. Pravdepodobnosť
záchytu neutrónu terčíkovým jadrom (pravdepodobnosť vytvorenia zloženého jadra) ζc
bude závisieť od toho, či suma jeho
kinetickej a väzbovej energie je blízko k
niektorej hladine zloženého jadra. To
znamená, že veličina ζc sa bude v
závislosti od E prudko meniť, budú sa
pozorovať rezonancie. Druhý faktor,
ktorý bude vplývať na pravdepodobnosť
vytvorenia zloženého jadra, je vlnová
dĺžka neutrónu. Čím je väčšia hodnota
vlnovej dĺžky neutrónu, tým je spravidla
väčšia hodnota ζc. V dôsledku
pôsobenia obidvoch faktorov môžeme
predpokladať, že závislosť ζc(E) bude
mať podobný tvar ako na obr. 3.1.
V dôsledku pôsobenia jadrových
síl sa prinesená energia v zloženom
jadre rýchlo rozdelí medzi všetky
nukleóny. Zložené jadro bude existovať
dovtedy, kým sa dostatočná energia
nesústredí na jednej častici (neutróne,
protóne) alebo zhluku častíc (alfa
častice) a týmto sa podarí opustiť
atómové jadro. Z experimentálnych
údajov vyplýva, že zložené jadro je v
excitovanom stave dostatočne dlho ~ 10 14
s, čo je zhruba 108 -krát dlhší čas ako
Obr. 3.1 Energetické hladiny v zloženom
tzv. jadrový čas (10-22 s). Preto, podľa
jadre a neutrónové rezonancie. (hladiny nad
väzbovou energiou neutrónu).
Bohra, jadrové reakcie s neutrónmi
prebiehajú cez dve navzájom nezávislé
štádiá:
a. Vytvorenie zloženého jadra. Pravdepodobnosť tohto procesu charakterizujeme
účinným prierezom ζc.
b. Premena zloženého jadra. Ako sme už spomenuli, zložené jadrá sa môžu
premeniť niekoľkými spôsobmi (kanálmi). Pravdepodobnosť premeny cez i-kanál budeme
charakterizovať veličinou G(i).
Koncepcia zloženého jadra sa ukázala cenná práve tým, že dovoľuje skúmať
premenu zloženého jadra nezávisle od spôsobu jeho vzniku. V súčasnosti je známe, že nie
všetky reakcie prebiehajú cez štádium vytvorenia zloženého jadrá, no pre neutróny s E <
10 MeV prebieha väčšina reakcií práve uvedeným spôsobom.
Neutrón nalietavajúci na jadro má orbitálny moment l, ktorý si môžeme predstaviť v
klasickom zmysle ako vektorový súčin vzdialenosti od centra jadra ρ a hybnosti p. Podľa
postulátov
kvantovej
mechaniky
l
môže
mať
len
celočíselnú
hodnotu
I   xp 
(  1) . Aby neutrón interagoval s atómovým jadrom, musí prelietať vo
vzdialenosti ρ menšej alebo rovnej polomeru pôsobenia jadrových síl (ktorý je zhruba
rovný polomeru atómového jadra R)



h
p

(  1)  

(  1)  R

(3.2)

Pre neutróny, ktoré majú kinetickú energiu E <1000 eV, tzv. pomalé neutróny, dĺžka
vlny neutrónu λ > R a podmienka 3.2/ môže byť splnená len pre neutróny s ℓ = 0.
Konkrétne hodnoty maximálnej kinetickej energie neutrónov, pri ktorej neutróny interagujú
len keď majú ℓ = 0, môžu byť ohodnotené na základe takýchto úvah:
Ak je orbitálny moment neutrónu l ≠ 0 v Schrödingerovej rovnici, ktorá opisuje
interakciu neutrónu s jadrom, treba vziať do úvahy aj odstredivý potenciál. Pre neutrón
hodnota odstredivého potenciálu na hranici jadra, známa ako výška bariéry, bude rovná
V (R ) 

h2l (l  1)

2mR 2

1 1068 l (l  1)
2  1,6  10

27

(1,4  10

15

1
3


2

A )  1,6  10

19

1 107 l (l  1)
A

2
3

eV

Konkrétne hodnoty V(R) pre ℓ = 1 sú rovné 20 MeV pre jadro 1H, 3,2 MeV pre jadro
O a 0,4 MeV pre 238U.
Ak neutrón má kinetickú energiu E < 0 , 4 MeV a ℓ ≥1, odstredivý potenciál mu bráni
preniknúť do ľubovoľného jadra. Efektívne budú interagovať len neutróny s ℓ = 0. Neutróny,
ktoré majú ℓ = 0, nazývame s-neutróny, s ℓ = 1 nazývame p-neutróny, atď. v súhlase so
spektroskopickým označením. Preto pri analýze reakcií, v ktorých má dopadajúci neutrón
energiu E < 0,4 MeV, stačí brať do úvahy len s-neutróny, p-neutróny môžu interagovať len
tunelovým efektom, čo silne zmenšuje pravdepodobnosť interakcie. Rozvinuté
experimentálne metódy neutrónovej spektroskopie však umožňujú zaregistrovať aj takúto
interakciu pri energiách E < 0,4 MeV.
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3.2 Jadrové reakcie s neutrónmi
Ako sme už spomenuli, pri záchyte pomalého neutrónu jadrom sa vytvorí zložené
jadro, ktoré môžeme charakterizovať strednou dobou života  . Reciproká hodnota 1/
udáva pravdepodobnosť premeny za jednotku času. Výhodnejšie je používať tvar ћ/  ,
pretože táto hodnota je proporcionálna pravdepodobnosti premeny zloženého jadra a
zároveň charakterizuje energetickú šírku daného excitovaného stavu a označuje sa ako
celková (totálna) šírka Γt. Vyplýva to z kvantovo-mechanického vzťahu (Heinsenbergov
princíp neurčitosti) ∆E·∆t~ћ. Kvôli zjednodušeniu budeme Γt nazývať aj
pravdepodobnosťou premeny, no nesmieme zabúdať, že Γt je súčin Planckovej konštanty
h/2π a pravdepodobnosti premeny. Fyzikálny zmysel Γt je zrejmý aj z obr. 3.1.
Zložené jadro sa môže premeniť niekoľkými kanálmi. Pravdepodobnosť premeny
zloženého jadra bude rovná algebraickému súčtu pravdepodobnosti premeny cez
jednotlivé kanály
Γt = Γ1+ Γ2 + Γ3 +..... = Σ Γi

(3.3)

Relatívnu pravdepodobnosť reakcie prebiehajúcej cez i-kanál môžeme vyjadriť ako

G(i) 

i
t

(3.4)

Najpravdepodobnejšie spôsoby premeny zloženého jadra, ktoré vzniklo po záchyte
pomalého neutrónu, je emisia neutrónu alebo gama kvanta. So zväčšovaním energie
dopadajúcich neutrónov rastie počet spôsobov premeny (v jadrovej fyzike sa zaužíval
názov počet otvorených kanálov).
V tabuľke 3.1 sú uvedené dve ustálené označenia účinného prierezu reakcií s
neutrónmi s výnimkou dvojstupňovej reakcie (n,γα), kde označenie ζγα by mohlo byť
príčinou zámeny, že ide o reakciu (γ, α). Preto treba pre uvedenú reakciu (a iné
dvojstupňové reakcie) používať neskrátené označenie. Prehľad typických reakcií je v
tabuľke 3.1.
V závere je možné zhrnúť, že celkový totálny účinný prierez ζ t bude rovný

ζt = ζn +ζn´+ ζγ + ζγ + ζp + ζf +.....
V neutrónovej fyzike sa ustálili aj dva ďalšie názvy a to
a. Účinný prierez nepružných procesov ζx = ζt – ζn
b. Absorpčný účinný prierez ζa = ζt - (ζn + ζn´)
Tab. 3.1
Vstupný
kanál

Výstupný
kanál

Názov reakcie

1.

n  ZA X  ZA X  n

pružný rozptyl

2.

n  ZA X  ZA X *  n/

nepružný rozptyl

3.

n  ZA X 

4.

Označenie
parciálnej
účinného
šírky
prierezu
 n ;   n, n  ;  n
 n/ ;   n, n /  ;  n/

radiačný záchyt

 ;   n,   ;  

n  ZA X  Z A1 X  p

reakcia  n, p 

 p ;   n, p  ;  p

5.

n  ZA X  ZA23 X  

reakcia  n,  

 ;   n,   ;  

6.

n  ZA X 

 2n ;   n, 2n  ;  2n

7.

n  ZA X  f

reakcia  n, 2n 
reakcia štiepenia ( f
–
označuje
všetky
možné
častice, ktoré sú uvoľňované
v tomto procese)

8.

n  ZA X  ZA23 X    

dvojstupňová reakcia  n,  

 ;   n,   ;  

A1
Z

A1
Z

X 

X  2n

 f ;   n, f  ;  f

3.3 Účinné prierezy
Pri zrážke neutrónov s atómovými jadrami sa neutróny buď rozptyľujú alebo
vyvolávajú rôzne jadrové reakcie. Kvalitatívnou charakteristikou uvedených javov je
všeobecne známy pojem účinný prierez.
Nech kolimovaný zväzok monochromatických neutrónov J0 (J0 počet neutrónov
prechádzajúci cez jednotku plochy kolmú na zväzok za jednotku času) dopadá na látku s
hrúbkou ℓ, ktorá obsahuje N rovnakých atómových jadier v jednotke objemu. Časť
neutrónov vyvedených zo zväzku dJ v hĺbke x terčíka na dráhe dx (obr. 3.2) bude
- dJ = J N ζt

(3.5)

kde J je počet neutrónov vo zväzku v hĺbke x terčíka, ζt je totálny účinný prierez, t.j.
pravdepodobnosť všetkých možných procesov prebiehajúcich pri interakcii neutrónov s
atómovými jadrami. Integrovaním výrazu /3.5/ od 0 do ℓ dostaneme

J  J 0e N t l

(3.6)

Pri odvodzovaní vzťahu /3.5/ sa predpokladalo, že neutróny sú zo zväzku vyvedené
hneď po prvej zrážke s atómovými jadrami, niekoľkonásobný rozptyl sa neuvažuje.
Odvodenie vzťahov určujúcich zoslabenie zväzku v reálnych podmienkach čitateľ môže
nájsť v knihe uvedenej v doporučenej literatúre pod indexom 1.
Ak je súčin Nζt ℓ «1 (takýto terčík sa nazýva tenký), môžeme vzťah /3.6/ zjednodušiť
(∆J = J0 - J)
∆J = Jo ζt Na

kde Na je počet atómov na jednotke plochy (Na = N ℓ). Ak nás zaujíma len počet neutrónov
vyvedených zo zväzku, ktoré vyvolali i-reakciu
∆Ji = Ci = J0 ζt Na (ζi/ζ t ) = J0 ζi Na

(3.7)

kde Ci je hustota počtu udalostí i-reakcie.
V neutrónovej a najmä v reaktorovej fyzike sa často používa veličina ζi N = Σi a
nazýva sa makroskopický účinný prierez i-procesu. Uvedenú veličinu je možné
interpretovať ako pravdepodobnosť toho, že neutrón vyvolá i-proces na jednotke dráhy. Ak
Σt je totálny makroskopický účinný prierez, tak táto veličina vyjadruje pravdepodobnosť
vyvedenia neutrónu zo zväzku na jednotku dráhy. Stredná vzdialenosť, ktorú prejde
neutrón dovtedy, kým nie je vyvedený zo zväzku v dôsledku rozptylu alebo absorpcie,
bude rovná
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(3.8)

0

kde λt je stredná relaxačná dĺžka. Analogicky s výrazom /3.8/ v neutrónovej fyzike sa
používa termín λn - stredná dĺžka rozptylu a λa - stredná dĺžka absorpcie neutrónov, ktoré
sú charakterizované zodpovedajúcimi veličinami Σ n = ζn N a Σa = ζa N. Platí

1

t
Príklad 2



1

n



1

a

3

3

3

Vypočítajte počet atómov v 1 m grafitu s hustotou ρ = 1,6·10 kg/m .

Riešenie:
Označíme NA -Avogadrovo číslo, A – hmotnostné číslo. Platí
 NA 1,6  103

6,025  1026  0,03  1028 atómov / m3
N=
A
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3.4 Stredný čas života neutrónov
Neutrón pohybujúci sa v látkovom prostredí nekonečných rozmerov bude sa
rozptyľovať. Stredný čas života neutrónu η v látkovom prostredí sa určuje ako doba, počas
ktorej neutrón pohybujúci sa rýchlosťou v prejde vzdialenosť rovnú strednej dĺžke
absorpcie. Z definície vyplýva
η=

a
v



1
v a

(3.9)

Pre ľubovoľné látkové prostredie η « T1/2, kde T1/2 je doba polpremeny neutrónu.
Príklad 3
Vypočítajte stredný čas života neutrónov pohybujúcich sa rýchlosťou 2200 m/s v grafite, v ktorom σ a
= 4,5·10-31 m2.

Riešenie:
Dosadíme do vzťahu /3.9/ zadané hodnoty a N z príkladu č. 2. Dostaneme η = 0,012 s

KONTROLNÉ OTÁZKY:

5. Čím sa líšia interakcie neutrónov a nabitých častíc s jadrami?
6. Čo je to zložené jadro?
7. Vymenujte typické reakcie neutrónov s jadrami.
8. Aký je rozdiel v čase života voľného neutrónu a neutrónu pohybujúceho sa v látkovom prostredí?

SÚHRN
Neutrón je elektricky neutrálna častica, preto veľmi ľahko preniká do oblasti pôsobenia
jadrových síl a interaguje s jadrom. Pri takejto interakcii môže byť neutrón rozptýlený,
alebo môže vyvolať jadrovú reakciu, v dôsledku ktorej jadro emituje inú časticu.
Pravdepodobnosť záchytu neutrónu jadrom závisí od toho, či suma väzbovej a kinetickej
energie je blízka k niektorej z početných hladín jadra, nachádzajúcich sa nad hraničnou
hodnotou väzbovej energie neutrónu. Preto v závislosti účinného prierezu záchytu
neutrónu od jeho kinetickej energie sa prejavujú výrazné piky, nazývané neutrónové
rezonancie.
Neutrón nemá elektrický náboj a preto coulombovská bariéra jadra nebráni jeho
preniknutiu do oblasti pôsobenia jadrových síl. Zato vo výraznejšej miere ako u protónov
alebo alfa častíc sa prejavuje vplyv odstredivej bariéry. Preto s dostatočne vysokou
pravdepodobnosťou jadrá budú zachytávať len neutróny s ℓ = 0, tzv. s-neutróny, s vyššou
hodnotou ℓ len cez tunelový efekt.

