
ATOMOVÁ   FYZIKA 



ATOM 

 základní stavební jednotka všech látek 

 nejmenší část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce 

 skládá se z elektronového obalu o poloměru asi 10-10 m (toto je tedy i rozměr atomu 

jako celku) a jádra o poloměru řádově 10-14 až 10-15 m 

KVANTOVÁ 

OHRÁDKA 

(HRADBA) 

autoři: 

Don Eigler a Erhard Schweizer z výzkumných 

laboratoří IBM v kalifornském Almadenu 

-  hrotem skenovacího 

tunelového mikroskopu 

(AFM) lze přemísťovat 

jednotlivé atomy xenonu  

- při teplotě 4 K 

- minimalizace veškerého 

tepelného pohybu 



VÝVOJ  PŘEDSTAV  O  STAVBĚ  ATOMU 

5. století před naším letopočtem: 

   zavedení pojmu ATOM antickými filozofy   (atomos = nedělitelný) 

poč. 20 století:  první úvahy o vnitřní struktuře atomů 

Mendělejevův periodický zákon chemických prvků 

 zákonitosti optických atomových spekter 

 fotoelektrický jev 

 zákony elektrolýzy 

 studium katodového záření 

poč. 19 stol.  Lomonosov, Lavoisier, Dalton  (první vědecká podoba atomu) 

        atomy různých prvků jsou částice absolutně jednoduché 

r. 1815 Proutova teorie:  

         atomy všech prvků se skládají z atomů vodíku (poměrné atomové 

          hmotnosti některých prvků jsou celými čísly, avšak pro těžší prvky tato 

          domněnka neplatí) 

        atomy jsou složité 

 elektrodynamické  soustavy 

 stavebními kameny atomů 

 jsou nabité částice 



Joseph John Thomson  

"pudinkový model" 

-atom je jako koule rovnoměrně vyplněná kladně nabitou hmotou, uvnitř níž jsou 

rozmístěny záporné elektrony, jejichž počet musí způsobit neutralitu atomu navenek 

- elektromagnetické záření má původ v kmitavých pohybech elektronů (při vychýlení 

elektronů z rovnovážných poloh ) 

počet elektronů není přesně určen 

původ kladného náboje 

soudržnost kladného náboje i přes Coulombovy el. síly 

frekvence elektromagnetického záření vypočtené dle modelu 

nesouhlasí s experimenty 

? 

1897, THOMSONŮV MODEL ATOMU 

(objev elektronu) 



Ernest Rutherford 

1911, RUTHERFORDŮV MODEL ATOMU 

zjednodušeně: 

objev atomového jádra 

   od roku 1906 pokusy k potvrzení či vyvrácení Thomsonova     

       modelu 

  ostřelování tenké zlaté fólie alfa částicemi (jádra He) 

očekávání dle 

Thomsonova modelu: 

skutečnost: 



  pozorovaný rozptyl částic od původního 

směru 

rozptyl nemohou způsobovat elektrony 

(nepatrná hmotnost) 

  odpuzování částic  od kladně nabitých 

částic, jejichž hmotnost je soustředěna v 

malém objemu 

  odklon trajektorie (úhel mezi 

asymptotami) závisí na náboji, hmotnosti a 

rychlosti částice  a na náboji a vzdálenosti 

od kladné částice způsobující rozptyl 

VÝSLEDKY  EXPERIMENTU: 



  atom má jádro (r = 10-14 m), kolem obíhají elektrony, 

v jádru je soustředěn veškerý kladný náboj (téměř celá 

hmotnost atomu) 

  kladný náboj jádra je Ze, kde Z je pořadové číslo 

prvku v Mendělejevově periodické soustavě, e je 

elementární náboj 

  elektrony se pohybují po kruhových drahách 

(orbitách) 

  neutrální atom obsahuje Z elektronů (kladné a záporné 

ionty při odlišném počtu) 

Rutherfordův model atomu: 

• podle zákonů elektrodynamiky  pohybující se elektron musí vysílat 

elektromagnetické záření  ztrácí tím energii  rychle padá k jádru  

• atom by byl nestabilní (krátká životnost)  

