Sou asné znalosti o stavb hmoty
1. pol 19. stol.: Daltonova teorie: Chemické p em ny = p eskupování základních ástic hmoty.
Daltonova teorie se v principu používá dodnes.
Up esnily se p edstavy o základních (= fundamentálních) ásticích.

Fundamentální ástice
Dalton: ned litelné ásticemi látek jsou atomy
Po . 20. stol.: atomy
jádro
protony
neutrony
obal → elektrony.
Dnešní znalosti:
látky (nap . voda, cukr, uhlí,...). Fundamentální ástice: leptony a kvarky.
hmota
pole pole elektromagnetické - fundamentální ástice: fotony,
pole gravita ní – fundamentální ástice: p edpov zeny tzv. gravitony
(jejich existence dosud nebyla experimentáln prokázána).

Leptony a kvarky
ástice 1. generace :
Jsou ve sv t kolem nás.
Dál bude e jen o nich.

ástice 2. generace:
Jsou v kosmickém zá ení,
lze je p ipravit v laborato i.

Leptony 1. generace:
elektron e-: Elektrický náboj elektronu je
tzv.
elementární elektrický náboj.
pozitron e+: podobný elektronu, ale
s kladným elektrickým nábojem
a jejich neutrina: ástice bez náboje,
podstatn leh í než elektron.

ástice 3. generace: Dnes neexistují. Asi
byly v p írod p i Velkém t esku, ovlivnily
další vývoj vesmíru a pak zanikly.

Kvarky 1. generace:
up, down, jejich anti ástice (opa ný elektrický náboj).
Kvarky se vždy spojují do skupin:
trojice → vznikají
protony a neutrony,

dvojice → vznikají tzv.
mezony.

nukleony
(jsou v jád e atomu)

Po et ástic v atomu:
Dosud známé atomy obsahují ve svém jád e 1 až 110 proton .
Elektricky neutrální atomy, ionty
U elektricky neutrálního atomu je po et proton roven po tu elektron . Je-li v ástici více proton než
elektron , p evládne kladný náboj a ástice je tzv. kation. Je-li v ástici více elektron než proton ,
p evládne záporný náboj a ástice je tzv. anion.
Po et neutron bývá r zný, v tšinou je p ibližn roven po tu proton nebo je v tší.
Význam symbol u zna ek prvk
Atom i skupinu atom téhož prvku X lze obecn zapsat nazna eným zp sobem:

A
Z

X nz
(1)

Použité symboly mají tento význam:
A ....... hmotnostní (nukleonové) íslo:
íselný index umíst ný vlevo naho e u zna ky prvku

Z ....... atomové (protonové) íslo: íselný index umíst ný vlevo dole u zna ky prvku
n ........ po et atom v molekule: íselný index umíst ný vpravo dole u zna ky prvku
z ........ nábojové íslo iontu: íselný index umíst ný vpravo naho e u zna ky prvku
P íklad:

32 2 −
16 S2 p

edstavuje anion se dv ma zápornými náboji,
s protonovým íslem 16 a hmotnostním íslem 32.

tvo ený

dv ma

atomy

síry

Vztah pro po et neutron v jád e

N = A − Z , kde
(2)
N ....... neutronové íslo, tj. po et neutron v jád e
A, Z .. viz ( 1 )
Další termíny charakterizující jádro atomu
Nuklid…........
Izotopy….......
Izobary….......
Izotony….......
Izomery .........

soubor atom se shodnými jádry;
všechna jádra obsahují stejný po et proton a stejný po et neutron
(po et proton se však nemusí rovnat po tu neutron )
nuklidy téhož prvku, lišící se po tem neutron v jád e
nuklidy (r zných prvk ) se stejným po tem nukleon ,
ale jiným po tem proton
nuklidy se stejným po tem neutron , ale jiným po tem proton
jádra téhož nuklidu, lišící se obsahem energie

(3)