4 NEUTRÓNOVÉ POLE. HUSTOTA, TOK, PRÚD A FLUENCIA
NEUTRÓNOV
Priestor, v ktorom sa pohybujú voľné neutróny, nazývame neutrónové pole. Nech
tento priestor má objem V. Vnútri objemu V zvolíme objemový element ΔV. V ďalších úvahách
budeme vychádzať z týchto predpokladov :
a/ Budeme uvažovať len stacionárne polia, t.j. zanedbáme závislosť charakteristík
poľa od času.
b/ Budeme predpokladať, že aj vnútri objemu ΔV je počet neutrónov dostatočne veľký,
štatistické fluktuácie nebudeme brať do úvahy.
c/ Zanedbáme vzájomnú interakciu medzi neutrónmi, budeme uvažovať len interakciu
medzi neutrónmi a atómovými jadrami prostredia.
Počet neutrónov v objemovom elemente si označme ako P(ΔV). Funkcia
P ( V )
V 0
V

n(r )  lim

(4.1)

definuje hustotu neutrónov v bode A určeným polohovým vektorom r (obr. 4.1). Je zrejmé,
že počet neutrónov v objeme V bude rovný
P V    n r  dV
Pokiaľ objem ΔV je dostatočne malý, môžeme písať
P(ΔV) = n(r)ΔV
Takto definovaná hodnota neutrónov nám udáva celkový počet neutrónov v jednotke
objemu nezávisle od ich rýchlosti (energie), alebo smeru pohybu. Pokiaľ sa zaujímame aj o
tieto charakteristiky, tak stacionárne neutrónové pole popisujeme diferenciálnou hustotou
neutrónov n(r, Ω , E) . Súčin n(r, Ω , E) dV dΩ dE udáva očakávaný počet neutrónov v
elemente objemu dV, ktoré sa pohybujú smerom Ω vnútri priestorového uhla dΩ s

kinetickou energiou v intervale od E do (E + dE). Takže n(r, Ω , E) [m -3. sr -1. eV-1] je počet
neutrónov v 1 m3 s energiou E, so šírkou intervalu 1 eV, pohybujúcich sa v jednotkovom
priestorovom uhle okolo vektora Ω.
Určenie diferenciálnej hustoty neutrónov je jednou zo základných úloh reaktorovej
fyziky. V prípadoch, keď sa nepotrebujeme zaoberať uhlovou závislosťou hustoty neutrónov,
používame spektrálnu hustotu neutrónov definovanú funkciou



n(r , E )  dV  dE =   n(r , , E )d  dV dE
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(4.2)

kde symbol 4π vyjadruje integráciu cez všetky smery
V neutrónovej a reaktorovej fyzike sa najčastejšie používa iná funkcia, nazývaná
hustota toku neutrónov. Jej fyzikálny zmysel si ozrejmíme nasledujúcim príkladom.
V predchádzajúcej časti sme spomenuli, že makroskopický účinný prierez Σi môžeme interpretovať
tak, že určuje pravdepodobný počet interakcií jedného neutrónu na jednotke dráhy (Σi,=1/λi ), ktorej
dôsledkom je i-proces, napr. rozptyl. Ak Іvl = v je rýchlosť neutrónu, tak súčin Σi.v určuje
pravdepodobný počet interakcií za jednotku času. Keď počet neutrónov v jednotke objemu, ktoré majú
2E
rýchlosť v 
je n(r, E) , tak počet interakcií Ci v jednotke objemu za jednotku času a vzťahovaný
m
na jednotkový interval energie, bude zrejme rovný
Ci = Σi (E) · v · n(r, E) = Σi Φ(r, E)

(4.3)

kde Φ = v · n(r, E) je celková hustota toku neutrónov. Výraz (4.3) je totožný s (3.7), ale pri
odvodzovaní sme neurobili žiadny predpoklad o charaktere neutrónového poľa /kolimovaný
zväzok, homogénne pole, a pod./, preto má všeobecnú platnosť, ak je splnená podmienka
ζt N « 1.
Pre diferenciálnu hustotu toku neutrónov môžeme napísať obecný vzťah
Φ(r, Ω, E)= v(E) n(r, Ω, E) ,
ktorá má rozmer [m-2,sr-1.eV-1.s-1] . Veličina Φ(r, Ω, E) dΩ dE udáva počet neutrónov v
bode r s energiami v intervale dE okolo E a pohybujúcich sa smerom Ω vnútri priestorového
uhlu dΩ, ktoré prechádzajú za jednotku času jednotkovou plochou kolmou na smer Ω. Integráciou
diferenciálnej hustoty toku neutrónov cez všetky smery, získame spektrálnu hustotu toku
neutrónov


Φ(r, E)dV dE =   (r , , E )d  dV dE
 4π

alebo celkovú hustotu toku neutrónov



(r )dV    (r , E )dE  dV
0


Obr. 4.1

n(r ) V

(4.4)

Ako diferenciálna, tak i spektrálna a celková hustota toku
neutrónov sa často nazývajú len ako hustota toku neutrónov a
ich význam potom vyplýva zo závislosti, symbolov a argumentov
funkcie, ktorá popisuje hustotu toku neutrónov.
Teraz si môžeme bližšie objasniť fyzikálny význam hustoty
toku Φ(r, E). Uvažujme jednotkovú kruhovú plochu (napr. πR2 = 1 m2) ,
ktorej stred je umiestnený v bode r /obr. 4.1/. Φ(r, Ω, E) dΩ je počet
neutrónov prechádzajúcich touto plochou v priestorovom uhle dΩ okolo jej
normály za jednotku času. Z obrázku je zrejmé, že integráciou vzťahu (4.4),
ktorou obdržíme hustotu toku Φ(r, E) môžeme znázorniť rotáciou tejto

plochy vo všetkých smeroch, okolo pevného stredu. Pri tejto rotácii kruhová plocha opíše guľu o ploche
povrchu 4πR2 = 4 m2
Hustota toku neutrónov Φ je teda počet neutrónov, ktoré preniknú do tejto gule zo
všetkých strán za jednotku času. V izotropnom poli každým elementom povrchu tejto gule
prejde rovnaký počet neutrónov. Pretože každý neutrón prejde guľovou plochou dvakrát, prvý krát
zvonku do vnútra, druhý krát zvnútra von, prejde celkom 2 Φ neutrónov povrchom gule
4πR2. (Uvažujeme len prípad, keď objem neobsahuje zdroj neutrónov.) Z tejto skutočnosti
vyplýva, že v izotropnom poli prechádza jednotkovou plochou (1 m2) povrchu gule 2 Φ/4 = Φ/2
neutrónov za jednotku času.
Stručne, hustotu toku neutrónov definujeme ako podiel počtu dopadajúcich neutrónov dF/dt,
ktoré dopadli na povrch gule /za jednotku času/ s plochou hlavného rezu da.



dF
dt da

(4.5)

kde symbol F označuje fluenciu neutrónov. Integráciou toku neutrónov podľa času získame
novú veličinu, ktorá sa nazýva fluenciou neutrónov. Z tohoto dôvodu pre hustotu toku neutrónov sa často
používa aj termín príkon fluencie neutrónov.
Ak pri definícii hustoty toku neutrónov Φ(r, E) = v n(r,E) skalárnu veličinu v
nahradíme vektorom v, získame novú charakteristiku neutrónového poľa nazývanú
hustota prúdu neutrónov.
Všimnime si rozdiel medzi hustotou toku a hustotou prúdu neutrónov. Tok neutrónov
je úmerný sume neutrónov prechádzajúcich cez plochu dS obidvoma smermi, prúd
neutrónov je rovný ich rozdielu. V homogénnom neutrónovom poli prúd neutrónov je rovný
nule, tok neutrónov má kladnú hodnotu. Pokiaľ máme rovnobežný zväzok, hustota toku a
prúdu neutrónov má rovnakú hodnotu. Hustota prúdu neutrónov nám charakterizuje
počet neutrónov, ktoré boli prenesené cez jednotkovú plochu z jednej časti priestoru do
druhého, oddelených práve touto plochou.

4.1 Klasifikácia neutrónov
Neutróny interagujú aj pri veľmi malých energiách (E < 1 eV), keď sa prejavujú
vlnové vlastnosti neutrónu. Napríklad pri dĺžke vlny neutrónu λ porovnateľnej so
vzdialenosťami medzi atómami kryštálu treba brať do úvahy interferenčné efekty a účinný
prierez makroskopického objektu nebude sumou účinných prierezov na jednotlivých
jadrách atómu, tak ako to platí pri vyšších energiách.
Aditívnosť účinných prierezov sa predpokladala aj pri odvodzovaní vzťahov (3.5) až
(3.8), a preto pri veľmi malých energiách neutrónov rádové meV uvedené vzťahy neplatia.
Na druhej strane, pri λ ~ R, kde R je polomer jadra, prejavujú sa difrakčné efekty.
Dĺžku vlny nerelativistického neutrónu môžeme určiť zo vzťahu



h
h
0,0286


p
2mE
E

(4.6)

kde λ je v nanometroch a E v eV.
Tepelný neutrón (energie okolo 0,01 eV) má vlnovú dĺžku vhodnú na skúmanie
štruktúry látok. K týmto účelom sa používa aj elektromagnetické žiarenie a zväzky
urýchlených elektrónov. Na porovnanie uvádzame vzťahy medzi vlnovou dĺžkou a
energiou pre uvedené typy častíc v jednotkách nm a eV.
λ n = 0,0286 E-1/2
λγ = 1230 E-1/2
λe = 1,226 E-1/2
Neutrónové zdroje sú najdrahšie, preto sa používajú len v tých prípadoch, kedy je to
nevyhnutné. 0 prednostiach a nedostatkoch skúmania štruktúry látok pomocou neutrónov
budeme pojednávať neskôr.

V závislosti od kinetickej energie neutrónov /a tým aj vlnovej dĺžky/ zaraďujeme
neutróny do niekoľkých skupín. Jedna z možných klasifikácii neutrónov, ktorá podčiarkuje
fyzikálnu stránku interakcie neutrónov s jadrami je v tabuľke 4.1.
Tabuľka 4.1
Spektrálna
skupina

Energia
Dĺžka vlny [m]

Ultrachladné
neutróny

 106 eV

 2,8.108

Chladné
neutróny

106  0,005eV

2,8.108  4.1010
0,005  0,5eV

Tepelné
neutróny

4.1010  4.1011
Rezonančné
neutróny
Neutróny
strednými
energiami

0,5  1000eV

4.1011  9.1013
so 1  500keV

Rýchle
neutróny

Krátka charakteristika
Rýchlosť vn  10m / s . Je splnená podmienka úplného
odrazu od stien pri ľubovoľnom uhle dopadu.
Ultrachladné neutróny je možné v princípe udržať
v uzavretom objeme až do času určenom dobou
polpremeny neutrónov ~ 600 s.
Nemôže nastať Braggov odraz, pretože podmienka
2d .sin   n. nie je splnená, lebo vzdialenosť medzi
atómovými jadrami d je menšia ako  .
Spektrálna skupina, ktorá sa ľahko získava pri difúzii
neutrónov v látkovom prostredí, keď nastáva výmena
energie medzi neutrónmi a atómovými jadrami
látkového prostredia. Je splnená podmienka pre
Braggov odraz.
V účinnom priereze sa prejavujú rezonančné javy.

Excitačné hladiny zloženého jadra sa
prekrývajú, rezonančné javy nepozorujeme.

navzájom

9.1013  4.1014

  MeV

Vlnová dĺžka je porovnateľná s rozmermi atómových
jadier.

4.1014  6, 4.1015

Veľmi rýchle
neutróny

 MeV

Vlnová dĺžka je porovnateľná s rozmermi nukleónov.

 6, 4.1015

Jednotlivé spektrálne skupiny sa budú zdôvodňovať v kapitole 9. Ultrachladné,
chladné, tepelné a rezonančné neutróny sa zahŕňajú pod spoločný názov pomalé
neutróny. Energetické hranice jednotlivých spektrálnych skupín nie sú ostré, sú závislé aj
od typu jadra (ľahké, stredné alebo ťažké jadro). Napríklad excitačné hladiny v ťažkých
jadrách sa prekrývajú aj pri En < 1 keV a v ľahkých jadrách sa rezonančné javy pozorujú aj
pri En ~ 1 MeV.
V reaktorovej fyzike a dozimetrii neutrónov sa používa často iná klasifikácia, tak ako
je to uvedené na obr. 4.2. Táto klasifikácia sa opiera o skutočnosť, že pomocou listu
Tab. 4.2 Rôzne klasifikácie neutrónov podľa energie

Rýchle

Intermediárne

Termálne

Rel. Rýchle

Stredné Rezonančné

Tepelné

Epi-Cd

Ultrachl.

Sub-Cd

Epitermálne
Rýchle neutróny

Chladné

Termálne
Pomalé neutróny

Typické spektrum neutrónov
vychádzajúcich z jadrového reaktora.

kadmia, hrubého 0,5 – 1 mm môžeme
odtieniť neutróny s energiou nižšou
ako 0,5 eV. Ak detektor neutrónov sa
nachádza v neutrónovom poli, ktoré
tvoria neutróny rozdielnych energií,
tak detektor neobalený Cd bude
registrovať neutróny všetkých energii
(termálne a epitermálne) a detektor
obalený Cd len neutróny s energiou
vyššou ako 0,5 eV (epitermálne).
Takto môžeme určiť podiel termálnych
a epitermálnych neutrónov v spektre
neutrónov. Musíme však zobrať do
úvahy, že hranica medzi tepelnými
a epitermálnymi
neutrónmi
sa
nachádza okolo hodnoty 0,17 eV
a preto je potrebné zaviesť korekčné
koeficienty.
Podrobnejší
popis
metodiky je dostupný v doporučenej
literatúre [I]

Obr.4.2

KONTROLNÉ OTÁZKY
9. Čo rozumieme pod pojmom neutrónové pole?
10. Definujte hustotu toku neutrónov a čím sa odlišuje od hustoty prúdu neutrónov!
11. Čo je fluencia neutrónov?
12. Rozdeľte a charakterizujte neutróny podľa energie!