• vysílané záření by bylo spojité (rozpor s experimenty - čárové spektrum) 

? 

zavedení pojmu JÁDRO a ELEKTRONOVÝ OBAL 

"planetární model" 



DRUHY OPTICKÝCH SPEKTER 

Optické spektrum: rozklad složeného světla 
 

emisní (vydávají všechny rozžhavené látky a plynné látky při elektrickém výboji) 

absorpční (spektrum záření, které prošlo prostředím pohlcujícím záření určitých vlnových 

délek) 

Kirchhoffův zákon: 
„Každý plyn nebo pára pohlcuje (absorbuje) z procházejícího záření světlo 

těch vlnových délek, které sám vysílá.“ 

SPOJITÉ SPEKTRUM 

ABSORPČNÍ 

SPEKTRUM 

EMISNÍ 

SPEKTRUM 



spojité 
 

  záření všech vlnových délek z určitého intervalu 

  při pozorování se jeví jako barevný pruh (plynulý přechod barev) 

  zdrojem jsou všechna žhavá tělesa a kapaliny 

  nezávisí na chemickém složení, pouze na teplotě 

pásové 
 

  několik různě širokých pruhů 

  každý pruh je na jedné straně ostře ohraničen, na druhé se neostře ztrácí 

  zdrojem jsou molekuly prvků a sloučenin 

čárové spektrum 
 

  jednotlivé oddělené ostré barevné čáry 

  čáry odděleny tmavými mezerami 

  jednoduché čáry (singlety), čáry s jemnou strukturou (dublety, triplety…) 

  zdrojem jsou atomy plynů a par 

 

Rozdělení spekter dle zastoupení a seskupení záření jednotlivých vlnových délek: 



SPEKTRUM VODÍKU 

- složeno ze spektrálních sérií (skupin čar) 

- čáry se směrem ke kratším vlnovým délkám zhušťují a sbíhají se k ostře ohraničenému 

místu, tzv. hraně série 

- všechny série mají podobnou strukturu, pro vlnové délky všech série platí obecný 

Balmerův vzorec 
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i fpro  > n n R = 1,09737.107 m-1 je Rydbergův vlnočet (konst.) 

ni , nf = 1, 2, 3, 4, … 

- v optické spektroskopii se zavádí vlnočet:  
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počet vln připadajících na jednotku délky (jednotka m-1) 

1. Lymanova série čar (r. 1914):   2 2
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ni = 2, 3, 4, 5, …  

2. Balmerova série  (r. 1885):  

ve viditelné oblasti čtyři čáry H, H, H, H 
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ni = 3, 4, 5, 6, …  

3. Paschenova série      4. Brackettova série   5.  Pfundova série 





1913,  BOHRŮV MODEL 

- převzal představu Ruthefordova planetárního modelu a vztah 

pro rovnováhu mezi Coulombovou a odstředivou silou 

- aplikace zásad kvantové fyziky v atomové teorii: 

• atom přijímá a vyzařuje energii ve zcela určitých 

dávkách (čárový charakter spekter) 

• atom se může nacházet pouze ve zcela určitých 

energetických stavech (diskrétních) 

• při přechodu mezi energetickými stavy dochází k emisi či 

absorpci energie 

Niels BOHR 

BOHROVY POSTULÁTY: 

I. Elektrony v atomu se mohou pohybovat kolem jádra pouze po kruhových orbitách, 

jejichž poloměr splňují podmínku: 

nhrvme 2

h = 6,625.10-34 J.s    je Planckova konstanta 

n = 1, 2, 3, 4, …  je tzv. hlavní kvantové číslo 

(dráhy splňující tuto podmínku: stacionární (kvantové, dovolené)) 

2

h
nrvmL e resp. 



II. Pohyb elektronu po kvantové dráze není doprovázen vyzařováním ani pohlcováním 

energie. (Jeho energie je konstantní) 

 

III. Atom přijímá nebo vyzařuje energii pouze tehdy, přechází-li elektron (skokem, 

nespojitě) z jedné kvantové dráhy o energii En na jinou kvantovou dráhu s energií Em.  

