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9. Jaderná energie 
 
 
Stavba atomu 

Atomy byly dlouho považovány za nedělitelné. Postupem času se zjistilo, že mají 
jádro složené z protonů a z neutronů a elektronový obal tvořený elektrony. Jaderná fyzika se 
zabývá ději na úrovni atomových jader, atomová fyzika se zabývá ději na úrovni 
elektronových obalů atomů. Protony mají jeden kladný elementární elektrický náboj, 
elektrony mají jeden záporný elementární náboj, neutrony jsou bez elektrického náboje. Počet 
protonů v jádře značíme  Z  a jednoznačně určuje, o který se jedná prvek. Počet neutronů 
v jádře značíme N, může se lišit u jednotlivých atomů, pak se jedná o různé izotopy téhož 
prvku. Součet protonů a neutronů značíme A a nazýváme hmotnostním číslem nebo též 
nukleonovým číslem. Schematicky značíme jádro prvku . Počet elektronů v elektronovém 
obalu je u neutrálního atomu shodný s počtem protonů v jádře. Pokud je elektronů méně, 
převládá kladný náboj jádra a atom se jeví jako kladně nabitý. Takovému atomu říkáme iont a 
podle toho, kolik elektronů chybí, hovoříme o jednou, dvakrát či vícekrát ionizovaném atomu. 
Pokud je elektronů více než protonů, vznikají záporné ionty. Jelikož protony a neutrony mají 
mnohem větší hmotnost než elektrony (viz tabulky), je téměř všechna hmota atomu 
soustředěna v jádře. Průměry atomů jsou řádově , ale rozměry jádra jsou mnohem 
menší než rozměry atomu, asi 105 krát. Elektrony se v elektronovém obalu pohybují po 
kvantových drahách, na kterých mají stálou energii. Energii mohou měnit (přijímat či 
vyzařovat) pouze při přechodech na jinou dráhu, neboli na jinou energetickou hladinu. Potom 
rozdíl energií mezi hladinami přijme při přechodu na vyšší energetickou hladinu či vyzáří při 
přechodu na nižší energetickou hladinu. Nejnižší energetický stav atomu nazýváme základním 
stavem. Vyšší energetické stavy nazýváme excitovanými stavy. 
 
Radioaktivita 

Druh atomů mající stejný počet protonů i stejný počet neutronů, tedy protonové číslo  
Z  a  nukleonové číslo  A, se nazývá nuklid. Pro označení konkrétního jádra se užívá symbolu 
chemického prvku s nukleonovým číslem vyznačeným jako index vlevo nahoře a s  
protonovým číslem vyznačeným jako index vlevo dole. Nuklidem jsou například atomy  

. V jádrech atomů   je vždy po 92 protonech a 143 neutronech. Nuklidy téhož 
chemického prvku se stejným počtem protonů, ale různým počtem neutronů se nazývají 
izotopy. Jednotlivé izotopy prvků se buď vyskytují v přírodě, nebo mohou být uměle 
vytvořené. Liší se fyzikálními vlastnostmi, například stabilitou. Stabilitou jádra rozumíme 
schopnost jádra setrvávat v neměnném stavu. Protony v jádře jsou totiž kladně nabité, 
elektrostatickými odpudivými silami se tedy snaží jádro roztrhnout. Jádro drží pohromadě 
jaderné síly, které mají krátký dosah do vzdálenosti řádově m . Neutrony svou 
přítomností ovlivňují vzdálenosti jednotlivých protonů a tím i silové poměry v 
atomovém jádře. Pokud jsou tyto silové poměry nepříznivé, jádro je nestabilní a dříve či 
později se samovolně přemění na jádro stabilnější a přeměna bude spojena s vyzářením 
přebytku energie ve formě určitého druhu záření či emisí nějaké částice. Vždy musí být 
splněny zákony zachování. Oblasti stability ukazuje obr.9.1 včetně oblastí převládajících typů 
přeměn. Pro nestabilní nuklidy, jejichž jádra podléhají samovolné přeměně doprovázené emisí 
záření, je zaveden název radionuklid. Radioaktivitou nazýváme schopnost nestabilních jader 
samovolně se přeměňovat. Přeměnou může vzniknout jádro opět nestabilní, nebo zcela 
stabilní. Snaha zaujmout stav s minimem energie je obecnou vlastností přírodních procesů. 
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Obecné zákonitosti radioaktivních přeměn 
Radionuklidy vyskytující se v přírodě označujeme jako přirozeně radioaktivní. Kromě 