SÚHRN
Priestor, v ktorom sa pohybujú voľné neutróny, nazývame neutrónové pole. Slabé
neutrónové pole existuje aj v našej atmosfére, ale intenzívne polia poskytujú len jadrové
reaktory a urýchľovače častíc. Všeobecne rozdeľujeme neutróny podľa energie na pomalé

a rýchle. Pomalé sa delia ešte na niekoľko energetických skupín ako ultrachladné,
chladné, tepelné a rezonančné. Určenie charakteristík stacionárnych polí predstavuje
zložitú úlohu.

5 INTERAKCIA NEUTRÓNOV S ATÓMOVÝMI JADRAMI
5.1Rozptyl neutrónov
Skúmanie interakcií neutrónov s atómovými jadrami je aj v súčasnosti bohatým
zdrojom informácií o štruktúre atómových jadier. Typické usporiadanie experimentu:
polarizovaný alebo nepolarizovaný rovnobežný zväzok neutrónov s meniteľnou energiou
dopadá na polarizovaný alebo nepolarizovaný terčík pozostávajúci z obohatených
izotopov. Prvky s prírodným obsahom izotopov sa v súčasnosti používajú zriedkavejšie.
Časť dopadajúceho zväzku prejde bez zmeny, časť sa mení na rozbiehavý zväzok a časť
je absorbovaná jadrami terčíka, z ktorého sú emitované sekundárne častice. Detektorom
rozptýlených alebo sekundárnych častíc sa meria uhlová alebo energetická distribúcia.
Spravidla detektor je mimo primárneho zväzku neutrónov.
Pripomenieme si niekoľko základných poznatkov z kvantovej mechaniky.
Keď vlnová dĺžka λ dopadajúcich častíc (projektilov) je porovnateľná s polomerom R
pôsobenia jadrového potenciálu alebo je väčšia, je potrebné uvažovať zrážku ako
interakciu vĺn so silovým centrom, ktoré je určené potenciálom V(r). 0 potenciáli
predpokladáme, že nezávisí od času a V(r) ≠ 0 len pre r ≤ R (R - nazývame dosahom
jadrových síl).
Proces zrážky sa odohráva v priestore a čase, preto by sme ho mali popisovať
časovou Schrödingerovou rovnicou. Takéto riešenie by bolo matematicky komplikované.
Môžeme však uvažovať prípad stacionárneho zväzku častíc s presne definovanou
energiou, dopadajúcich v smere osi z. Rozptylové zrážky budú prebiehať stacionárne.
Pretože hybnosť častice je veľmi presne definovaná, bude vlna, ktorá ju reprezentuje, mať
v dôsledku princípu neurčitosti veľký rozmer v smere osi z. Ďalej, bude aj λx a λy veľmi
veľké, pretože px = py = 0 vzhľadom na vzťah p = h/λ, t.j. môžeme počítať s dopadajúcou
rovinnou vlnou. Riešenie stacionárnej Schrödingerovej rovnice pre pohyb voľnej častice je
de Broglieho rovinná vlna typu ( ei k r ). Keby nebolo silového centra, uvedené riešenie v
celom priestore by bolo reprezentované takouto rovinnou vlnou. Možno preto očakávať, že
riešenie za prítomnosti silového centra v dostatočne veľkej vzdialenosti ( | r | » R) bude
superpozíciou rovinnej vlny a rozptýlenej vlny Ψs. Vo veľkej vzdialenosti od rozptylového
centra (ktoré sa nachádza v počiatku súradníc) za dobré priblíženie rozptýlenej vlny možno
ei k r
považovať rozbiehavú sférickú vlnu typu
s amplitúdou, ktorá vo všeobecnosti bude
r
závisieť od smeru v priestore. Takže asymptotické riešenie môžeme zapísať v tvare

ei k r 
(r )  A eikz  f ( , )

r 


(5.1)

kde koeficient A slúži pre splnenie normovacích a okrajových podmienok a pre naše úvahy
nie je podstatný. Ako vyplynie z ďalšieho výkladu môžeme považovať A = 1.
Jednou zo základných charakteristík rozptylu je diferenciálny účinný prierez, ktorý
určujeme ako pomer počtu častíc dNs rozptýlených za jednotku času do priestorového uhla
dΩ, k hustote toku dopadajúcich častíc jd na jediné jadro v jednotkovej ploche terčíka

d ( , ) 

dNs ( , ) j s
j
 ds  s r 2d
jd
jd
jd

(5.2)

kde js - je hustota toku rozptýlených častíc na veľkej vzdialenosti od rozptylového centra a
ds - element plochy.
Hustota častíc P je určovaná výrazom P = Ψ * Ψ, hustota toku dopadajúcich častíc
reprezentovaných rovinnou vlnou [A exp(ik r)] je jg = v A2 , kde v je rýchlosť častíc. Hustota
toku js bude

ei k r
j s  v Af ( , )
r

2



vA2
2
f ( , )
2
r

(5.3)

Pri rozptyle rýchlosť častíc v sa nemení (uvažujeme ťažiskový súradnicový systém).
Dosadením nájdených hodnôt do (5.2) určíme

d ( , )  f ( , ) d
2

(5.4)

f(θ, θ) nazývame amplitúdou rozptylu. Vidíme, že ak poznáme amplitúdu rozptylu, môžeme
určiť diferenciálny a aj integrálny účinný prierez
d
2
(5.5)
 
d   f ( , ) d
d
Rovnice (5.4) a (5.5) ukazujú, že výsledok zrážkového experimentu vieme predpovedať,
ak poznáme amplitúdu rozptylu.
Asymptotický tvar vlnovej funkcie popisujúcej rozptyl častíc v tvare (5.1) sme
odvodili na základe názorných fyzikálnych predstáv. Zavedením tzv. Greenových funkcií je
možné korektne dokázať, že existuje také riešenie Schrödingerovej rovnice. Týmto
spôsobom sa získa riešenie závislé od potenciálu interakcie V(r) v tvare integrálnej
rovnice, ktorú je možno riešiť jednoduchými iteračnými metódami. Jednou z najčastejšie
používaných metód približného výpočtu amplitúdy rozptylu je Bornova aproximácia. Táto
metóda je vhodná na výpočet amplitúdy rozptylu pre reakcie indukované rýchlymi
neutrónmi, kde sú prítomné neutróny aj s I > 1. Pre pomalé neutróny, kde dominantnú
úlohu hrajú len neutróny s I =0 je veľmi vhodná fázová teória rozptylu. Základné princípy
fázovej teórie si ozrejmíme na nasledujúcom príklade.

5.2 Rozptyl bezspinovej častice v sféricky symetrickom poli
V kvantovej mechanike rozptyl častice s hmotnosťou μ (redukovaná hmotnosť zrážajúcich
sa častíc) a kladnou energiou E v potenciálnom poli V(r) sa popisuje Schrödingerovou
rovnicou (výpočet sa uskutočňuje v T-sústave)
(Δ+k2) Ψ(r) = v(r) Ψ(r)

(5.6)

kde Δ je Laplaceov operátor, k2 = 2 μ E/ ħ, v(r ) = 2 μ V/ ħ
Ak rozptyľujúci potenciál je sféricky symetrický, riešenie rovnice (5.6) má tvar


(r )   2(  1)i l
l 0

Rl (r )
Pl (cos )
kr

(5.7)

kde Pl (cosθ) sú Legeandrove polynómy a θ je uhol medzi vektormi r a k. Radiálna časť
vlnovej funkcie môže byť určená z rovnice
 d2
(  1)
2

k
 2
 Rl (r )  v (r ) Rl (r )
r2
 dr


(5.8)

s hraničnou podmienkou Rl (0) = 0.
Z matematického hľadiska funkciu exp(i k r ) = exp (i k r cos ) môžeme predstaviť v tvare
nekonečného radu



exp(i k r cos )   (2  1)i l j l (k r ) Pl (cos )   d

(5.9)

l 0

kde jl sú sférické Besselove funkcie. Z fyzikálneho hľadiska, tak vlnovú funkciu
dopadajúcej voľnej častice Ψd reprezentovanou rovinnou vlnou e ikr, nahradzujeme vlnovou
funkciou parametrizovanou podľa momentu hybnosti (rozklad rovinnej vlny cez vlastné
funkcie operátora momentu hybnosti). Pretože nás zaujíma vlnová funkcia popisujúca
riešenie Schrödingerovej rovnice v oblasti r omnoho väčšej ako je polomer pôsobenia
potenciálu R (riešenie vo veľkej vzdialenosti od miesta rozptylu), ohraničíme sa
asymptotickým tvarom Besselových funkcii pre x »1
π 

 sin( x  2 ) 
j 

x




Vlnová funkcia Ψd na veľkej vzdialenosti od oblasti pôsobenia potenciálu bude mať tvar

d 

1
kr



 (2l  1) i
l 0

l

Pl (cos ) l (r )

(5.10)

kde

l (r )  sin(k r 

l
i (k r  ) 
l
1   i ( k r  l 2 )
2
)  e
e

2
2


(5.11)

Prvý člen v zátvorke reprezentuje zbiehavú sférickú vlnu (smerujúcu do centra zrážky)
a druhý, rozbiehavú sférickú vlnu. Prítomnosť rozptylového centra modifikuje len
vystupujúce sférické vlny. Preto radiálna časť vlnovej funkcie (5.8) pri k r » 1 bude mať tvar
l
i ( kr  ) 
Sl  1
i   i ( kr  l2 )
l
l 

2
Rl  e
 Sl e
exp i (kr  )
  sin(kr  ) 
2
2
2i
2 



(5.12)

koeficienty Sl, ktoré určujú pomer amplitúd rozbiehavých a zbiehavých vĺn, zodpovedajú
orbitálnemu momentu. Dosadením (5.12) do (5.7) získame

(r )   d (r )  f ( )

ei k r
r

( 5.13)

kde amplitúda rozptylu f(θ)

f ( ) 

i 
 (2l  1) Pl (cos )(1  Sl )
2 k l 0

(5.14)

Elementy Sl sú komplexné čísla a v prípade len pružného rozptylu môžu byť
vyjadrené cez reálne hodnoty fázového posunu (alebo fázy rozptylu)
Sl = exp(2i δℓ) alebo Sl -1= 2 i eiδl sin δℓ
Parameter δℓ vyjadruje rozdiel fáz parciálnych vĺn v prípade existencie rozptylového
potenciálu, v porovnaní s prípadom, keď V = 0. Pokiaľ poznáme amplitúdu rozptylu,
2
môžeme určiť deferenciálny účinný prierez d ( , )  f ( , ) d

d
1 

 2  (2l  1)(1  Sl ) Pl (cos )
d 4k  l 0


2

(5.15)

Tento výraz vedie obecne k nesymetrickej uhlovej distribúcii, lebo obsahuje interferenčné
členy medzi rôznymi Pl. Naša úloha bude vyriešená, ak budeme môcť pre určitý
rozptyľujúci potenciál udať faktory Sl .

Integrálny účinný prierez ľahko určíme, pretože z ortogonality Legeandrových polynómov
vyplýva
4
 Pl Pl ´ d   2l  1 ll ´
Po integrácii

s = (/k2) Σl (2ℓ+1)(1- Sl)2 =

 Sl

(5.16)

l

kde sme rozložili celkový účinný prierez rozptylu na súčet parciálnych prierezov rozptylu
ζSl

rl = (/k2)(2ℓ+1)(1- Sl2) = (/k2)(2ℓ+1) Tl

(5.17)

Sl2)

kde Tl = (1sú označované ako transmisné koeficienty.
Účinný prierez je určovaný súborom čísel Sl, ktoré môžeme usporiadať do matice (S –
matica). Naša úloha bude vyriešená, ak budeme môcť pre
určitý rozptyľujúci potenciál udať faktory Sl (S-maticu).
Všeobecne Sl sú komplexné čísla a obyčajne sa
predstavujú v tvare Sl= ηl exp(2 i δl). V tomto výraze ηl je
reálne číslo s hodnotami medzi 0 ≤ η ≥1 a popisuje
zmenšenie amplitúdy rozptýlenej vlny, ktoré môže nastať v
prípade jadrovej reakcie, prispievajúcej k redukcii
rozptýlených častíc. Pri úplnej absorpcii dopadajúcich
častíc ηl = 0. Parameter 2δl vyjadruje rozdiel fáz
parciálnych vĺn v prípade existencie rozptylového
potenciálu, v porovnaní s prípadom, keď V = 0. Preto
Obr. 5.1 Rozklad lúča
parameter δl voláme fázou rozptylu.
kolmo dopadajúcich častíc
K fyzikálnej interpretácii výrazu (5.17) použijeme
do kruhových zón.
nasledujúcu úvahu. Nech zväzok častíc s vlnovou dĺžkou
 dopadá na jedno rozptylové centrum (jadro) v smere
kolmo na rovinu obr. 5.1. Častice budú prechádzať okolo
jadra v rôznej vzdialenosti. Oblasť okolo jadra si rozdelíme na kruhové zóny s polomermi
 , 2  , 3  .....Platí p =  k =  /  . Častice dopadajúce vo vzdialenosti b = ℓ  (ℓ – celé
číslo) majú orbitálny moment hybnosti p b = p ℓ  = ℓ  . Podľa tohto klasického poňatia sa
v ℓ-zóne pohybujú častice, ktorých orbitálny moment hybnosti leží medzi ℓ  a (ℓ+1)  .
Príslušný celkový účinný prierez je rovný odpovedajúcej ploche prstenca
ζl = π (ℓ+1)2  2 – π ℓ2  2 = π (2ℓ+1)  2

(5.18)

Na dosahu rozptyľujúceho potenciálu závisí, ktoré ℓmax vystupuje vo vzťahu (5.18).
Ak porovnáme výsledok (5.18) s (5.17) vidíme, že presný postup viedol k zavedeniu
korekčného faktora Tl , ktorý môžeme interpretovať ako pravdepodobnosť prekonania
dopadajúcou časticou skoku potenciálu na hranici jadra.
Spomínali sme, že rozptyl pomalých neutrónov prebieha s dostatočnou
pravdepodobnosťou len v stave s ℓ = 0 (rozptyl s-neutrónov). Pretože P0 ≡ 0, po dosadení
(5.18) v (5.17) bude amplitúda rozptylu rovná
f0 =  exp (i δ0) sin δ0

(5.19)

a

d 0
2
 f0 
d

2

sin2  0

(5.20)

pri danej energii je konštanta. Rozptyl je izotropný a celkový účinný prierez

 0  4

2

sin2 0  4 f0

2

(5.21)

dovoľuje použiť interpretáciu, že rozptylové centrum má tvar gule s polomerom f0. Hraničnú
hodnotu – f0 pre veľmi malé energie neutrónov označujeme ako dĺžku rozptylu a.