Při přeskoku dojde k vyzáření nebo pohlcení kvanta elektromagnetické energie  hf

mn EEhf 



Poloměry kvantových drah: 

(řešením Ruthefordovy a Bohrovy podmínky současně)  

2

1nrrn 

Rychlost elektronu na n-té kvantové dráze:  
n

v
vn

1

r1 = 5,29.10-11 m; r2 = 2,12.10-11 m; r3 = 4,77.10-10 m … 

v1 = 2.106 m.s-1 … 

poloměr elektronových drah se při vzdalování od jádra zvětšuje 

rychlost elektronů se vzdáleností od jádra klesá 

PRO ATOM VODÍKU: 

nutné předpoklady: 
 

  konstantní hmotnost elektronu 

  hmotnost elektronu zanedbatelná vzhledem k hmotnosti jádra 

  elektron obíhá kolem nehybného středu jádra 

  trajektorie jsou kruhové 

Celková energie elektronu na n –té kvantové dráze: 2

1

n

E
En  eV6,13kde 1 E

Základní stav atomu: pro n = 1 

Excitované (vzbuzené) stavy: pro n = 2, 3, 4, … 

Ionizovaný stav atomu: odpoutá-li se atom z dosahu jádra ( n  ) 



Nedostatky Bohrova modelu atomu: 

- klasický model, elektron je považován za pevnou malou kuličku obíhající kolem jádra 

- nevyhovoval při popisu atomů s více elektrony 

- nevysvětlitelná jemná struktura spekter (vylepšil Sommerfeld) 

  některé spektrální čáry jsou ve skutečnosti skupiny blízkých čar 

POTŘEBA VZNIKU KVANTOVÉ TEORIE, KTERÁ BY BYLA  OBECNĚ 

PLATNOU  A LOGICKY KONSTRUOVANOU FYZIKÁLNÍ TEORIÍ. 

De Brogliova kvantová hypotéza 

Každé částici o hybnosti p = mv lze přisoudit de Broglieovu vlnovou délku: 
p

h


  korpuskulárně - vlnový dualismus částic 

  elektrony se chovají jednou jako částice, jindy jako vlnění, viz. difrakce (ohyb) 

elektronů (např. na krystalových mřížkách kovů) 

 elektron (mikročástice) se chovají jinak než klasické látkové částice 



nemůžeme současně měřit polohu r a hybnost p s naprostou přesností   

/ 2

/ 2

/ 2
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HEISENBERGOVA RELACE NEURČITOSTI: 

x je nepřesnost v udání polohy (souřadnice)  

xp je nepřesnost v udání složky hybnosti v místě, kde určujeme polohu částice 

Pozn. Čím přesněji je určena jedna veličina, tím vzroste neurčitost druhé veličiny. 

Tj. uvážíme-li poloměr atomu 10-10, požadujme nepřesnost v určení polohy elektronu 

alespoň stejného řádu, je neurčitost stanovení rychlosti 7.106 m.s-1, což je neurčitost 

stejného řádu, jako je samotná rychlost.  

Nemá význam mluvit o trajektorii elektronu uvnitř atomu! 

 (elektronový oblak) 

KVANTOVÁ  TEORIE 

stav mikročástice je popsán vlnovou funkcí, která je řešením Schrödingerovy rovnice 



KVANTOVÉ STAVY ATOMU 

-stav elektronu v atomu je plně určen čtyřmi kvantovými čísly 

a) hlavní kvantové číslo   určuje diskrétní energetické hladiny elektronu 

 definuje velikost elektronové orbity 

 nabývá hodnot n = 1, 2, 3, … 

b) vedlejší (orbitální) kvantové číslo  

 určuje tvar dráhy elektronu 

 doplňuje popis energetického stavu atomu s přihlédnutím k jemné struktuře 

spektrálních čar 

 nabývá hodnot od  

 spektroskopické značení s  

l = 0 do  1 nl

l l( 1), p ( 2), d (3), f (4)…  

c) magnetické kvantové číslo  

 orbita elektronu je uzavřenou proudovou smyčkou, která budí magnetické pole 

 pohybující se elektron vytváří elektronový oblak, po vložení do vnějšího magnetického 

pole se bude určitým způsobem orientovat 

 nabývá hodnot od   l do  l



d) spinové kvantové číslo  

 elektron rotující kolem své osy 

představuje proudovou smyčku, která 

má svůj spinový magnetický moment 

 