nich existují i uměle vytvořené radionuklidy. Přeměna přirozených radionuklidů je provázena 
vysíláním částic alfa (jader hélia) nebo elektronů a ve většině případů je také vysíláno záření 
gama (tj. fotony s vysokou energií). Při přeměně uměle připravených radionuklidů může 
docházet i k emisi pozitronů. Radioaktivní přeměny se odehrávají v jádrech atomů a nejsou 
závislé na vnějších podmínkách. Jsou to náhodné procesy, řídí se zákony statistiky, proto 
nelze pro jednotlivá jádra předpovědět, zda se v určitém časovém intervalu přemění, či 
nikoliv. V souboru velkého počtu jader se děje předpovídají statisticky. Úbytek počtu 
nepřeměněných radioativních jader -dN z původního počtu N za čas dt lze charakterizovat  

tNN dd λ=− . Integrací a uvážením okrajové podmínky, že v čase t = 0 je počet 
nepřeměněných jader N = N0 dostáváme tzv. přeměnový zákon 
 

N N et
t= −

0
λ ,

T1 2/

        (9.1) 
 
kde  Nt  je okamžitý počet původních jader v čase t,  N0 je jejich původní počet (v čase t = 0) a  
λ  je přeměnová konstanta odrážející rychlost přeměny určitého radionuklidu. 

Statistika těchto náhodných přeměn se řídí Poissonovým rozdělením (viz obr.9.2). 
Jednotlivé křivky odpovídají uvedené střední hodnotě počtu radioaktivních přeměn za určitý 
vždy stejný časový interval. Na vodorovné ose je počet těchto přeměn a na svislé ose je 
pravděpodobnost, že nastane právě tento počet přeměn během tohoto časového intervalu. Je 
vidět, že pro větší střední hodnoty počtu přeměn se nesymetrické Poissonovo rozdělení blíží 
k symetrickému Gaussovu rozdělení. 

V praxi se k charakterizování radionuklidu častěji než přeměnová konstanta  λ používá 
poločas přeměny . To je střední čas, za který se původní počet atomů daného radionuklidu 
přeměnami zmenší na polovinu. Dosadíme-li tedy do vztahu (9.1) tuto podmínku  

N Nt =
1
2 0 ,   dostaneme vztah mezi poločasem přeměny a přeměnovou konstantou 

 

λ
2ln

2/1 =T  .        (9.2) 
 

Exponenciální závislost počtu dosud nepřeměněných radioaktivních jader na čase (9.1) je na 
obr.9.3. 
         Hodnota poločasu přeměny  je charakteristická pro určitý radionuklid. Poločasy 
dosud známých radionuklidů se pohybují v širokém rozmezí . Pro ilustraci 
je v tab.9.1 uvedeno několik příkladů. Podle způsobu radioaktivní přeměny se rozlišuje 
přeměna alfa a přeměna beta. 

T1 2/

s1010 227
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Tab.9.1  Příklady hodnot poločasů přeměny pro vybrané radionuklidy: 
Radionuklid 

90
232Th  38

90Sr  7
13N  2

6He  84
212 Po  

Poločas 
přeměny 

1,4 . 1010 roků 28 roků 0,9993 min 0,823  s 3 . 10-7  s 
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Přeměna alfa 
Při přeměně alfa je z jádra emitována částice α (jádro ), nukleonové číslo se tedy 

zmenší o 4 a protonové číslo se zmenší o 2. Tuto přeměnu lze schematicky vyjádřit rovnicí 
2
4 He

 
Z
A
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−
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Konkrétní příklady přeměny alfa:    88
226

86
222

2
4

95
241

93
237

2
4

Ra Rn He

Am Np He

→ +

→ +
 

Energie částic α vysílaných různými radionuklidy se pohybují v rozmezí 4 až 9 MeV. 
Jeden radionuklid emituje částice α s jednou nebo s několika určitými hodnotami energie (viz 
obr.9.4b. To znamená, že záření α má čárové energetické spektrum, přičemž energetickým 
spektrem se rozumí závislost počtu vysílaných částic na energii. Přeměna alfa probíhá 
výhradně u těžkých radionuklidů ať už přírodních nebo uměle připravených. 
 