5.3 Rozptyl neutrónov na protóne
Súvislosť medzi potenciálom a fázovým posunom si
najlepšie ozrejmíme na jednoduchom príklade.
Uvažujme rozptyl s- neutrónov (ℓ = 0) na príťažlivom
sférickom potenciáli v tvare pravouhlej jamy (obr.
5.2) a nech energia relatívneho pohybu neutrónu
(kinetická energia v T-sústave) E je omnoho menšia
ako hĺbka potenciálovej jamy. Budeme uvažovať
rozptyl s-vĺn (bude len jediný uhol δ0). Dopadajúca
vlna je na potenciálovom skoku vždy čiastočne
odrazená (pružný rozptyl). Nájdeme vzťah medzi δ 0
a parametrami pravouhlého potenciálu. Pretože
Obr. 5.2 Aproximácia jadrového
potenciál závisí len od r, nemusíme uvažovať
potenciálu v tvare pravouhlej jamy.
uhlové závislosti vlnovej funkcie Ψ, ale len jej
radiálnu časť R(r) (5.8). Použijeme substitúciu u(r) =
r Ψ = r R (r) a s ohľadom na ℓ = 0, môžeme Schrödingerovu rovnicu napísať v tvare
u

2
2

E  v (r )u  u  k 2u  0

kde k 2 

2
2

(5.22)

E  v (r ) . Druhý člen v rovnici (5.8) vypadol, lebo riešime prípad keď ℓ

= 0.

Použijeme známe riešenia Schrödingerovej rovnice pre r < R a r > R s podmienkou
spojitosti obidvoch riešení v bode r = R.
1
V oblasti r < R bude ki =
2m(E  V0 ) a riešenie rovnice má tvar
Ui = A sin ki r

(5.23)

Predpokladáme, že E « V0 .
V priestore mimo jadra V(r) = 0 a ka =

1

2 E a môžeme použiť vlnovú funkciu (5.12), v

ktorej bude len jeden člen zodpovedajúci ℓ = 0

i   i ka r
1
ei 0
ik r
(5.24)
ut  r  t 
e
 e2 i 0 e a   ei 0 sin(ka r   0 ) 
sin ka (r  0 )


2ka
ka
ka
ka
Pre r = R musí byť splnená podmienka ui = ut, a ui´= ut´, odkiaľ môžeme explicitne
vypočítať δ0
δ0= - ka R + arctg(

Obr. 5.3 Znázornenie fázového posunu

ka
tg ki R ) (5.25)
ki

Vidíme, že δ0 je určované polomerom
pôsobenia jadrových síl R, energiou
častice E (cez ka) a hĺbkou
potenciálovej jamy V (cez ki). (Pri
danej energii rovnaká hodnota δ 0 sa
získava pri plytkej a širokej jame, alebo
hlbokej a úzkej jame. Variantov je
nekonečne
veľa
a nevedú
k jednoznačnému určeniu parametrov
potenciálu. Neskoršie ukážeme, že

jeden významný parameter – hĺbka potenciálovej jamy – môže byť jednoznačne určený
z hodnoty tzv. silovej funkcie).
Na základe tohto príkladu môžeme názorne interpretovať δ 0. Pre ℓ = 0 je
dopadajúca rovinná vlna rovná
U=rΨ=

i
1
(e  i ka r  ei ka r )  sin(ka r )
2ka
ka

(5.26)

To je riešenie pri "vypnutom" potenciáli. Pri "zapnutom" potenciáli dostaneme sínusovú
vlnu posunutú na osi r o hodnotu δ0/ka (obr. 5.3). Toto fázové posunutie je nutné, aby sa
funkcie mohli spojito napojiť v bode r = R. Napojenie obidvoch riešení je závislé od energie
dopadajúcej častice (cez ka). Niekedy má vlna vo vnútri potenciálovej jamy obzvlášť veľkú
amplitúdu, vtedy hovoríme o rezonančnom rozptyle, inokedy k napojeniu dôjde v blízkosti
prechodu sínusovej funkcie nulou (obr. 5.4) a dopadajúca vlna prakticky nepreniká do
vnútra jadra. Hovoríme o potenciálovom rozptyle. Účinný prierez rozptylu, úmerný sin 2δ0,
bude obzvlášť veľký v prípade rezonančného rozptylu, lebo ako je zrejmé z obr. 5.4 medzi
potenciálovým a rezonančným rozptylom, je fázové posunutie π/2. Z obr. 5.4 je taktiež
zrejmé, že v prípade rezonančného rozptylu dotyčnica v bode r = R je vodorovná (u' = 0).
O tento fakt sa budeme opierať pri odvodzovaní Breit-Wignerovho vzorca.
Zo vzťahu (5.25) vyplýva, že ak ka → 0 aj δ0 → 0. Takže pre tento limitný prípad
amplitúda rozptylu vo vzťahu (5.21) môže byť zapísaná v tvare

Obr. 5.4 Prispôsobenie vlnovej funkcie na okraji potenciálu
(vľavo v prípade rezonančného rozptylu, vpravo, v prípade
potenciálového rozptylu).

text
f0 


e i 0
sin  0  0  a
ka
ka

(5.27)

Zápornú hodnotu limity sme označili symbolom a, nazývame ju dĺžkou rozptylu. Je to často
používaná veličina v teórii rozptylu, znamienko a absolútna hodnota nám poskytuje
informáciu o charaktere a veličine potenciálu medzi rozptyľujúcimi časticami.

5.4 Jadrové reakcie (nepružné procesy)
Pri interakcii neutrónov s atómovými jadrami okrem pružného rozptylu prebiehajú
s väčšou alebo menšou pravdepodobnosťou aj jadrové reakcie. Pod pojem nepružné
procesy zahrňujeme všetky procesy s výnimkou pružného rozptylu. Pri výskyte len
pružného rozptylu je integrál  j d = 0, lebo do sféry obklopujúcej rozptylové centrum
vstupuje toľko častíc, koľko vystupuje. Ak prebiehajú reakcie (pri nepružnom rozptyle sa

menia kvantové charakteristiky častíc vo vstupnom a výstupnom kanále, čím sa odlišujú od
pružného rozptylu) vznikne nenulový prúd. Účinný prierez rozptylu je spätý s hustotou toku
js r 2
d
rozptýlených častíc j s vzťahom
. Pre výpočet účinného prierezu nepružných
=
d
jd
procesov musíme vychádzať z celkovej hustoty prúdu j t , ktorej prísluší ψ t . Potom
1
 r   j t  r 2 d
jd
kde j t spočítame podľa známeho kvantovo-mechanického výrazu pre hustotu toku častíc
2

j=

      
2i m

ako výsledok dostávame

r = (/k2) l (2ℓ+1) (1- S l2) = Σζr, ℓ

(5.28)

Pre účinný prierez rozptylu sme získali s = (/k ) l (2ℓ+1)(1-Sl) . Maximálna
hodnota r sa dosahuje pri hodnote S ℓ| = η ℓ = 0. Pre  s pri hodnote Sl = -1, vtedy s = 4r
čo objasňujeme interferenciou medzi vstupnou a výstupnou vlnou, kedy amplitúda sa
zdvojnásobí a účinný prierez vzrastie 4-krát.
2

2

5.5 Breit-Wignerov vzorec
Základná úloha teórie rozptylu spočíva v tom, aby sme spojili maticu rozptylu s
fyzikálnymi charakteristikami jadra a rozptýlených častíc. V princípe je možné určiť maticu
rozptylu, ak poznáme vlnové funkcie popisujúce stav jadra a potenciál interakcie medzi
časticou s nukleónmi jadra. Praktickému riešeniu bráni v súčasnej dobe neznalosť
vlnových funkcií zložitých mnohonukleónových sústav, akými sú atómové jadrá a
komplikovaný matematický aparát. Používajú sa rôzne značne zjednodušené modelové
predstavy, na základe ktorých je možné určiť napr. energetickú závislosť účinných
prierezov rozptylu a reakcií.
Začnime z jednoduchej predstavy o jadre ako o oblasti, kde pôsobia jadrové sily.
Nech táto oblasť je ohraničená sférickým povrchom s polomerom R, s ostrým rozhraním
od oblasti, kde vplyv jadrových síl je zanedbateľný. Budeme uvažovať interakciu pomalých
neutrónov (ℓ = 0) s jadrami. Kvôli zjednodušeniu zápisu, označíme S 0 ako S. Ak poznáme
S, môžeme určiť
 s = /k21 - S2
a
 r = /k2 (1 - S2)
Vlnová funkcia Ψ popisujúca pohyb neutrónu vo vonkajšej oblasti má tvar
r   u 

1 -i k
(e
2k

r

- Seik r )

(5.29)

Z hraničnej podmienky pri r → ∞ vyplýva, že S ≤ 1. V prípade pružného rozptylu
S=1 a vtedy δ je reálne číslo. Je logické požadovať splnenie podmienky spojitosti
v bode R pre vnútornú a vonkajšiu vlnovú funkciu ako aj pre ich prvé derivácie. Obe
u
podmienky môžeme spojiť do jednej, ak požadujeme, aby funkcia
v bode r = R bola
u
spojitá. Je účelné definovať na okraji jadra funkciu f, ktorá sa nazýva logaritmická derivácia
takto

 d(r ) 


1  Se 2i x
 d ln u(r ) 
,
f  R dr   R 


ix

2i x
r

dr
1

Se


r
=
R



r =R

(5.30)

kde x = k R.
Odkiaľ

S = - e-2i x

x  if
.
x  if

(5.31)

Vzhľadom k podmienke spojitosti je f jednoznačne určená pomermi vo vnútri jadra
(pokiaľ rozohranie je ostré, vonkajšia vlnová funkcia na hranici jadra je jednoznačne
závislá od vnútornej vlnovej funkcie). Ak je splnená podmienka S=1, tak f je reálna
funkcia. Dosadením (5.31) do s = /k21 - S2 dostávame

s 

 2i x
k f ix
2

2

 e sin x 
ix


k

2

Ar  Apot

2

(5.32)

Ozrejmíme si fyzikálny význam Ar a Apot. Prvý člen obsahuje logaritmickú deriváciu
a maximálna hodnota účinného prierezu je keď f = 0 (rezonancia). Preto sa nazýva
rezonančným členom.
V dôsledku spojitosti vonkajšej a vnútornej vlnovej funkcie hodnoty fi = 0 súvisia
s vnútornou štruktúrou jadra.
Druhý člen sme označili ako amplitúdu potenciálového rozptylu, pretože veličina
účinného prierezu závisí len od polomeru jadra R. Skutočne

 spot 

2
4
4
Apot  2 sin2 k R  4 R 2
2
k
k

(5.33)

Pri nekonečne hlbokej potenciálovej jame (názorne to môžeme interpretovať ako
rozptyl na pružnej guli s polomerom R), vlnová funkcia sa úplne odráža od hranice jadra
a potom v bode r = R vlnová funkcia u(r) = 0. Podľa (5.30) potom f   a Arez = 0. Do
účinného prierezu rozptylu prispieva len Apot.
Keď pri interakcii neutrónov s jadrom sú indukované aj jadrové reakcie, tak časť vlny
je absorbovaná jadrom a S< 1. Vo všeobecnosti logaritmická derivácia je komplexnou
funkciou, ktorú môžeme vyjadriť ako f = f0 + i h.
Dosadením do (5.31) dostávame

S  e 2i x

r 

( x  h)  i f0
( x  h)  i f0

(5.34)



4x h
k ( x  h)2  f02

(5.35)

2

4
s = 2
k



x
 ei x sin x 

 i( x  h)  f0


2

(5.36)

Ako sme spomínali, pri rezonančnej energii Er logaritmická derivácia f (Er) = 0. Aby
sme mohli popísať zmenu ζ od energie v okolí rezonancie rozložíme funkciu
do mocninového radu podľa (E - Er) a ohraničíme sa len lineárnym členom
 df 
 df 
f0 (E )  f (Er )  
(E  Er ).....   0 
(E  Er )

 dE Er
 dE E Er

(5.37)

Ak zavedieme označenie s  

a r  

2x
 df0 
 dE 

E Er

2h
 df0 
 dE 

 E  Er

(5.38)

(5.39)

dostávame Bright-Wignerov vzorec, popisujúci zmenu účinného prierezu rozptylu
a jadrových reakcií v okolí izolovanej rezonancie (značili sme  = s+ r)

r 

s 

r  s



k 2 (E  Er )2  2 / 4



2s
s (Er  E )
4 R
 4 R 2 
2
2
k (E  Er )   / 4
k (E  Er )2  2 / 4

(5.40)

(5.41)

Skutočne, pri energii rovnej hodnote Er, ktorú označujeme ako rezonančnú energiu,
účinný prierez dosahuje maximálnu hodnotu  sr max a pri energii odlišujúcej sa od Er o
hodnotu  /2 účinný prierez klesá na polovičnú hodnotu v porovnaní s maximom
1
 s   sr max . Preto môžeme povedať, že šírka rezonancie na polovičnej výške od maxima
2
je rovná .
V okolí izolovanej rezonancie do účinného prierezu rozptylu dominantný vklad dáva
prvý (rezonančný) člen. Skutočne, celkový účinný prierez ζ t

 t  s  r 

s 
 s ( n   r )

 2
2
2
k (E  Er )   / 4 k (E  Er )2  2 / 4



2

(5.42)

Nech v danej rezonancii prevláda pružný rozptyl a vklad nepružných procesov je
malý. Vtedy  ~ s a maximálna hodnota

 tmax  4 2

2s
 4
2

2

(5.43)

Pre pomalé neutróny platí
 R, tak vidíme, že v rezonanciách účinný prierez
mnohonásobne prevyšuje hodnotu, ktorá sa pozoruje v oblasti vzdialenej od rezonancie
(  sp = 4 R 2 ). Táto veličina je známa z klasickej mechaniky a popisuje rozptyl pružnej gule
na pružnom jadre a nazýva sa potenciálový rozptyl. Jeho veličina nezávisí od energie
zrážajúcich sa častíc. Veličina Γ s sa nazýva časticovou šírkou, odpovedajúcou pružnému
rozptylu častíc vo vstupnom kanále. V neutrónovej fyzike sa prijal názov neutrónová šírka
a označuje sa Γn, preto v ďalších častiach budeme používať toto označenie. Platí Γ n = Γs.
Časticová šírka Γn určovaná výrazmi (5.38) a (5.39) môže byť vyjadrená ako súčin dvoch
faktorov Γs=2 k γ2. Prvý 2k závisí len od energie relatívneho pohybu neutrónu a jadra a
druhý činiteľ

2  

R
 df0 
 dE 

 E Er

(5.44)

závisí od vnútornej štruktúry jadra a nazýva sa redukovanou časticovou (neutrónovou)
šírkou. Časticová šírka rastie úmerne s energiou.
Veličina Γr sa nazýva reakčná šírka, určuje pravdepodobnosť premeny zloženého
jadra všetkými možnými spôsobmi (kanálmi) s výnimkou pružného rozptylu.