 

 průmět spinového magnetického 

momentu do směru vnějšího pole může 

nabývat pouze některé ze dvou hodnot: 

2

h
sM s  kde  

2

1
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hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu  ve 

vybraných kvantových stavech 



VÍCE-ELEKTRONOVÉ ATOMY  

  základní stav si atom ponechaný sám o sobě udržuje 

  základnímu stavu odpovídá minimální možná energie 

Pauliho vylučovací  princip: 

  v jednom atomu se nemohou nacházet dva elektrony ve stejném kvantovém stavu 

  tj. v jednom atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly všechna čtyři 

kvantová čísla stejná 

ATOM VODÍKU: 

-obsahuje jeden elektron ve stavu 1s 

0,01  mln spin může nabývat hodnot  21

Zákon minimální energie atomu v základním stavu: 

„Za jinak stejných podmínek se elektron nachází v takovém stavu, ve kterém 

je jeho energie minimální.“  



ATOM HELIA: 

-obsahuje dva elektrony s opačnými spiny, oba ve stavu 1s 

0,01  mln

ATOM LITHIA: 

-obsahuje tři elektrony, dva se nacházejí ve stejném stavu 1s, třetí se nachází ve stavu 2s 

1;0;11;02  mln

ATOM BORU: 

- obsahuje pět elektronů 

- dva elektrony ve stavu 1s, dva elektrony ve stavu 2s, pátý elektron ve stavu 2p 

ELEKTRONOVÉ SLUPKY: 

-elektronové slupky tvoří elektrony se stejným hlavním kvantovým číslem  

-značení slupek písmeny K, L, M, N, … 



ELEKTRONOVÉ ORBITALY 

schematické znázornění prostorového rozložení hustoty 

pravděpodobnosti výskytu elektronu v některých kvantových stavech 



JADERNÁ FYZIKA 



STAVBA  ATOMOVÉHO  JÁDRA 

• objev jádra Ernestem Ruthefordem r. 1911 

•  Ivaněnko, Heisenberg: jádra složena z protonů a neutronů 

Protonové (atomové) číslo Z: 

určuje počet protonů v jádře = počet elementárních nábojů jádra 

Nukleonové číslo A: 

počet všech nukleonů v jádře (počet neutronů a protonů) 
XAZ

Neutronové číslo N: 

-počet neutronů v jádře, N = A – Z  nZAZpA

Z X

prvek – látka složená ze stejného druhu neutrálních atomů se stejným protonovým  číslem Z 

nuklid – látka složená ze stejného druhu neutrálních atomů o stejném Z i stejném A 

radionuklid – druh nuklidu, jehož jádra podléhají samovolně radioaktivní přeměně 

izotopy – nuklidy téhož prvku mající stejné Z a lišící se v A (tedy počtem neutronů v jádře) 



Izotopy prvku: 

• nuklidy téhož prvku tvořeny atomy se stejným protonovým číslem Z, ale s různými 

nukleonovými čísly A 

• mají stejné chemické vlastnosti, odlišné atomové hmotnosti  

• atomy izotopů daného prvku se liší počtem neutronů v jádře 

Např:   vodík  H
1
1

deuterium  H21

tritium  H31

Izobary:  nuklidy různých prvků se stejným nukleonovým číslem A 

Izomery: jádra atomů téhož nuklidu s odlišnými energetickými stavy jader 

Poloměr jádra  rj 

• při Ruthefordově pokusu docházelo k anomálnímu rozptylu částic, který byl 

způsoben silnou přitažlivou silou 

• přitažlivá síla klesá od jádra mnohem rychleji než Coulombova elektrostatická síla 



  vždy přitažlivá, krátkého dosahu (do 2.10-15 m) 

  nasycená (nasycení nastává v případě, je-li v jádře takový počet nukleonů, že 

každá další částice by byla přebytečná) 

  jaderné síly nezávisí na náboji nukleonů, pouze na jejich spinu (paralelní 

resp. antiparalelní uspořádání spinového momentu) 