Přeměna beta 

Při přeměně beta se nemění nukleonové číslo jádra A, mění se pouze protonové číslo 
Z. Přeměna beta se realizuje dvěma různými způsoby: 

1) přeměnou β- provázenou emisí elektronu a antineutrina z jádra (neutron se změnil 
v proton a elektron, elektron je částicí β-). Lze ji schematicky popsat rovnicí 
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Konkrétní příklad přeměny  β-:        ,        T r= . 
Nula v označení hmotnosti elektronu znamená, že hmotnost elektronu můžeme zanedbat 
v porovnání s hmotnostmi nukleonů (viz tabulky). 
 

2) přeměnou  β+ provázenou emisí pozitronu a neutrina z jádra (proton se změnil v 
pozitron a neutron, pozitron je částicí β+, má hmotnost podobnou jako elektron a má kladný 
elementární elektrický náboj. Je antičásticí k elektronu.). Lze ji schematicky popsat rovnicí 
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Konkrétní příklad přeměny  β+:        ,           T r++→ βNeNa 22

10
22
11 1 2 2 58/ ,= . 

 
Nula v označení hmotnosti pozitronu znamená, že hmotnost pozitronu můžeme zanedbat 
v porovnání s hmotnostmi nukleonů (viz tabulky). 

V případě přeměny β- i β+ jsou z jádra vysílány dvě částice, budˇ elektron a 
antineutrino, nebo pozitron a neutrino, mezi které se náhodně dělí energie uvolněná jádrem. 
V důsledku toho mají elektrony i pozitrony spojitá spektra energií, která jsou znázorněna na 
obr.9.4a. Maximální energie W  se pohybují nejvýše v řádu jednotek MeV. K radioaktivní 
přeměně beta dochází i u lehčích radionuklidů. 

β max

 
EC záchyt 

Může dojít k záchytu elektronu ze sféry K dále označovanému EC = Electron Capture 
(elektron s protonem se změní v neutron). Lze jej schematicky popsat rovnicí 
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Konkrétní příklad přeměny  EC:         . γ+→ CuZn 65

29
65
30

 
Emise záření gama 

Emise záření gama obyčejně doprovází přeměny alfa či beta, neboť po těchto 
přeměnách vzniknou jádra, která jsou v excitovaném stavu. Přebytek energie se vyzáří po 
přechodu do nižšího excitovaného nebo až do základního stavu ve formě záření gama, t.j. 
fotonů s velmi krátkou vlnovou délkou a s energií až několik MeV ( νhE = , kde ν je 
frekvence). Fotony jsou vysílány pouze s určitými hodnotami energií, které odpovídají rozdílu 
energií mezi jednotlivými excitovanými stavy jádra. 

V tabulce 9.2 jsou přehledně uvedeny izotopy kyslíku, jejich zastoupení v přírodě a 
typy přeměn u těch, které nejsou stabilní.  

 
 

Tab.9.2  Izotopy kyslíku, jejich zastoupení v přírodě a u nestabilních rovněž typy přeměn  
Izotop 
 
 

8
13O 8

14O 8
15O 8

16O 8
17O 8

18O 8
19O 8

20O   

% zastoupení v přírodě 0 0 0 99,40 0,40 0,20 0 0 
 
Typ přeměny β + β + β + β − β −

   
 

stabilní  

 
 

Přeměny jader lze znázornit různými schématy přeměny. Příklad přeměny  β-   
probíhající s poločasem přeměny  5,26 roku a provázené emisí záření gama je na obr.9.5 
Výsledné jádro 28  se z excitované hladiny s energií 2,505 MeV do základního stavu 
dostává emisí dvou fotonů s energiemi 1,173 MeV a 1,332 MeV. Stoupající atomové číslo se 
znázorňuje šipkou vpravo dolů, klesající atomové číslo se znázorňuje šipkou vlevo dolů. 
Emise fotonů se vyznačuje svislou čarou, protože se mění pouze energetický stav jádra, ale 
protonové i nukleonové číslo zůstává stejné. 