Celkový účinný prierez  t   n   r si môžeme predstaviť ako sumu účinného prierezu
rozptylu a sumy parciálnych účinných prierezov reakcii ∑ζri

 t   n   r   n   ri   i

(5.45)

Potom v oblasti rezonancie účinný prierez i-procesu môžeme vyjadriť nasledovne

i  c
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(5.46)
(5.47)

môžeme
interpretovať
ako
pravdepodobnosť
vytvorenia
zloženého
jadra a
(Γi/Γ) ako
pravdepodobnosť
premeny
zloženého
jadra i-tým kanálom.
Z toho vyplýva, že ak
poznáme hodnoty Γi a Γ
môžeme určiť účinný
prierez i-procesu.
Parametre, ktoré
vchádzajú
do
BreitWignerovho vzorca (Γn,
Γt, Γri, Er) sa považujú za
empirické, pretože teória
nie je schopná určiť ich
Obr. 5.5 Zmena totálneho účinného prierezu pre nuklid
hodnoty. Teória popisuje
32
S od kinetickej energie neutrónov (keV)
len všeobecnú závislosť
účinných prierezov od energie. Stanovenie týchto hodnôt je cieľom neutrónovej
spektroskopie.
Účinný prierez rozptylu je určovaný štvorcom sumy amplitúd rezonančného a
potenciálového rozptylu (5.32). Medzi rezonančným a potenciálovým rozptylom sa
pozoruje interferencia. Táto skutočnosť je odzrkadlená v treťom, tzv. interferenčnom člene
vo výraze (5.41), ktorý spôsobuje, že rezonančná krivka nie je symetrická; v oblasti E < Er
sa v závislosti ζn ( E ) pozoruje minimum. Názorne to ilustruje obr. 5.5, kde je závislosť ζt
(E) pre nuklid 32S, pre ktorý platí podmienka ζt ≈ ζn.

Štatistický faktor
Breit-Wignerov vzorec sme odvodili pre rozptyl bezspinových častíc. Blatt aj
Weisskopf ukázali, že uvedené vzťahy platia aj pre spinové častice, ak sa vynásobia
korekčným faktorom
2J  1
g
(5.48)
(2 S  1)(2 I  1)
Je to štatistický faktor, ktorý vyjadruje pravdepodobnosť toho, že spin neutrónu s a spin
terčového jadra I budú orientované tak, aby dali hodnotu spinu zloženého jadra J.
Realizovať sa však budú len také stavy zloženého jadra, ktoré vyhovujú zákonom
zachovania momentu hybnosti a parity. Podrobné odvodenie štatistického faktoru nájde
čitateľ v kap. (Š. Šáro: Úvod do fyziky jadrových reakcií).

Filtrované zväzky neutrónov
V niektorých prípadoch minimum v účinnom priereze je veľmi výrazné, čo sa
využíva na získanie tzv. filtrovaných zväzkov neutrónov.
Stacionárne neutrónové zdroje reaktorového typu poskytujú neutróny v širokom
energetickom spektre. Ak do dráhy neutrónového zväzku umiestnime dostatočne hrubý
filter (ako materiál sa používa skandium, kremík, železo a iné), tak zo zväzku budú
vyvedené neutróny všetkých energií, s výnimkou neutrónov, ktoré majú energiu v oblasti
minima. Týmto spôsobom sa získavajú neutrónové zväzky s energiou 2 keV s použitím Scfiltra, 24,5 keV s použitím Fe-filtra a 144 keV s použitím Si-filtra. Konštrukčne filtre sú
usporiadané tak, že okrem základného materiálu, napr. Sc o hrúbke 300 mm obsahujú
ďalšie tenšie vrstvy z takých materiálov ako Al, S, V, Ti a Co, ktoré potláčajú neutróny s
energiou odlišnou od základnej skupiny.

5.6 Výpočet účinných prierezov na základe jednoduchých predstáv
o stavbe jadra
Vypočítame účinný prierez pružného rozptylu a reakcie pre neutróny s vlnovou
dĺžkou  značne menšou ako polomer jadra R. Budeme predpokladať, že každý neutrón,
ktorý dopadol na jadro, je ním pohltený. (Model absolútne "čierneho" jadra). Pretože  « R,
môžeme použiť kvaziklasické priblíženie. S jadrom budú interagovať len tie neutróny,
ktorých orbitálny moment ℓ « k R = R/  . Matica rozptylu neutrónov "čiernym" jadrom s
polomerom R bude rovná
 0,..ak...  k R
S 
 1,..ak...  k r

(5.49)

Z (5.16) a (5.28) vyplýva

n  r 
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(5.50)
k =0
Celkový účinný prierez ζ t = ζ n +ζ r = 2π (R+  ) 2 sa ľahko určuje meraním tzv.
transparencie. Výsledky meraní potvrdili pokles ζ t s rastom energie neutrónov a ako
ukazuje experiment pri E ≈ 50 MeV sa blíži k asymptotickej hodnote 2πR2. Týmto
spôsobom boli zmerané polomery jadier. Analýzou experimentálnych výsledkov bola
získaná závislosť R od nukleónového čísla A v tvare
2

R = (1,37 A1/3 + 1,3)10-15 [m]

Obr.5.6

Zmena
transparencie
neutrónov na Cd od energie neutrónov
(MeV).

ktorej fáza je posunutá o veličinu δ.

(5.51)

Experimentálne
výsledky
celkom
nepotvrdili záver, že Γn = Γr, ani monotónne
klesanie ζ t pri raste E. Ilustruje to obr. 5.6,
kde je závislosť ζ t (E) pre Cd v intervale
energií 0,1 - 100 MeV. Vidieť, že v tejto
závislosti sa pozorujú oscilácie, ktoré
vyvracajú
domnienku
o
jadre
ako
nepriezračnej prekážke. Tieto oscilácie
objasňuje optický model jadra.
Teraz sa budeme zaoberať druhým
extrémnym prípadom, keď s jadrom interaguje
neutrón s takou malou energiou, že sú
zatvorené všetky kanály okrem pružného
rozptylu. Potom vlnová funkcia bude
superpozíciou zbiehavej a rozbiehavej vlny,

r   ei ki r  ei ( ki r 2  )  2ei  cos(ki r   )

(5.52)

Logaritmická derivácia bude mať len reálnu časť
f 0 = -X tg (X + δ)

(5.53)

Argument tangensu Z(E) = (X + δ) je funkciou energie relatívneho pohybu neutrónu a
jadra. Nulové hodnoty logaritmickej derivácie zodpovedajú rezonančným energiám a
dosahujú sa vtedy, keď Z(E) = nπ, kde n - je celé číslo. Predpokladajme, že funkcia Z(E)
vzrastá monotónne a má tvar podobný ako na obr. 5.7. V okolí rezonančnej hodnoty Er
budeme aproximovať Z(E) lineárnou funkciou
Z (E ) 


D

(E  ER )

(5.54)

kde



  Z (E ) 


D   E E =Er
Obr. 5.7 Aproximácia
funkcie Z(E)

f0  ki R  tg


D

(5.55)

Za veličinu D môžeme považovať strednú
vzdialenosť medzi rezonančnými hladinami s rovnakým
spinom a paritou, ktoré sú excitované neutrónmi.
Dosadením (5.54) do (5.53) určíme

(E  Er )

(5.56)

a ak v malej oblasti energií zanedbáme závislosť ki od energie, tak dosadením do (5.38)
a (5.39) určíme neutrónovú šírku
2k D D 4k D
(5.57)
n 



T
 ki
2 ki
2
odkiaľ vyplýva, že γ2 = D/πki. Aby bolo možné jednotlivé rezonancie odlíšiť, musí byť
splnená podmienka Γn « D, čo je rovnocenné požiadavke, že k « ki. Pre pomalé neutróny je
táto podmienka splnená. Dosadením konkrétnych hodnôt za k a ki do (5.57) dostaneme
n 

4
1
 1/ 2  E 1/ 2D  S E 1/ 2D
2 V

(5.58)

kde S zahŕňa len vnútorné charakteristiky jadra a nazýva sa silová funkcia. Pretože
pomalé neutróny interagujú len s  = 0, uvedená silová funkcia sa nazýva silová funkcia
pre s-neutróny.
Vidíme, že Γn vzrastá so zväčšovaním E. Aby sa vylúčila táto energetická závislosť, v
neutrónovej fyzike sa používa redukovaná neutrónová šírka rovná
n0 

n
E 1/ 2

(5.59)

Experimenty závislosť Γn ≈ E1/2 všeobecne potvrdzujú, no medzi n jednotlivých
rezonancií toho istého nuklidu sa pozorujú veľké fluktuácie. Ukazuje sa, že redukované
neutrónové šírky sa podrobujú tzv. Porterovmu-Thomasovmu rozdeleniu.
Silová funkcia je jedna z dôležitých charakteristík jadier a jej závislosť od A je na
obr. 5.8. Experimentálne sa určuje podľa vzťahu (5.58), t.j.
0
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Za hodnotu D sa prijíma stredná vzdialenosť medzi rezonanciami s rovnakými kvantovými
charakteristikami a pre hodnotu n sa berie stredná hodnota všetkých zmeraných
rezonancií. Ako vidieť z obr.5.8 za strednú hodnotu silovej funkcie môžeme prijať veličinu
110-4 eV-1/2. Zo vzťahu (5.61) vyplýva, že hĺbka potenciálovej jamy v jadrách je V ≈ 42
MeV. Závislosť silovej funkcie od A uspokojivo vysvetľuje optický model jadra.
Fyzikálny význam silovej funkcie najlepšie ozrejmuje vzťah (5.57), odkiaľ
0

T  2

n
 2  S  E 1/ 2
D

(5.61)

Transmisný koeficient, normovaný na jednotkový interval energie, je úmerný silovej funkcii.

Obr. 5.8 Neutrónová silová funkcia v závislosti od hmotnostného čísla A.
Parameter optického potenciálu V = - 43,5 MeV pre /- - - - / a Vo = - 41,5
MeV pre /–––- /.

5.7 Zákon 1/v
Pre pomalé neutróny sú najpravdepodobnejšie dva procesy - pružný rozptyl a
radiačný záchyt. Preto celková šírka bude Γt =Γn +Γγ. Použijeme Breit-Wignerov vzorec
(5.46)
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a určíme maximálnu hodnotu ζt v rezonancii

(5.62)

g n ( n    )

g n
(5.63)


Vidíme, že sa určuje len pomerom neutrónovej a celkovej šírky.
Pri excitačnej energii okolo 8 MeV je pre stredné jadrá hodnota Γ γ ≈ 0,1 eV, čo zodpovedá

 t max   nmax    max  4
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strednému času života zloženého jadra ηc =

2

 10-14 s. Γγ sa prakticky nemení s energiou


neutrónov a veľmi málo závisí aj od A. Na druhej strane Γn ~ E1/2 a pri E < 1 eV pre väčšinu
prvkov Γn < Γγ.
Pri E « 1 eV je vlnová dĺžka porovnateľná so vzdialenosťou medzi atómami v
kryštáloch. Vznikajú efekty interferencie a difrakcie. Týmito procesmi sa budeme zaoberať
v podkapitole 9. Interferenčné efekty zatiaľ zanedbáme. V oblasti E « 1 eV bude Γt ~ Γγ a
celkový účinný prierez v tejto oblasti bude závisieť od polohy najnižšej rezonancie. Keď je
poloha najnižšej rezonancie v oblasti Er > 1 eV bude

 t  n      

2

g

n  
1
1
c 2v c
2
Er
v
v

(5.64)

kde sme zanedbali Γ v porovnaní s Er (Er > 1) a použili závislosť λ ~1/v a Γn ~ E

1/ 2

~ v.

Vidíme, že účinný prierez vzrastá so zmenšovaním energie (alebo rýchlosti)
neutrónov. Zákon 1/v pre účinný prierez absorpcie neutrónov môžu narušovať rezonancie,
ktoré sú v bezprostrednej blízkosti E = 0. Často sú tzv. záporné rezonancie, t.j. vzbudené
stavy zloženého jadra, ktoré majú menšiu energiu ako je väzbová energia neutrónu v
zloženom jadre.
V prípade, že je poloha najnižšej rezonancie v oblasti E » 1 eV, bude v uvažovanej
oblasti (E << 1 eV)
 
    2g n   0
Er
a

 t   n      np  4 R 2

t.j. bude rovný účinnému prierezu potenciálového rozptylu, ktorý pre pomalé neutróny
nezávisí od E. Takýto charakter zmeny účinného prierezu majú nuklidy D, 4He, 9Be, 12C,
16
0, 27Al, Mg a Si.