•  poloměr jádra je určen dosahem jaderných sil 

•  v této vzdálenosti (a větší) už působí pouze Coulombovy síly 

Jaderný spin (Pauli, 1924): 

vysvětlení velmi jemné (hyperjemné) struktury spektrálních čar 

Magnetický moment jádra: 
 

-souvisí se spinovou točivostí (tj. vlastním mechanickým momentem) 

-jednotka mag. momentu je  µN  (tzv. Bohrův magneton) 

JADERNÁ SÍLA 



VAZEBNÍ ENERGIE: 
 

• přesná měření hmotnosti jader (na hmotnostních spektrografech) 

• nesrovnalosti s vypočtenou hmotností dle počtu nukleonů 

• rozdíl těchto hodnot určuje hmotnostní schodek (defekt) jádra 

Hmotnostní schodek: 

jnpj mmZAZmB  )(

pm

nm

jm

 hmotnost protonu 

hmotnost neutronu 

  hmotnost jádra 

   ejnepj ZmmmZAmmZB  )(

Hm atm

hmotnost atomu vodíku hmotnost atomu daného nuklidu 

atnHj mmZAZmB  )(

•  hodnoty hmotnostního schodku jsou pro všechny nuklidy kladné 

•  při vzniku jádra z volných nukleonů působí mezi nimi přitažlivé jaderné síly  konají 

při přibližování práci, která se projeví úbytkem celkové energie soustavy nukleonů 



Závislost průměrné vazební energie na počtu nukleonů  

Energie se uvolní při slučování lehkých jader (vodíková bomba, hvězdy) nebo při 

štěpení těžkých jader  (jaderné elektrárny, uranová nebo plutoniová jaderná bomba).  



• při rozkladu jádra na jednotlivé nukleony dodáváme stejnou energii, jako při syntéze 

tzv. vazební energie jádra   iE

 celková energie jádra je menší o vazebnou energii než celková energie všech 

jeho nukleonů po uvolnění z jádra 

dle Einsteinova vztahu:     2c

E
B

j

j 

Srovnání atomové a jaderné vazební energie  

13,6 eV 

ionizační 

energie 

28 300 300 eV 

rozklad na protony 

a neutrony 

r = 1,9.10-15 m r = 1,2.10-15 m 

H atom 

r = 52 900.10-15 m 



MODELY ATOMOVÉHO JÁDRA 

•  velmi zjednodušené modely (vzhledem ke složitosti jádra a jaderných sil) 

•  snaha o vytvoření modelu, který popíše nejširší třídu vlastností  

•  kapkový a slupkový model jsou založeny na předpokladech, které se vzájemně vylučují  

        každý popisuje pouze určitou třídu vlastností 

•  jádro se podobá kapalině složené z molekul (nukleonů) 

•  nukleony se v „jaderné kapalině“ pohybují chaoticky a silně spolu interagují  

     kolektivní model vysvětluje vztah jaderných hmotností a  

         vazebných energií, popisuje štěpení jader 

2. SLUPKOVÝ MODEL 

• každý nukleon uvnitř jádra zaujímá definovaný kvantový stav 

• nukleony se jen zřídka srážejí !!! 

