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Abstrakt 

Příspěvek pojednává o aplikaci rovnice pro transport neutronů v jaderném reaktoru na 
činnost banky. Úvěrovou aktivitu banky lze při vhodné interpretaci chápat jako štěpnou 
reakci probíhající v jaderném reaktoru. Pomocí řešení úlohy na vlastní čísla tak lze zjis-
tit kritické množství úvěrů, jaké může banka poskytnout, a parametry, na nichž toto 
množství závisí. 

1 Základní úloha reaktorové fyziky 

Činnost jaderného reaktoru lze pomocí soustavy diferenciálních rovnic zapsat symbo-
licky s využitím operátorů jako rovnici: [1] 
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kde funkce 	�, �� a ��� = ���
�� + ���
�� charakterizují prostředí, v němž probíhají jaderné 

reakce a závisejí např. na složení paliva. Tuto závislost vyjadřujeme pomocí symbolu �, 
který může charakterizovat stupeň obohacení paliva. 

Uvedenou soustavu lze zapsat stručněji ve tvaru 

�� = ��+ ��� + �, 

kde � = ��� 	 0	 ⋱ 	0 	 �!" vyjadřuje difúzi a pohlcení neutronů,  � = ���� ⋯ ��!⋮ ⋱ ⋮�!� ⋯ �!!" 

rozptyl neutronů, � = ���� ⋯ ��!⋮ ⋱ ⋮�!� ⋯ �!!" vyjadřuje štěpení neutronů a vektor � = �%�⋮%!" 

vnější zdroje. Parametr � charakterizuje stav daného prostředí. 

Pokud � ≠ 0 (existují vnější zdroje), budou reakce probíhat vždy alespoň s neutrony 
dodávanými tímto zdrojem. Opačný případ vede k úloze na vlastní čísla, kdy hledáme 

nenulový vektor �' a hodnoty �' tak, aby platila uvedená rovnice. Lze ukázat, že při 

                                                 
1 Katedra matematiky, Fakulta stavební, České vysoké učené technické v Praze,  

Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 – Dejvice, vaclav.jara@fsv.cvut.cz 



� = 0 existuje �' > 0 a �' tak, že �'
�� > 0 a platí ��' = ��' + �'��' a že toto 
řešení je až na kladnou normovací konstantu jediným nezáporným řešením úlohy. [1] 

2 Ekonomická interpretace 

Úvěrovou činnost banky lze interpretovat jako štěpnou reakci probíhající v jaderném 
reaktoru. Zvyšování množství neutronů můžeme chápat jako zvyšování počtu úvěrů, 
rychlost neutronů potom jako úvěrové riziko. 

Uvažujeme zjednodušený zápis rovnice pro reaktor bez vnějších zdrojů 


� − ��� = ���, 

kde matice 
� − �� vyjadřuje tentokráte splácení úvěrů klienty, matice � zvyšování 

úvěrové aktivity banky, tedy úvěrování dalších klientů. Pomocí parametru � ovládáme 
úvěrovou činnost banky. 

Požadavkem na řešení je nezáporná invertibilita matice 
� − �� a kladnost matice �. 

Z Perronovy věty [2] o maticích s kladnými prvky potom pro matici 
� − ��)�� plyne 

existence vlastního vektoru �' ≠ 0 a vlastní hodnoty �' > 0 tak, že platí vztah 


� − ��)���' = �'�'. 

A pro každou jinou vlastní hodnotu � ≠ �' platí |�| > �'. Vektor +�', kde + > 0, je 
jediným nezáporným řešením dané soustavy rovnic. 

Hodnota �' souvisí s „kritičností“ úvěrové aktivity banky. Pro �' > 1 dochází k útlumu 
této činnosti, tedy úvěry jsou dlužníky spláceny a další jsou poskytovány pomaleji. Pro �' < 1 je systém úvěry přehlcen (mluvíme o tzv. špatných úvěrech – dlužníci jsou 
v prodlení), a ty mohou banku zatížit natolik, že dojde až k jejímu krachu. Úkolem je 

najít rovnováhu, tj. takové parametry systému, aby �' = 1. 
Stejně jako se u reaktoru dá kritičnosti dosáhnout obohacováním nebo ochuzováním 

štěpitelného materiálu, lze rovnováhy u banky docílit stanovením parametru �, kterým 
můžeme vyjádřit tendenci banky k novému úvěrování. Lze ukázat, že závislost charak-

teristické hodnoty �' na parametru � je monotónní, tj. pro �/ > � platí �'
�/� < �'
��. 
K existenci a jednoznačnosti kritického parametru �' je nutné a stačí, aby pro � = 0 

(banka poskytne úvěr vždy) bylo �'
0� ≤ 1. [1] 
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