5.8 Vzdialenosť medzi hladinami
Polohy rezonancií pozorované v experimente zodpovedajú stavom zloženého jadra
s energiou excitácie W = εn + Er , kde εn je energia, ktorú prináša do zloženého jadra
neutrón nulovej energie a je rovná separačnej energii neutrónu v zloženom jadre.
Energetická šírka rezonancie zodpovedá šírke hladín Γt, vzdialenosť medzi rezonanciami
zodpovedá vzdialenosti hladín v zloženom jadre. Er je energia neutrónu v ťažiskovom
súradnicovom systéme.
Šírku rezonančnej krivky charakterizuje veličina Γ t, ktorá je úmerná reálnej časti
logaritmickej derivácie vlnovej funkcie na povrchu jadra (5.38, 5.39). Ak urobíme konkrétny
výpočet s použitím pravouhlého potenciálu V o hĺbke ~ 50 MeV a za predpokladu, že
dopadajúci neutrón má malú energiu (E « V), tak zistíme, že Γt je rádove 1 MeV.
Rezonancie tohto typu označujeme ako jednočasticové rezonancie a ich šírku označíme
Γe.
V experimentoch s pomalými neutrónmi však pozorujeme rezonancie so šírkou 0,01
- 10 eV. Príčina rozporu spočíva v tom, že sme zanedbali vzájomnú interakciu medzi
nukleónmi v jadre a dopadajúcou časticou. Jadro v základnom stave sa skladá z A

nukleónov (ich súradnice označíme xi), k nim v reakcii pripojíme ďalšiu časticu so
súradnicami xč. Vlnovú funkciu Ψ môžeme vypočítať zo Schrödingerovej rovnice
Ĥ  E , kde hamiltonián
A
A

H  H xi  E (r )  Vi ( xi , xč )  H xi  E (r )  Vopt  Vi ( xi , xč )  Vopt ) 
i 1
 i

 H xi  E (r )  Vopt  Vrest

Hx je Hamiltonova funkcia terčového jadra a E(r) je kinetická energia dopadajúcej častice.
Ďalej H obsahuje súčet cez párové interakcie nukleón-nukleón medzi nukleónmi terčového
jadra a dopadajúcou časticou. Na pravej strane rovnice sme zaviedli stredný potenciál Vopt
a zvyškové interakcie v hranatých zátvorkách. Bez zvyškových interakcií by dopadajúca
častica skutočne vytvorila jednočasticový stav o šírke Γ č v potenciáli Vopt, ktorý pochádza
od A nukleónov. Zvyškové interakcie spôsobia rozštiepenie jednočasticového stavu na
veľký počet jednotlivých hladín. Jednoduchým spôsobom ohodnotíme ich počet.
Predpokladáme pohyb častíc v self-konzistentnom strednom poli Vopt. Môžeme
použiť jednočasticové funkcie, ich súčin vytvára vlnovú funkciu jadra. Ďalej
predpokladáme, že spektrá všetkých častíc sú totožné, vytvárajú rad rovnako vzdialených
hladín o hodnotu D. Máme A častíc. Energiu excitácie W môžeme zapísať v tvare
A

W   ni D

(5.65)

i 1

kde ni sú celé čísla, ukazujúce, na ktorej z hladín vlastného spektra sa nachádza každá
častica, t.j. daná energia W môže byť realizovaná takým počtom spôsobov, akým môžeme
získať zo sumy celých čísiel dané celé číslo. Preto stav s energiou excitácie W je silne
degenerovaný, so stupňom degenerácie rovným počtu spôsobov, akým sa realizuje daná
suma. Riešenie tejto kombinatorickej úlohy (v asymptotickom priblížení) vedie k vzťahu

p(n ) 

1
4 3n

e

2 / 3n

(5.66)

Konkrétne, nech D = 2105 eV a W = 8 MeV. Potom n = 8.106/2.105 = 40. Číslo 40
má p(n) = 4104. Ak zbytkové interakcie spôsobia rozštiepenie hladiny na 4104 podhladín,
tak vzdialenosť medzi nimi bude
D
2  105 eV


= 5 eV
p(n )
4  10 4
Tieto
stavy,
na
vytvorení
ktorých
sa
podieľa mnoho nukleónov
jadra terčíka, nazývame
zloženými stavmi.
Vzťah
(5.66)
upravíme nasledovne
p(n )  exp(2

2
6

n )  exp(2

(5.67)

Obr. 5.9 Závislosť parametra hustoty hladín v jadrách
s rôznym hmotnostným číslom. Najmenšia hustota hladín je
pre nuklidy blízke k magickým číslam.

kde a = π2 / 6D je
parameter hustoty hladín a
vzťah (5.67) nám popisuje
závislosť hustoty hladín
ρ(W) ~1/Δ ~ p(n) od
energie
excitácie.

 2W
6D

)

Parameter hustoty hladín je dôležitou charakteristikou atómových jadier a experimentálne
hodnoty sú zobrazené na obr. 5.9.
Ukazuje sa však, že jednočasticový charakter vlnovej funkcie sa úplne nestráca. Ak
budeme stredovať (alebo merať závislosť ζ(E) so slabým energetickým rozlíšením),
dostaneme hrubú štruktúru, ktorá má šírku ako jednočasticové rezonancie.

5.9 Určenie rezonančných parametrov /s-neutróny/
V rezonančnej oblasti energií neutrónov sa priamo neurčuje závislosť ζ(E) ale
rezonančné parametre. Dôvodom sú nasledujúce skutočnosti:
Zmena účinného prierezu v oblasti rezonancie je tak výrazná, že vyžaduje zdroj neutrónov
s veľmi vysokými požiadavkami na monochromatizáciu zväzku. Reálne zdroje neutrónov
majú vždy určitý rozptyl energie (konečnú rozlišovaciu schopnosť).
Šírky Γi jednotlivých reakcií, ktoré prebiehajú pri premene zloženého jadra z
vysokoexcitovaných stavov, sú rovné rádovo 100 MeV, čo je hodnota porovnateľná s
energiou tepelných kmitov atómových jadier terčíka. Preto aj keby sme mali prísne
monochromatický zdroj neutrónov, kinetická energia vzájomného pohybu neutrónu a jadra
by bola rozdielna v závislosti od toho, či je tepelný pohyb jadra v smere alebo protismere
pohybu neutrónu. Tento jav nazývame Dopplerov efekt.
Existuje niekoľko spôsobov určenia rezonančných parametrov. Tu opíšeme len
najjednoduchší spôsob - tzv. metódu plôch. Kvôli zjednodušeniu budeme uvažovať, že pri
interakcii neutrónu s jadrom prebiehajú len dva procesy: rezonančný pružný rozptyl a
radiačný záchyt. V okolí rezonancie platí vzťah (ζ t = ζ c).
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keď označíme
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môžeme (5.68) zapísať v tvare
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Energetická závislosť transparencie terčíka bude v tvare
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kde Na je počet atómov daného izotopu na jednotku plochy. Plochu pod krivkou
priepustnosti určuje integrál
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V tomto integráli hranice integrovania musia zahŕňať celú rezonanciu. Podstatný príspevok
do integrálu (5.72) vnesie len oblasť v okolí rezonancie, preto hranice integrovania môžu
byť rozšírené do ε = ± ∞. Vtedy integrál je rovný
A(Na 0 , ) 


2

Na 0  exp(Na 0 / 2) Y0 (Na 0 / 2)  Y1(Na 0 / 2)

(5.73)

kde Y0 a Y1 sú Besselove funkcie a veličina A v závislosti od Na 0 a Γ môže byť vyjadrená
graficky alebo pomocou tabuliek. V niektorých prípadoch môžeme nájsť pre túto závislosť
analytický výraz.
Nech Na ζ0 << 1 (tenký terčík). Exponent v
integráli (5.72) môžeme rozvinúť do mocninového radu
a ohraničiť sa prvým členom. Pre A dostávame

At 


2

Na  0  


2

Na (4

2

g

n
)


(5.74)

V druhom prípade, keď Na ζ0 » 1 (tzv. hrubý terčík),
integrál (5.72) je rovný

Ah    Na  0

(5.75)

Vidíme, že meraním priepustnosti tenkého a
hrubého terčíka môžeme získať rôzne kombinácie, z
Obr.5.10 Zmena hustoty toku
ktorých môžeme určiť ich vlastné hodnoty. Vzťahom
neutrónov v okolí palivového
(5.74) môžeme určiť aj gΓn, prípadne aj Γγ = Γn – Γ
prútu
obsahujúceho
urán
Prednosťou metódy plôch je skutočnosť, že plocha pod
v prípade vysokej hodnoty ζ0
krivkou
rezonancie
nezávisí
od
rozlíšenia
(Er1) a pri nízkej hodnote ζ0
experimentálnej
aparatúry.
(Er2)
Dopllerov efekt zohráva významnú úlohu pri
stabilizácii tepelného režimu jadrových reaktorov. Typický tepelný reaktor pozostáva
z veľkého množstva palivových prútov, v ktorých je umiestnené palivo – urán. Aj
v obohatenom uráne dominuje neštiepiteľný 238U, ktorý prispieva k absorpcii neutrónov cez
radiačný záchyt. Silná rezonancia s vysokou hodnotou ζ0 spôsobí, že prakticky všetky
neutróny s energiou rezonancie sú absorbované už v pripovrchovej vrstve paliva. Jadrá
238
U vnútri palivového prútu sú blokované (obr. 5.10). Pri zvyšovaní teploty reaktora,
rezonancia sa rozširuje, ζ0 klesá (plocha pod rezonanciou sa nemení) a na absorpcii
neutrónov sa budú podieľať aj jadrá vo vnútri palivového prútu. Výsledkom je zníženie
hustoty toku neutrónov, tým aj počet štiepení jadier 235U a následne pokles teploty
v jadrovom reaktore.

KONTROLNÉ OTÁZKY:
13. Ako sa mení energetická závislosť účinných prierezov reakcií indukovaných neutrónmi a/
v tepelnej oblasti, b/ v rezonančnej oblasti a pre rýchle neutróny?
14. Aké základné parametre vchádzajú do Breit-Wignerovho vzorca a ako sa určujú?
15. Čo je silová funkcia?
16. Čo sú jednočasticové a zložené stavy jadier?

SÚHRN

Fázová analýza fyzikálnych procesov sa v širokej miere využíva v mnohých oblastiach
fyziky, včítane jadrovej a subjadrovej fyziky. Výhoda metódy je v tom, že na základe
obecných predstáv sa získava veľmi užitočná informácia. Široké využitie v neutrónovej
fyzike spôsobila skutočnosť, že pri analýze procesov indukovaných pomalými neutrónmi
stačí brať do úvahy len jednu parciálnu vlnu (s-neutróny).

Závislosť celkového účinného prierezu ζT a účinného prierezu
reakcie štiepenia ζF od energie neutrónov (eV) pre izotop 235U. Takáto zmena
neutrónových účinných prierezov je typická pre prevážnu časť nuklidov.

Obr. 5.11

Procesy indukované neutrónmi rozdeľujeme do dvoch skupín: pružný rozptyl a nepružné
procesy (jadrové reakcie a nepružný rozptyl neutrónov). V oblasti energií, ktorá je
charakteristická pre rýchle neutróny, účinný prierez pružného rozptylu je zhruba rovný
účinnému prierezu nepružných procesov (sume všetkých parciálnych reakcií).
Z fázovej analýzy vyplynulo, že pri nižšej energii neutrónov by mali byť pozorované
výrazné zmeny účinných prierezov od ich kinetickej energie. Z odvodeného BreightWignerovho vzorca vyplýva, že v okolí Er, účinný prierez (rozptylu, reakcií) prudko vzrastá,
maximálna hodnota sa dosahuje pri E = Er (Er sa označuje ako poloha rezonancie). Každá
rezonancia sa popisuje svojou celkovou šírkou Γ, parciálnymi šírkami Γ n a Γi, ďalej spinom
(alebo len štatistickým faktorom g). Konkrétne hodnoty týchto parametrov sa určujú
experimentálne individuálne pre každý izotop a uvádzajú sa v zborníku CINDA, ktorý
v pravidelných 5 ročných intervaloch vydáva Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
vo Viedni.
V oblasti energií zhruba pod 1 eV účinný prierez jadrových reakcií sa mení podľa
zákona 1/v. Obr. 5.11 ilustruje typickú závislosť zmien účinných prierezov od energie
neutrónov v širokom energetickom intervale.

6 VÝZNAMNEJŠIE PROCESY INDUKOVANÉ NEUTRÓNMI
6.1 Stručná charakteristika
indukovaných neutrónmi

mechanizmov

jadrových

reakcií

Jadrová reakcia predstavuje zložitý proces prestavby jadra, ktorý podobne ako
štruktúru jadra (mnohočasticový problém) nie je možné striktne opísať. Tak ako štruktúra

jadra sa aproximuje rôznymi modelmi, tak i na popis jadrových reakcií sa používajú rôzne
modely (mechanizmy) jadrových reakcií. Mechanizmus jadrovej reakcie zahrňuje fyzikálnu
predstavu a matematický formalizmus. Vystihnúť fyzikálnu podstatu priebehu reakcie vo
všeobecnosti je veľmi problematické, obyčajne každá predstava je aplikovateľná len na
určitý okruh reakcií a len na určitú energetickú oblasť.
V predchádzajúcej kapitole sme sa zoznámili s popisom pružného rozptylu a
reakcie, v ktorých jadro sa považuje za ostro ohraničené hmotné prostredie schopné lomiť
a pohlcovať de Broglieho vlny dopadajúcich častíc. Aby vo vzťahu S l = η l exp(2i δ l) bolo η
< 1, je nutné požadovať opis jadra komplexnou potenciálovou jamou
V = Vopt (r)+ i Wopt (r)

(6.1)

Vhodným výberom parametrov a použitím matematického formalizmu môžeme
vypočítať transmisné koeficienty T (5.17). Tento optický model rozpracoval Feshbach,
Porter a Weisskopf [1] v roku 1954. V časti 5 sme poukázali, že pomocou optického
modelu môžeme získať cez jednotlivé rezonancie stredované charakteristiky jadrovej
reakcie, akým je napr. závislosť účinných prierezov od energie, tzv. excitačná funkcia.
Dôležitú úlohu v jadrových reakciách zohral koncept zloženého jadra zavedený N.
Bohrom, podľa ktorého jadrová reakcia prebieha cez štádium vytvorenia zloženého jadra a
spôsob premeny zloženého jadra nezávisí od spôsobu vzniku. Táto hypotéza nám dovolila
vyjadriť účinný prierez reakcie ako súčin dvoch nezávislých pravdepodobností /podkapitola
3/. Reakcie prebiehajúce cez zložené jadro rozdeľujeme na rezonančné a nerezonančné.
Objasníme to nasledujúcou úvahou.
Hypotéza nezávislosti premeny od spôsobu vzniku zloženého jadra má svoje
opodstatnenie vtedy, keď energia dopadajúcej častice spadá do oblasti izolovanej
rezonancie. V tomto prípade jadrová reakcia prechádza cez jeden kvantový stav
zloženého jadra a charakteristika tohto stavu nezávisí od toho, akým spôsobom vzniklo.
Avšak energetická šírka stavu má konečnú hodnotu, rezonančné krivky sa čiastočne
prekrývajú a nikdy sa nerealizuje len jeden kvantový stav. Nepresnosť hypotézy Bohra
môžeme kvantitatívne ohodnotiť pomerom šírky hladín k vzdialenosti medzi nimi (Γ /D).
V oblasti stredných energií neutrónov, keď šírky rezonančných hladín sú
porovnateľné so vzdialenosťami medzi nimi (Γ ~ D), excitujú sa súčasne rôzne stavy jadra
a fázové vzťahy medzi nimi závisia od spôsobu vzniku zloženého jadra. V tomto prípade
Bohrova hypotéza stráca svoje opodstatnenie. Opäť nadobúda platnosť, keď energia
prekrývajúcich sa rezonancií (Γ » D) v reakcii sa zúčastňuje veľký počet stavov, medzi
ktorými fázové posuny majú náhodné hodnoty.
Hypotézu zloženého jadra použili Hauser a Feshbach v roku 1952 [2] ako základ
štatistického modelu jadrových reakcií, podľa ktorého častica v jadre rýchle stráca svoju
energiu a odovzdá ju všetkým nukleónom. Takto jadro získa určitú teplotu. Nejaký čas (čas
života zloženého jadra) ani jeden nukleón nemá energiu dostatočnú opustiť jadro. V
dôsledku fluktuácie môže jeden neutrón získať dostatočnú energiu a "vypariť" sa z jadra.
Potom emitované neutróny by sa mali podrobovať Maxwelovmu distribučnému zákonu, t.j.
ich energetické spektrum môže byť opísané funkciou
N(E) dE ~ E .exp (-E/kT) ,