• pohybový stav nukleonu popisuje soubor kvantových čísel  

• nukleony se řídí Pauliho vylučovacím principem 

- jádra mají „uzavřené slupky“,  zcela zaplněné slupky jsou velmi stabilní 

3. KOMBINOVANÝ MODEL 

vnitřní jádro s malým počtem nukleonů (dle kapkového modelu) 

vnější část jádra jsou uzavřené slupky s magickými počty nukleonů (dle slupkového modelu) 

1. KAPKOVÝ (KOLEKTIVNÍ) MODEL 



RADIOAKTIVNÍ ROZPAD  

PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA 

objev r. 1896  Henri Becquerel 

uran a uranové soli vyzařují samovolně paprsky, které mají schopnost: 

      

 ionizovat vzduch 

 pronikat látkami 

 exponovat fotografickou emulzi 

 vyvolávat fluorescenci 

 

emitované záření je tzv. 

radioaktivní záření , ,  

Radioaktivita je jev, při kterém dochází ke změně chemické podstaty látky 

(nezávisí na vnějších podmínkách: tlak, teplota, vlhkost…). 



integrace        

teNN  0

N0  je počet jader ve vzorku v čase t = 0 

N je počet zbylých jader v libovolném 

následujícím okamžiku t  

………PŘEMĚNOVÝ (ROZPADOVÝ) ZÁKON 

 radionuklid s N radioaktivními jádry 

 pravděpodobnost rozpadu každého jádra daného nuklidu za pevně zvolený časový 

interval je v každém okamžiku stejná     

úbytek jader v čase  
t

N

d

d
 je úměrný jejich počtu N:  N

t

N


d

d

... přeměnová  (rozpadová) konstanta 

     jednotka:  s-1 

PROCES ROZPADU LÁTEK MÁ STATISTICKOU PODSTATU 

  - radioaktivní jádra nemají paměť 



rychlost rozpadu radionuklidu:  
t

N
A

d

d


z přeměnového zákona: 

teN
t

N
A   0

d

d

teAA  0

A0 =  N0  ...  rychlost rozpadu v čase t = 0  

A  ... aktivita v libovolném následujícím okamžiku t  

JEDNOTKY AKTIVITY RADIONUKLIDU: 

současná jednotka (dle objevitele) becquerel 

1 becquerel = 1 Bq = 1 rozpad za sekundu 

starší jednotka (stále užívaná) curie 

1 curie = 1Ci = 3,7.1010 Bq 

AKTIVITA  RADIONUKLIDU 

teNN  0

derivace 



POLOČAS ROZPADU 

doba T, za kterou se samovolně přemění přesně polovina původního počtu jader 
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UMĚLÁ RADIOAKTIVITA 
 

  objev r. 1934 manželé Joliot – Curieovi 

  hliník ozářený -částicemi emituje záření i po odstranění vnějšího zdroje záření 

  radioaktivita (nestabilita atomového jádra) je vyvolána uměle (obvykle jadernou reakcí) 

  stejné zákonitosti jako pro přirozenou radioaktivitu 
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logaritmujeme 



RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ 

1.  ROZPAD   

nuklid emituje  - částice (jádra atomu helia) 

Q = 4,25 MeV  

energie reakce, množství energie uvolněné 

při jednom rozpadu  - částice:    α42

… 4 nukleony, náboj +2e 

... klidová hmotnost  

... spin a magnetický moment je nulový 

m = 6,656.10-27 kg 

Např. 238U  234 Th + 4He 



ROZPAD  α 



VLASTNOSTI ZÁŘENÍ : 
 

•  při průchodu částic hmotným prostředím dochází k IONIZACI 

•  při srážkách s atomy prostředí uvolňuje elektrony z atomových obalů 

•  vznikají kladné a záporné ionty 

Dolet částic : 
 

  dráha, na které ztratí částice veškerou svou energii 

 v plynech řádově centimetry 

 v kapalinách a pevných látkách setiny milimetrů 

2.  ROZPAD   

  jádro emituje elektron (-) nebo pozitron (+) 

  pozitron je antičástice k elektronu  stejná hmotnost, náboj kladný 

  např.:  32P  32S + e- + antineutrino          64Cu  64Ni + e+ + neutrino 

Pozn.: neutrina (antineutrina) jsou neutrální částice s téměř 

nulovou hmotností, slabě interagují, lze je obtížně zachytit 

energie rozpadu je rozdělena mezi elektron (pozitron) a neutrino (anti)

      (v různých poměrech) 



Vlastnosti záření   při průchodu látkovým prostředím: 
 