27
60Co

60 Ni

Kromě mechanizmu přímé emise záření gama z excitovaného jádra existuje ještě další 
způsob, jak se jádro může zbavit přebytečné energie. V tomto případě se energie excitace 
předá elektronu z elektronového obalu atomu. Elektron je poté uvolněn s kinetickou energií 
rovnou rozdílu mezi energií excitace předanou jádrem a vazbovou energií elektronu v atomu. 
Tento jev se nazývá vnitřní  konverze.  

Většina jader v excitovaném stavu vyzařuje přebytečnou energii téměř okamžitě po 
přeměně alfa či beta. Existují však i jádra nazývaná izomery, která mohou setrvávat v 
excitovaném stavu značně dlouho. Takový stav jádra se nazývá metastabilní.  

Jestliže jádro vzniklé přeměnou je nestabilní, nastane časem opět některá z popsaných 
přeměn. Postupná přeměna  probíhá například:  Obě přeměny jsou typu  β38

90
39
90

40
90Sr Y Zr→ → . -, 

první probíhá s poločasem přeměny 28,8 roku, druhá s poločasem přeměny  64,1 hodin. 
V tom případě hovoříme o přeměnových řadách, na jejichž konci je stabilní jádro. 
 
Interakce ionizujícího záření s prostředím 

Ionizující záření (alfa, beta, gama, neutrony apod.) při průchodu látkovým prostředím 
interaguje s jeho atomy. Interakcí obecně rozumíme vzájemné působení mezi částicí a 
prostředím (t.j. atomy, elektrony, nukleony, jádry). Pro nabité částice s nenulovým 
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magnetickým momentem se uplatňuje zejména elektromagnetická interakce. Mezi neutrony a 
prostředím dochází k interakci především v důsledku jaderných sil (tzv. silná interakce). 
Vlivem těchto interakcí částice ionizujícího záření mění směr dráhy a ztrácejí svou energii. 
Ztráty energie jsou důsledkem pružného a nepružného rozptylu záření na elektronech a 
jádrech okolních atomů, případně důsledkem jaderných reakcí a pod. Jedním z hlavních 
výsledků těchto interakcí při průchodu ionizujícího záření prostředním je ionizace, při které 
jsou uvolňovány elektrony z elektronových obalů atomů látkového prostředí. Z tohoto 
hlediska je možno rozdělit ionizující záření na přímo ionizující a nepřímo ionizující. 

Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi (elektrony, pozitrony, částice 
alfa apod.),  které mají k ionizaci dostatečnou energii.          

Nepřímo ionizující záření (fotony, neutrony a pod.) v důsledku různých procesů 
uvolňuje přímo ionizující nabité částice nebo vyvolává jaderné reakce, které jsou provázené 
emisí přímo ionizujících částic. 

Popis průchodu ionizujícího záření prostředím je dále rozdělen podle způsobů 
interakce do tří skupin - nabité částice, fotony, neutrony. 
 
Interakce nabitých částic s prostředím 

Při ztrátách energie ionizujícího záření, které je tvořeno elektricky nabitými částicemi 
(částice alfa, elektrony, pozitrony a další), hraje ze všech možných procesů nejdůležitější roli 
ionizace. 

Pro lehké částice (elektrony, pozitrony) existuje ještě jeden způsob, jak tyto částice 
ztrácejí energii. Zejména při vyšších energiích částic (od několika MeV výše) může nastat 
proces konkurující ionizaci. Jedná se o vznik brzdného záření a o energetické ztráty s ním 
spojené. Jestliže se nabitá částice pohybuje v silovém poli, tedy její pohyb je nerovnoměrný 
nebo křivočarý, vyzařuje elektromagnetické záření na úkor kinetické energie. Pro elektrony a 
pozitrony s uvedenou energií se jedná o záření v rentgenové oblasti spektra. Intenzita 
emitovaného záření klesá s druhou mocninou hmotnosti částice. Pro protony je tedy tato 
intenzita o šest řádů nižší než pro elektrony. V následujících odstavcích však nebudou tyto 
energetické ztráty uvažovány, neboť pro oblast energií záření γ se vznik brzdného záření 
nebude prakticky uplatňovat. 