(6.2)

kde v prípade jadier kladieme k = 1 a T udávame v jednotkách MeV. Ukazuje sa, že
experimentálne výsledky vyhovujúco potvrdzujú vzťah (6.2) opisujúci vyparovacie
(evaporačné) spektrum, ak položíme T = 0,8 - 1 MeV.
Pri dostatočne vysokej energii projektilov je možné vychádzať z predstavy o
jednostupňovej reakcii, na ktorej sa zúčastňuje len jeden nukleón alebo jedna skupina
nukleónov a prebieha cez jadrový čas t = 2 R/v ~ 10-14m/0,3c = 10-22 s. Charakteristickou
črtou priamych reakcií je výlet častíc smerom dopredu, pozoruje sa predo-zadná asymetria
v uhlovej distribúcii. Energia vyletujúcich častíc je vysoká, energia zostatkového jadra je
malá. Zvyšok jadra sa na reakcii zúčastňuje len obmedzene.
Pri nižších energiách môže nastať prípad, keď projektil odovzdá časť svojej energie
jednému nukleónu, ale energia každého partnera je už nedostatočná, aby opustili jadro.

Stáva sa "zajatcom" v potenciálovej jame a je nútený postupne strácať svoju energiu v
kaskáde zrážok, v dôsledku ktorých vznikajú páry častica-diera, nazývané excitónmi. Po
uplynutí nejakej relaxačnej doby vznikne stav, ktorý sme nazvali zložené jadro. Takýto
prípad nastane vtedy, keď energia jedného alebo oboch partnerov prevyšuje separačnú
energiu, ale iné okolnosti (napr. nevhodné spiny) bránia ich výletu z jadra. Častice potom
môžu byť emitované počas trvania kaskády, t.j. ešte predtým, ako jadro dosiahne
štatistickú rovnováhu.
Teóriu predrovnovážnych reakcií rozpracoval Griffin v r. 1966. Tu sa vychádza z
predstavy, že reakcia prebieha cez niekoľko krokov a zahrňuje prechodovú oblasť medzi
priamymi reakciami a zloženým jadrom. Poznáme excitónový model, model zrovnováženia
Fermiho plynu, hybridný model (ktorý kombinuje dva predchádzajúce) a model
vnútrojadrovej kaskády.
Excitónový model vychádza zo základnej myšlienky, že môžeme zapísať potenciál
interakcie ako súčet V = V0 + Vrest, kde V0 je celková potenciálová jama a Vrest je zvyšková
dvojčasticová interakcia vnútri jadra.
Systém je charakterizovaný počtom excitónov n = p + h, kde p je počet častíc a h
počet dier. Vývoj systému určuje Vrest a v každom kroku je možná emisia.
V jadrových reakciách fakticky sa nerealizuje len jediný mechanizmus, často
pôsobia paralelne a konkurencia medzi nimi je závislá od energie častíc. I v súčasnej dobe
existuje mnoho nezodpovedaných otázok, ich riešenie si vyžaduje nové teoretické
predstavy a dostatočne presné experimentálne údaje.
Získanie experimentálnych údajov je závislé od dostupnosti zdrojov neutrónov v
širokom energetickom spektre. Pomocou jedného typu neutrónového zdroja úloha nemôže
byť vyriešená. Zdrojmi neutrónov sa budeme zaoberať osobitne v podkapitole 10. Tu
pripomenieme, že najuniverzálnejší spôsob získania zdrojov neutrónov s požadovanou
energiou je kombinácia impulzných zdrojov a metodiky doby preletu. Energia neutrónov z
impulzného zdroja sa určí podľa času preletu známej dráhy L.
Potom doba preletu t[ns] = L/v = 72,3 [m]·(E [MeV])-1/2. Napríklad dráhu 1 m preletí neutrón
s energiou 1 MeV za 72,3 ns a s energiou 1 eV za 72,3 μs. Odtiaľ vyplývajú aj požiadavky
na dĺžku trvania impulzu, v prvom prípade by mal byť ~1 ns, v druhom postačuje aj ~μs.

6.2 Rozptyl neutrónov
Pružný rozptyl neutrónov
Proces rozptylu neutrónov atómovými jadrami sme prebrali v prvej časti podkapitoly
5. V tomto odseku zhrnieme základné črty tohto procesu.
Pružný rozptyl neutrónov na jadrách môže prebiehať buď ako zrážka dvoch
pružných gúľ (potenciálový rozptyl), alebo cez vytvorenie zloženého jadra, keď je neutrón
pohltený a neskoršie emitovaný v ťažiskovej súradnicovej sústave s tou istou energiou
(rezonančný rozptyl). Rezonančný rozptyl prevláda v rezonančnej oblasti energií
neutrónov, kde pozorujeme jednotlivé rezonancie, v ktorých účinný prierez interakcie
mnohonásobne prevyšuje účinný prierez potenciálového rozptylu. Pri malých energiách
neutrónov ( E ~ 0,5 eV), keď je de Broglieho vlnová dĺžka neutrónov rovná vzdialenosti
medzi atómami terčíka, bude sa prejavovať interferencia medzi rozptýlenými vlnami od
susedných atómov. Týmto javom sa budeme osobitne zaoberať v podkapitole 9.
Pri vysokých energiách má rozptyl difrakčný charakter. Ak λ ~ R, charakter rozptylu
neutrónovej vlny jadrom bude podobný rozptylu svetelných vĺn na nepriezračnom tienidle,
keď sa pozoruje difrakcia. Ak aplikujeme teóriu optickej difrakcie na neutrónové vlny,
zistíme, že v závislosti diferenciálneho účinného prierezu od uhla rozptylu (pre dané λ a R)
sa budú prejavovať maximá a minimá a jeho veľkosť je rovná

Y (R / , ) 





 n ( )  R 2 

2

(6.3)

kde θ je uhol rozptylu a R - polomer jadra, Y - Besselova funkcia. Integrovaním dostaneme
integrálny účinný prierez rozptylu, často označovaný ako difrakčný rozptyl ζd. Tu uvedieme
len konečný výsledok, podrobnosti môže nájsť čitateľ napr. v [13]
ζd = π ( λ + R ) 2 .

(6.4)

Výsledok je zhodný s /5.50/.
V laboratórnej súradnicovej sústave sa energia neutrónov po zrážke zmenší o tú
časť, ktorú odovzdá odrazenému jadru. Zmena energie pri rozptyle je jednoznačne
spojená s uhlom rozptylu a zodpovedajúce kinematické vzťahy budú odvodené v časti 9.
Rozdelenie energie nezávisí od charakteru síl, ktoré pôsobia medzi zrážajúcimi sa
časticami. Tieto sa prejavia len na pravdepodobnosti rozptylu do určitého uhla, t. j. na
diferenciálnom účinnom priereze dζ n (θ). Pretože potenciál interakcie medzi neutrónom a
jadrom presne nepoznáme, dζ n (θ) sa určuje experimentálne. Kým vlnová dĺžka neutrónu
značne prevyšuje rozmery jadra, rozptyl bude sféricky symetrický (v ťažiskovej
súradnicovej sústave). Na základe experimentálnych údajov môžeme tvrdiť, že to platí až
do E ≤ 10 MeV.
Nepružný rozptyl neutrónov
Nepružným rozptylom rozumieme
taký proces, v ktorom neutrón počas
zrážky odovzdá časť svojej energie
jadru na jeho excitáciu. V ľahkých
jadrách je prvý excitovaný stav
obyčajne vo vzdialenosti väčšej ako 1
MeV od základného stavu. V ťažkých
jadrách je vo vzdialenosti asi 0,1
MeV. Preto proces nepružného
rozptylu je možný len pre rýchle
neutróny, ktoré majú E > 0,1 MeV. Pri
Obr. 6.1 Schéma experimentu na meranie
dostatočnej
kinetickej
energii
energetických
a uhlových
charakteristík
neutrónu prebieha excitácia aj na
nepružne rozptýlených rýchlych neutrónov.
vyššie hladiny.
Impulzný charakter neutrónového zväzku
Z excitovaného stavu sa jadro
umožňuje použiť metodiku doby preletu.
vracia do základného stavu tak, že
vyžiari jedno alebo kaskádne (z
druhej a vyššej hladiny) niekoľko gama kvánt. Meraním energie týchto gama kvánt sa
určuje poloha vzbudených hladín jadier. Táto metóda sa ukázala veľmi užitočná pri
zostavovaní schémy hladín jadier.
Účinný prierez nepružného rozptylu sa určuje buď meraním početnosti gama kvánt,
ktoré vyžiari jadro pri svojom návrate do základného stavu, alebo prahovými detektormi.
Pod tento názov zahŕňame také detektory, ktoré sú citlivé len na neutróny s E > E prah, kde
E prah je prahová energia. Na tento účel sa využívajú endoenergetické reakcie.
Omnoho zaujímavejšiu informáciu o stavbe jadier získame, ak budeme merať
energetické spektrum nepružne rozptýlených neutrónov. Schéma typického experimentu je
zobrazená na obr. 6.1. Pulzný zväzok nabitých častíc z urýchľovača dopadá na terčík,
ktorý produkuje neutróny. Ako terčík môže byť použité trícium alebo deutérium, kde v
jadrových reakciách vznikajú rýchle monoenergetické neutróny s energiou okolo 14 MeV,
resp. 3 MeV. Nepružne rozptýlené neutróny vo vzorke sú registrované rýchlym detektorom
neutrónov (na báze kvapalného scintilátora), ktorý sa nachádza v prieletovej vzdialenosti L
od vzorky. Bloková schéma elektronického zapojenia je na obr. 6.2. Obsahuje rýchly

časový snímač registrujúci prúdový impulz na terčík, ktorý slúži ako štartovací impulz
časovému analyzátoru /TAC - Time-to-Analog Convertor/. Detektor zaregistruje neutrón po
uplynutí doby t, ktorú potrebuje neutrón na prelet vzdialenosti L. Amplitúdovú a tvarovú
diskrimináciu zabezpečujú príslušné diskriminátory. Na výstupe časového analyzátora
vznikajú impulzy, ktorých amplitúda je úmerná dobe preletu. Amplitúdové spektrum z
časového analyzátora sa privádza na vstup mnohokanálového amplitúdového analyzátora,
odkiaľ možno po kalibrácii pretransformovať amplitúdové na energetické spektrum.

O br. 6.2 Bloková sch ém a ap aratúry n a m eran ie energetick ého sp ektra neutrónov.

Obr. 6.3 ilustruje takto namerané spektrum nepružne rozptýlených neutrónov v
reakcii 63Cu(n, xn'), kde x označuje iné častice (p, α, γ, n). Energia dopadajúcich neutrónov
bola ~14 MeV. Pozorujeme pružne rozptýlené neutróny (pružný pík). V oblasti nad 10 MeV
sú dva výrazné píky, ktoré majú pôvod v priamych procesoch. Tvar nameraného spektra
neutrónov s energiou 4-10 MeV si vysvetľujeme existenciou predrovnovážnych procesov.
Nízkoenergetická časť spektra má typický charakter evaporačného spektra. Prerušenou
čiarou sú zobrazené príspevky jednotlivých kanálov v sumárnom spektre, ktoré sa určili
výpočtom.

Obr. 6.3 Spektrum nepružne rozptýlených neutrónov v reakcii 63Cu(n, xn')

6.3 Radiačný záchyt
Jednou z najrozšírenejších reakcií, ktorá prebieha pri interakcii pomalých neutrónov
s atómovými jadrami, je radiačný záchyt. Prebieha podľa schémy
A
A 1
Z X (n,  ) Z X

A 1



V reakcii sa najprv vytvorí zložené jadro vo vzbudenom stave
Z X , ktoré
vyžiarením gama kvanta prechádza do základného stavu. Zostatkové jadro má o jeden
neutrón viac ako terčíkové jadro, spravidla je rádioaktívne a β premenou prechádza na
A 1

nuklid Z 1 X (pozri podkapitolu 8).

Obr. 6.4 Typické energetické spektrum emitovaných gama kvánt
v reakcii radiačného záchytu pomalých neutrónov .

Excitačnú energiu
zloženého jadra si
odnášajú
gama
kvantá.
Keď
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energia
rovná
väzbovej
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neutrónu v jadre,
čo
sa
často
využíva na určenie
jej hodnoty.
Pod
excitačnou
energiou ~8 MeV
je
veľký
počet
hladín (pre ťažké
jadrá okolo 105),
cez ktoré môže byť
vyžiarená energia.