• pružný rozptyl na elektronech i atomových jádrech 

• ionizace 

• vznik brzdného rentgenového záření při brzdění rychlých elektronů při průchodu 

elektrickým polem jádra 

• u pozitronů dochází ke splynutí s elektronem: anihilace (uvolnění záření ) 

- 

+ 



ROZPAD  β- 



ROZPAD  β+ 



 v obou případech β- rozpadu se zachovává náboj a nukleonové číslo prvku 

 elektrony a pozitrony vznikají v průběhu emise: 

 protony a neutrony nejsou skutečné fundamentální částice !!! 

p  n + e+ + neutrino 

n  p + e- + antineutrino 



3.  ZÁŘENÍ  

  elektromagnetické záření o velmi krátkých vlnových délkách 

  řádově 10-11 – 10-13 m 

  vzniká v jádrech některých radioaktivních prvků 

  zpravidla doprovází záření  i záření  
 

Některé prvky vysílají monofrekvenční záření jediné vlnové délky, jiné prvky (radium C, 

thorium, aktinium) vysílají celé spektrum záření  složené z jednotlivých čar. 
 

Nespojité spektrum je v souhlasu s kvantovou teorií: 

- vznik v důsledku přeskupení nukleonů v jádře  

- uvolněná energie se vyzáří jako jeden foton 

- energie jádra je kvantována  energie fotonů nemůže nabývat libovolných hodnot! 



  při porušení stability jádra (obsahuje-li o jeden proton více) 

  jádro absorbuje nejbližší elektron (ze slupky K) 

  proton v jádře se přemění na neutron 

  na prázdné místo K – orbitu přejde elektron z vyšší hladiny  

  dojde k vyzáření energie (fotonu) 

  nezmění se hmotnostní číslo, změní se protonové číslo prvku  

  jádro přechází ze stavu o vyšší energii na nižší úroveň 

  přebytek energie je vyzářen v podobě záření   

  hmotnost ani protonové číslo se nemění 

4. ELEKTRONOVÝ ZÁCHYT (K - ZÁCHYT) 

5. IZOMERNÍ PŘECHOD 

  LieBe 7
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ELEKTRONOVÝ  ZÁCHYT 



A) během dostatečně dlouhé doby se mateřský prvek přemění úplně v prvek 

dceřinný (pokud ten není dále radioaktivní) 

 exponenciální přeměnový zákon 

platí pro všechny druhy záření 

teNN  0

 atomy, které se rozpadají: tzv. atomy 

„mateřského“ prvku  () 
 

 přeměněné atomy nezanikají, stávají se atomy 

nového „dceřiného“ prvku 

PRŮBĚH RADIOAKTIVNÍ PŘEMĚNY 

B) je-li dceřinný prvek dále radioaktivní (/), produkty radioaktivního rozpadu 

vytvářejí radioaktivní přeměnové řady  



Vlastnosti přirozených rozpadových řad: 
 

• dlouhé poločasy rozpadu mateřských prvků 

• meziprodukty přeměnových řad jsou většinou izotopy těžkých prvků 

PŘEMĚNOVÉ  ŘADY 

thoriová:   Th (A = 232, Z = 90) 

  Pb (A = 208, Z = 82) 

uranová:   U (A = 238, Z = 92) 

  Pb (A = 208, Z = 82) 

aktiniová:   U (A = 235, Z = 92) 

  Pb (A = 208, Z = 82) 

neptuniová:   Np (A = 237, Z = 93) 

  Bi (A = 209, Z = 83) 



Polotloušťka vrstvy: 

- míra prostupnosti materiálu pro dané záření 

- tloušťka vrstvy, která absorbuje právě polovinu dopadajícího záření a polovinu propouští: 
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ABSORPCE ZÁŘENÍ 

I0   … původní intenzita záření před dopadem na vrstvu materiálu  

 d ... tloušťka vrstvy daného materiálu  

I ... intenzita záření po průchodu absorpční vrstvou  

  ... koeficient absorpce záření v daném prostředí 

• úbytek energie záření při průchodu hmotným prostředím  

• poměrné zeslabení intenzity záření: deII  0

  exponenciální zákon platný pro všechny druhy záření 


