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VyuVyužžititíí rrefereneferenččnnííchch smsměěsných sných 
polpolíí neutronneutronůů a gamaa gama

ReaktorovReaktorováá fyzika, fyzika, benchmarkbenchmark experimentyexperimenty
Kalibrace spektrometrKalibrace spektrometrůů -- energetickenergetickáá
kalibrace pro kalibrace pro nn a a γγ , spojov, spojováánníí komponent komponent 
spekter spekter ((scintillationscintillation andand proportionalproportional detectorsdetectors))

Kalibrace Kalibrace detectordetectorůů ((monitorsmonitors, TLD, , TLD, ……))

TestovTestováánníí detektordetektorůů
Kalibrace/testovKalibrace/testováánníí osobnosobníích dozimetrch dozimetrůů
ExperimentExperimentáálnlníí ovověřěřovováánníí modelových modelových 
výpovýpoččttůů / knihoven / knihoven úúččinných prinných průřůřezezůů
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FeFe ssffééryry
PPrrůůmměěryry 20, 30, 50 a 100 cm20, 30, 50 a 100 cm
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EExperimentxperimentáálnlníí sestava sestava Fe Fe ∅∅100 100 
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Sestava Sestava Fe Fe ∅∅ 50 50 

Cf source placed
in transport box

∅ 500.03±0.05

pneumatic rabbit
source holder

Fe ø50

∅ 25

SchSchéémama sestavy sestavy 
FeFe ∅∅ 50 cm 50 cm s s 
pneumatickým pneumatickým 
transportntransportníím m 
systsystéémem zdrojemem zdroje
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CCííle studile studiíí / výpo/ výpoččttůů
Studium parametrStudium parametrůů a sloa složžek referenek referenččnníích smch směěsných sných 
polpolíí neutronneutronůů a gamaa gama
–– SloSložžky smky směěsnsnéého poleho pole ((ppřříímmáá, rozptyly ve vzduchu/podlaze, rozptyly ve vzduchu/podlaze))
–– Simulace spektrSimulace spektráálnlníích distribucch distribucíí jednotlivých slojednotlivých složžek polek políí
–– Simulace Simulace ““sesekundkundáárnrníích efektch efektůů”” ((efekty, kterefekty, kteréé nemohou být nemohou být 

odliodliššeny/stanoveny experimenteny/stanoveny experimentáálnlněě))
Studium Studium nehomogenitnehomogenit pole daných repole daných reáálným lným 
experimentexperimentáálnlníím uspom uspořřááddáánníím referenm referenččnníích sestav ch sestav 
–– Vliv kanVliv kanáálu pneumaticklu pneumatickéého transportnho transportníího systho systéému zdrojemu zdroje
–– Vliv aproximacVliv aproximacíí popisu repopisu reáálnlnéého zdroje a transportnho zdroje a transportníího ho 

systsystéémumu
–– Vliv uzavVliv uzavřřeneníí kankanáálu transportnlu transportníího systho systéému zdrojemu zdroje
–– Vliv interferencVliv interferencíí sestav v experimentsestav v experimentáálnlníí halehale

HPGeHPGe spespekktrometrtrometrieie fotonovfotonovéé slosložžky polky políí
–– IdentifiIdentifikacekace//ovověřěřeneníí of the of the charakteristických charakteristických ččar a jejich ar a jejich 

zastoupenzastoupeníí
–– OvOvěřěřeneníí modelových výpomodelových výpoččttůů (resp. datab(resp. databáázzíí úúččinných inných 

prprůřůřezezůů))
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PPřřííklady výsledkklady výsledkůů

na posteruna posteru

DDěěkuji za pozornost kuji za pozornost 
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