
Jaderná fyzika 

Atomové jádro - rozměry jsou řádově 10-15 m 

                        - složeno z protonů a neutronů 

                        - soustředí v sobě téměř celou 

 hmotnost atomu 

 

Platí:                    A = Z + N 

 

Z = protonové číslo (počet protonů v jádře) 

N = neutronové číslo (počet neutronů) 

A = nukleonové (hmotnostní) číslo  
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Jaderná fyzika 

 chemický prvek – látka složená z atomů se 

stejným počtem protonů, počet nukleonů ale 

může být různý:   
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 nuklid – látka složená z atomů se stejným 

počtem protonů a nukleonů:  
6C
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 izotopy - různé nuklidy téhož prvku, mají 

stejné protonové číslo Z, ale liší se 

nukleonovými čísly  
izotop:       6C
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prvek je směs izotopů 
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Jaderná fyzika 

V jádře působí přitažlivé jaderné síly: 

a) jsou to přitažlivé síly velmi krátkého 

dosahu(řádově 10-15m) překonávající síly 

elektromagnetického odpuzování 

b) působí bez rozdílu mezi protony i neutrony 

c) působí jen na malý počet okolních nukleonů 

Vazebná energie jádra = energie, kterou bychom  

  museli dodat, aby se    

 jádro rozdělilo na protony a   neutrony 

 

 

 



Jaderná fyzika 

Radioaktivita - video 

= jev, při kterém se jádra atomů určitého prvku 

samovolně přeměňují na jádra jiného prvku, přičemž 

je emitováno vysokoenergetické záření. 

Jádra s touto vlastností = radionuklidy. 

 

Radioaktivita: 

a) přirozená 

b) umělá 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w
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    Přirozená radioaktivita  

- samovolná přeměna jader nestabilních atomů nebo 

 nestabilních atomových jader jednoho prvku ve 

 stabilnější jádra jiných prvků 

-dochází k emisi určitých částic α a β 

- pozorováno u těžkých jader prvků, které jsou v   

 periodické soustavě prvků za olovem 

 
Radioaktivní 

záření 

Záření α Záření β  Zážení γ 
Neutronové 

záření 



Jaderná fyzika 

Záření α = proud jader hélia, složených ze dvou   

 protonů a dvou neutronů 

-  při průchodu elektrickým polem mezi deskami 

 kondenzátoru se odchyluje k záporné desce 

-  má silné ionizační účinky 

-   je absorbováno několikacentimetrovou vrstvou  

 vzduchu 



Jaderná fyzika 

Záření β-  = proud elektronů vyletujících z jader 

 radioaktivních prvků rychlostmi blížících  se 

rychlosti světla 

- v elektrickém poli se odchylují ke kladné elektrodě 

- záření je tvrdší než záření α  

- k zachycení -  hliníková deska o  tloušťce  

          několika mm 

 

Záření β+  = proud pozitronů (antičástice k elektronu – 

 opačný náboj, stejná hmotnost) 

 

 

 



Jaderná fyzika 

Záření γ - může doprovázet záření α a β 

              - elektromagnetické záření velmi krátkých 

 vlnových délek 

  - nepůsobí na ně ani elektrické ani  

    magnetické pole 

 - má silné ionizační účinky 

 - záření velmi tvrdé 

 - pohltí je jen velmi silné olověné desky (1 m) 

  - neexistuje samostatně 

      

          



Jaderná fyzika 

 Papír      Hliník    Olovo       Beton  

 

 

n 

Pohlcování záření 



Využití radioaktivity 

Metodou značených izotopů je možné sledovat 

koloběh látek v organismech a přírodě. (stabilní 

izotop se nahradí nestabilním – pozorování cesty 

prvku organismem) 

Určování stáří látek a hornin pomocí rozpadu 

nestabilních izotopů (např.         T/2=5730let)  C146



Ozařováním radionuklidy je možno ničit zhoubné 

nádory, sterilizovat předměty, chránit potraviny. 

Využití radioaktivity 



V průmyslu se užívá radioaktivní záření ke kontrole tenkých 

vrstev a ke zjišťování vad ve výrobcích (záření gama - 

deflektoskopie) 

−  Ionizační schopnost záření alfa se využívá v požárních 

hlásičích 

−  Radionuklidy mohou být i zdrojem energie např. v kosmu. 

Využití radioaktivity 



Jaderné reakce 

Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho 

nuklidu na jádra jiných nuklidů. Přitom zůstává elektrický náboj 

i počet nukleonů stejný před reakcí i po reakci. 

Jaderné reakce zapisujeme rovnicemi. 

 

Při jaderných reakcích se může uvolňovat energie. (při 

porušení jaderných sil) 

Energie obsažená v látce se vypočítá ze vztahu  
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Jaderná štěpná reakce 

Jaderná energie se uvolňuje při řetězové jaderné reakci 

ve štěpném materiálu (uran 235, 233 nebo plutonium 239) 

Aby mohla proběhnout řetězová reakce, musí mít štěpný 

materiál kritickou hmotnost  

Energie se uvolňuje v podobě výbuchu, nebo postupně 

jako řízená reakce. 

Jako palivo se používá uran U235, který se získává z 

uranu 238 

Video – Jak funguje jaderná elektrárna 

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk
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Jaderná fúze - slučování jader 

Nastává při srážkách jader rychle letících izotopů vodíku za 

velmi vysokých teplot.  

Termojaderné slučování (fúze) 

Probíhá v nitru slunce a hvězd 

Při vysokých teplotách se plyn ionizuje a vzniká PLAZMA 
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