Excitačnú energiu si obyčajne odnáša nie jedno, ale niekoľko, najčastejšie 2-6 gama kvánt.
V takom obrovskom súbore atómových jadier, akým je ich počet v 1 m3 (1024 - 1029
atómov), sa vyskytujú najrozličnejšie prechody, v dôsledku ktorých má spektrum gama
kvánt podobný tvar ako na obr. 6.4. Namerané spektrum sa javí spojité s niekoľkými, pre
daný izotop charakteristickými čiarami.
Spôsob premeny hladiny zloženého jadra cez gama kanál závisí od rozdielu energie medzi
excitovaným a základným stavom a od spinov týchto dvoch stavov. Pre rezonančné
neutróny sa rozdiel energie medzi vzbudenými hladinami a základným stavom mení málo,
preto počet gama kvánt (t.j. spôsob rozpadu) bude závislý len od spinu hladiny. Ukázalo
sa, že rozdiel v počte gama kvánt emitovaných z jednotlivých hladín zloženého jadra je
dostatočne veľký na to, aby sa využil na určenie spinu hladiny (rezonancie). Túto metodiku
určenia spinu rezonancie rozpracoval Coceva [3]. Účinný prierez ζγ, alebo šírka Γγ, sa
môže merať spoľahlivo s takým detektorom gama žiarenia, ktorý je necitlivý na spôsob
premeny zloženého jadra, ale len na celkovú energiu gama kvánt, ktorá sa veľmi málo
mení v rezonančnej oblasti energie neutrónov. Na tento účel najlepšie vyhovujú
veľkoobjemové (200 - 500 litrov) scintilačné počítače s kvapalným scintilátorom, pretože sú
schopné absorbovať všetku energiu gama kvánt pri premene hladiny zloženého jadra.
Amplitúda svetelného záblesku v scintilátore bude úmerná celkovej energii, ktorú si
odnášajú gama kvantá, t. j. väzbovej energii neutrónu.
Experimenty potvrdzujú, že Γγ sa pri zmene kinetickej energie málo mení. Ukazuje
sa, že Γγ málo závisí aj od atómovej hmotnosti terčíkového materiálu.
Reakcie radiačného záchytu zohrali rozhodujúcu úlohu v nukleosyntéze prvkov
s A>56. Pod termínom nukleosyntéza rozumieme reťazec jadrových reakcií, v ktorých
vznikajú v hviezdach nové ťažšie nuklidy syntézou ľahších izotopov. V jadrovej astrofyzike
poznáme protónový a uhľovodíkový cyklus, v dôsledku ktorých z vodíka sa vytvárajú jadrá
hélia. V tzv. alfa procese z 3 jadier 4He (alfa častica) sa vytvára nuklid 12C a ďalej v
reakciách 12C+4He→16O+4He→20Ne→... až nuklid 28Si. Na vytvorení prvkov až po železo
mali hlavný podiel reakcie medzi nabitými časticami.
Podľa súčasných predstáv, prvky nachádzajúce sa za železom ( 56Fe, 56Ni) vznikali
v reakciách s neutrónmi, pretože na rozdiel od nabitých častíc, v prieniku do jadra im
nebráni coulombovská bariéra. Rozlišujeme 2 charakteristické procesy:
s-proces. Radiačný záchyt neutrónu, v ktorom prevážna časť vzniknutých jadier βpremenou prechádza na dcérske jadro prv ako ho zasiahne ďalší neutrón. S-procesom
vznikli nuklidy až do 209Bi.
r-proces. Radiačný záchyt, v ktorom zostatkové jadro je schopné pripojiť aj niekoľko
neutrónov prv ako sa stihne rozpadnúť. To je možné len vtedy, ak hustota toku neutrónov
je veľmi vysoká, rádovo 1028 – 1034 m-2 s-1. Tak vysoké hustoty toku neutrónov vznikajú
v počiatočnej fáze výbuchu supernovy. V dôsledku r-procesu vznikli ťažké prvky, včítane
Th a U s hmotnostným číslom až 270.
V termojadrových reakciách vznikajú neutróny v najrozmanitejších reakciách.
V procese nukleosyntézy za hlavný zdroj neutrónov sa považujú reakcie: 22Ne+α→25Mg+n,
13
C+α→16O+n a tiež postupnosť reakcií p+12C→13N+γ, 13N→13C+e++ν, 13C+4He→16O+n.

6.4 Reakcie s výletom nabitých častíc
Reakcie (n,p) a (n,α) sú pre pomalé neutróny zriedkavé, pretože emisii nabitej
častice bráni coulombovská bariéra, ktorú musí nabitá častica prekonať.
Pravdepodobnejším procesom je premena zloženého jadra prostredníctvom emisie
neutrónu alebo gama kvanta. Premena s emisiou nabitých častíc prebieha so značnou
pravdepodobnosťou na ľahkých jadrách vtedy, keď je energia reakcie Q dostatočne veľká.
Väzbová energia protónu alebo alfa častice môže byť väčšia alebo menšia ako
väzbová energia neutrónu, preto reakcie (n,p) a (n,α) bývajú na niektorých nuklidoch
endoenergetické, na iných exoenergetické. Keď je terčíkový nuklid stabilný, Q reakcie (n,p)

nemôže prevýšiť hodnotu 0,782 MeV, lebo v opačnom prípade by bolo terčíkové jadro
nestabilné a premenou β by sa menilo na iný izobarický nuklid.
Z reakcií (n,p) je pre prax dôležitá reakcia 14N(n,p)14C s Q = 0,6 MeV, ktorá vyvoláva
14
vznik C v zemskej atmosfére. Tento izotop je rádioaktívny, s dobou polpremeny 5740
rokov emituje β častice s Emax = 155 keV. V živom organizme koncentrácia nuklidu 14C je
v rovnovážnom stave, po odumretí sa bude zmenšovať. Táto skutočnosť sa využíva na
určenie veku archeologických nálezov a geologických útvarov starých až 7104 rokov. Ako
príklady (n,p) reakcií nám poslúžia reakcie vzniku rádioaktívnych izotopov 32P a 35S. Sú to
32
S(n,p)32P a 35Cl(n,p)35S.
Z reakcií (n,α) si zaslúžia zvláštnu zmienku tieto dve: 10B(n,α)7Li a 6Li(n,α)3H. V
obidvoch reakciách vznikajú ťažké nabité častice (α, 3H, 7Li) s dostatočne vysokou
energiou (Q = 2,79 MeV, resp. 4,7 MeV pre druhú reakciu) a prebiehajú s vysokým
účinným prierezom, meniacim sa podľa zákona 1/v. Preto sa intenzívne využívajú na
detekciu pomalých neutrónov. Druhá reakcia je perspektívna aj z hľadiska produkcie trícia
pre potreby termojadrovej energetiky.
Premena α z rezonančných stavov bola prvýkrát pozorovaná až v r. 1966 [4,5].
Všetky podstatné výsledky boli získané v Laboratóriu neutrónovej fyziky Spojeného ústavu
jadrových výskumov v Dubne.
Reakčnú šírku Γα, je možné určiť na základe analógie so vzťahom (5.62)
 

D
P
2

(6.5)

kde Pα je koeficient prieniku cez Coulombovu bariéru a D je stredná vzdialenosť medzi
rezonanciami s rovnakými kvantovomechanickými charakteristikami. Obyčajne kladieme D
= 2 < D >, kde <D > je pozorovaná stredná vzdialenosť medzi rezonanciami. Pretože spin
rezonancie J = I ± 1/2 môže mať len jednu z dvoch hodnôt (s-neutróny). Koeficient D/2π
môžeme názorne interpretovať ako pravdepodobnosť vytvorenia α častice na povrchu
jadra. Konkrétne výpočty udávajú pre Γ α hodnoty v rozpätí 10-6 – 10-9eV, čo znamená, že
emisia α častice z hladiny zloženého jadra je rádovo 105 - 108 -krát menej pravdepodobná,
ako emisia neutrónu alebo γ kvanta ( Γγ ~ 0,1 eV).

Obr. 6.5

Obr. 6.6

S ďaleko väčšou pravdepodobnosťou reakcie (n,α) prebiehajú s rýchlymi neutrónmi.
Typické usporiadanie experimentu pre reakcie s malým výťažkom je na obr. 6.5., pre
reakcie s vysokým výťažkom na obr. 6.6. Zväzok neutrónov dopadá na terčík s hrúbkou
0,1-1 mg/cm2 (hrúbka terčíka musí byť podstatne menšia ako dobeh α častice). V prvom
prípade detektor sa nachádza priamo vo zväzku neutrónov, čo spôsobuje vysoké pozadie
detektora. Podstatné potlačenie pozadia umožňuje teleskopické zapojenie, t.j. kombinácia
dE/dx detektora a spektrometra určujúceho celkovú energiu častice Eα. Ako dE/dx

detektory sa používajú prieletové polovodičové alebo proporcionálne detektory.
Spektrometre α častíc sú najčastejšie polovodičové detektory, ionizačné komory alebo
scintilačné detektory s kryštálom CsJ.
Usporiadanie experimentu podľa obr. 6.6 má tú prednosť, že detektor je mimo
zväzku neutrónov a umožňuje meranie aj diferenciálnych účinných prierezov.
Príklad 4
Nájdite súvislosť medzi neutrónovou šírkou Γn, vzdialenosťou hladín zloženého jadra D
a pravdepodobnosťou prekonania skoku potenciálu neutrónom na hranici jadra.

Riešenie:
Nech neutrón interaguje s jadrom, ktorého hladiny sú rovnomerne rozdelené a rovné niektorej strednej
vzdialenosti D = < D > . Potom energiu každej hladiny môžeme zapísať v tvare
Wn = ε + nD
kde n je celé číslo a ε - väzbová energia neutrónu. Stav s určitou energiou sa v kvantovej mechanike opisuje
vlnovou funkciou tvaru
iW

inD
  exp(
t )  exp(i t )exp(
t)
Vlnovú funkciu opisujúcu zložené jadro so všetkými N-stavmi môžeme zapísať
N
W
 N
nD
  Cn n (r )exp(i n t )  exp( i t )Cnn (r )exp( i
t)
n 1

n 1

kde Cn sú konštantv a φn(r) je súradnicová časť vlnovej funkcie. Vlnová funkcia má periódu T = 2 t / D ,
pretože ψ(t + T ) = ψ ( t ) . T môžeme považovať za čas, po ktorom sa opakuje počiatočná konfigurácia častíc
v jadre, keď sa na jednom neutróne koncentruje energia Wn. Neutrón môže jadro opustiť, ak prekoná skok
potenciálu. Ak symbolom Pn označíme túto pravdepodobnosť, tak doba života zloženého jadra ηc = T/Pn . Ak
ostatné kanály sú zatvorené, tak Γn =Γt = / Pn a pre časticovú šírku dostávame
D
Pn
2
Štatistická teória výraz zovšeobecňuje a pre šírku Γα môžeme tiež zapísať
D
 
P
2
kde Pα je pravdepodobnosť prekonania bariéry α
časticou.
n 

Priklad 5
Teleskopický systém pozostáva z tenkého
dE/dx – detektora (meria ionizačné straty) a Edetektora (meria energiu nabitej častice).
Okrem podstatného zníženia pozadia, takáto
konfigurácia umožňuje určiť aj hmotnosť
častíc. Zdôvodnite!

Riešenie:
Pre nerelativistickú oblasť platí
dE eZ 2
Mv 2


a
E

dx mv 2
2
kde eZ, M, v sú náboj, hmotnosť a rýchlosť
častice, m - je hmotnosť elektrónu. Súčin
špecifických ionizačných strát a energie častíc
dE
E  M Z2
dx
t.j. pre častice s rovnakým elektrickým nábojom
súčin je úmerný hmotnosti častíc.

Obr. 6.7 Orientačné hodnoty účinných
prierezov ζi (jednotkách cm-2) pre rôzne
jadrá a energiu neutrónov ~ 14 MeV

V praxi sa častejšie používa teleskopické
zapojenie na dvojparametrickú analýzu,
keď údaj na vertikálnej osi je úmerný
špecifickým ionizačným stratám a údaj na
horizontálnej osi celkovej energii častíc.

6.5

Reakcia (n , 2n)

Aby z jadra mohli byť emitované neutróny, musí byť dodaná terčovému jadru
energia rovná väzbovej energii neutrónu ~ 8 MeV, ktorú treba na uvoľnenie druhého
neutrónu. Preto táto reakcia môže prebiehať len pri kinetickej energii dopadajúcich
neutrónov väčšej ako 8 MeV. Reakcie, ktoré prebiehajú len od určitej energie neutrónov,
nazývame, ako sme už povedali, prahovými reakciami a závislosť ζ(E) nazývame
excitačnou funkciou. Pri energii neutrónov 14 až 15 MeV, ktoré sa získavajú na
neutrónových generátoroch z reakcie T(d,n)4He je najpravdepodobnejšou reakciou reakcia
(n, 2n) s účinným prierezom rovným 10-29 m2. Na meranie účinného prierezu ζ(n, 2n) sa
využíva fakt, že zostatkové jadro je obyčajne pozitrónový žiarič. Účinný prierez sa potom
určuje zo známej aktivity zostatkového jadra.
Orientačné hodnoty účinných prierezov ζi pre rôzne jadrá a energiu neutrónov ~ 14
MeV sú uvedené na obr. 6.7.

KONTROLNÉ OTÁZKY
17. Aké sú základné postuláty koncepcie jadrových reakcií prechádzajúcich cez štádium zloženého
jadra?
18. Čo rozumieme pod pojmom pružný rozptyl neutrónov, a v akom procese hrá významnú úlohu?
19. Od akej energie neutrónov prebieha proces nepružného rozptylu? Od čoho to závisí?
20. Popíšte reakciu radiačného záchytu! Ako sa mení pravdepodobnosť tejto reakcie s energiou
neutrónov?
21. Aký význam má reakcia radiačného záchytu v astrofyzike?
22. Vymenujte aplikácie reakcií 10B(n,α)7Li a 6Li(n,α)3H?
23. Od akej energie neutrónov prebieha reakcia (n, 2n)? Čo rozumieme pod pojmom „excitačná
funkcia“?
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SÚHRN
Pri interakcii pomalých neutrónov s atómovými jadrami ako najpravdepodobnejšie procesy
sú pružný rozptyl a radiačný záchyt. Ešte s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou
prebiehajú aj reakcie (n,α), ale len na ľahkých jadrách, ak Q reakcie je dostatočne vysoké.
Tieto reakcie sa využívajú na registráciu neutrónov. Reakcie radiačného záchytu sa
ukázali veľmi užitočné pri zostavovaní schém vzbudených hladín atómových jadier.
Pre absorpcii rýchleho neutrónu počet možných reakcií rýchle rastie s rastom energie
neutrónov. Pomerne častou reakciou je nepružný rozptyl neutrónov a v intervale energií
okolo 14 MeV najpravdepodobnejšou reakciou je reakcia (n, 2n). V súčasnej dobe táto
reakcia je v popredí záujmu v spojitosti s pripravovanými projektami demonštračných

termojadrových reaktorov, v ktorých zdrojom energie bude reakcia T(d, n) 4He. V reakcii sa
uvoľňujú neutróny s energiou okolo 14 MeV.

