
Jadro atómu

nukleóny

protóny neutróny

nukleóny

veľmi silné         interakcie

krátkeho dosahu

energia (chemickej) 
väzby v H2 ≈ 4.5 eV

väzbová energia jadra
v    2He ≈ 28 MeV4porovnanie

≈ 6x106



kvantová mechanika v jadre –vrstvový model

energetické hladiny
magické čísla nukleónov

! vyššia stabilita

platí pre protóny
aj neutróny zvlášť

duálne – zvlášť stabilné
magické č. aj  protóny

aj neutróny



väzbová energia nuklidov 
vs. nukleónové číslo



Stabilné izotopy:
pomer neutróny/protóny



Ostrov stability

...
...

...



Jadrové reakcie:
prírodná radioaktivita

Antoine Henri Becquerel: 1896
náhodný objav pri štúdiu fosforescencie

síranu uranylu – obraz vzorky na zabalenej 
fotografickej platni ! silné spontánne žiarenie

1903 – Nobelova cena za fyziku spolu s
Pierre a Marie Curie (Sklodowska) 

Čo je hnacia sila?
zníženie celkovej energie ! úbytok hmotnosti

uvoľnená energia ≈ Δmc2 (z Einsteinovho vzťahu) 



druhy žiarenia

v ≈ 0.05-0.07 c ! dolet ≈ 10 cm

-
neutríno
anti

pozitrón

elektr
ón

v ≈ 0.4-0.99 c

fotón λ≈10-11-10-13

! tvrdé, prenikavé



Jadrové reakcie-transmutácia rádionuklidov:
posunové pravidlá

alfa žiarič

beta(-) žiarič

beta(+) žiarič

relaxácia elektrónov
v obale až následne v 

gamma žiarenie – sprievodné



Jadrové reakcie – doba polpremeny
(polčas premeny, doba polovičného rozpadu)

časová zmena počtu atómov (N)
|daného nuklidu

-dN/dt = konšt . N  –>      N=N0 e-konšt . t

τ0.5 čas t počas ktorého klesne N0
na polovicu (N=N0/2)

dní dní dní dní
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Po (α): 3.10-7s

Ra (β):   6,7 roka

Th (α,γ): 1,4 .1010 

rokov
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Rozpadové rady:   nestabilný ! … ! stabilný nuklid

tóriový 232Th ! … 208Pb

aktino-uránový   235U ! … 207Pb

uránový

neptúniový 237Np ! … 205Tl

Pomery izotopov závisia od času-

Geologické 
datovanie



Uhlíkové datovanie 

Pomer  12C a 14C v atmosfére stály

rádioaktívny τ0.5 = 5730 rokov

14C vzniká  vplyvom kozmického žiarenia 

Pomer  nuklidov 12C a 14C vo viazanom stave
sa mení s časom!

1949
1960

určenie veku vzniku



Jadrové reakcie:
umelá trasmutácia

1919 E. Rutherford

bombardovanie  vysoko-energetickými časticami
prúd protónov, neutrónov, alfa častíc ... aj vyšších nuklidov
urýchľovače rôzneho typu (napr. synchrotrón, cyklotrón ...)

štiepna reakcia - reťazová