Ionizace je důsledkem nepružného rozptylu elektricky nabitých částic ionizujícího 
záření na elektronech atomů prostředí, ke kterému dochází v důsledku elektromagnetické 
interakce. Při tomto procesu ztratí ionizující částice takovou část své kinetické energie, která 
je potřebná k uvolnění elektronu z elektronového obalu. Např. střední ionizační energie pro 
vzduch za normálních podmínek je ≈ 34 eV. Během průletu nabité částice hmotným 
prostředím se tento proces opakuje (mnohonásobný rozptyl) do té doby, než kinetická energie 
nabité částice již nestačí k ionizaci ani k excitaci okolních atomů. Při excitaci nedochází k 
uvolnění elektronu z elektronového obalu atomu, ale pouze k jeho přechodu na některou z 
vyšších energetických  hladin. 

Ionizující částice kromě ztrát energie ještě mění svůj směr pohybu. Tuto změnu směru 
způsobuje kromě výše zmíněného nepružného rozptylu také pružný rozptyl. Při tomto procesu 
se kinetická energie částic nespotřebovává na ionizaci či excitaci atomů, tedy energetický stav 
atomu je před rozptylem a po rozptylu stejný. Vzhledem k tomu, že rozptyl probíhá převážně 
na elektronech elektronových obalů atomů prostředí, je podstatně více rozptylováno záření 
beta obsahující elektrony nebo pozitrony než např. záření alfa tvořené jádry , která mají 
přibližně o tři řády větší hmotnost. Důsledkem toho se těžké částice pohybují po téměř 
přímých drahách, zatímco dráhy elektronů nebo pozitronů jsou ve větších hloubkách značně 
pokřiveny. Pohyb elektronů se často označuje jako difúzní pohyb elektronů. 

2
4 He

Co se týče energetických ztrát ionizací, chovají se těžké a lehké částice rovněž odlišně. 
Veličina, která popisuje úbytek energie částice vlivem ionizace na jednotku dráhy při 
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W h v= . ,

,

průchodu látkou, se nazývá „lineární brzdná schopnost“ a charakterizuje vlastnosti prostředí z 
hlediska ionizace. Tato veličina závisí nepřímo úměrně na druhé mocnině rychlosti částice. 
Následkem toho ionizující částice se stejnou energií ale různou hmotností ionizují okolní 
prostředí odlišně. Těžké částice při stejné energii mají nižší rychlost a ionizační ztráty jsou 
proto větší než u lehkých částic. Dalším důsledkem této závislosti je fakt, že k největším 
ztrátám energie částic dochází na konci dráhy, kdy je rychlost částic v prostředí již relativně 
malá.  
 
Interakce záření gama s prostředím 

Záření gama je elektromagnetické záření tvořené fotony. Fotony jsou elektricky 
neutrální kvazičástice s nulovou klidovou hmotností. Pohybují se rychlostí světla. I když 
interagují s jinými částicemi prostřednictvím elektromagnetické interakce, probíhá tato 
interakce vlivem nulové klidové hmotnosti fotonů odlišným způsobem než u elektricky 
nabitých částic. 

Interakce fotonů s látkou probíhá prostřednictvím tří základních procesů - 
fotoelektrického jevu, Comptonova rozptylu a tvorby párů. Tyto jevy probíhají při interakci s 
elektrony nebo v případě tvorby párů v elektrostatickém poli atomových jader. Kromě těchto 
tří procesů mohou probíhat i interakce s jádry atomů, jako jsou jaderný fotoefekt a jaderné 
reakce. Pravděpodobnost těchto jevů je však obyčejně zanedbatelná. Výjimku tvoří některé 
speciální případy. V důsledku těchto uvedených procesů jsou uvolňovány elektrony, které 
interagují s prostředím procesy popsanými v předchozí kapitole. 

1) „Fotoelektrický jev“ může probíhat pouze na vázaných elektronech v elektronovém 
obalu. Pravděpodobnost fotoelektrického jevu klesá s rostoucí energií fotonů a roste s pátou 
mocninou atomového čísla  Z (pro slupku K). Při fotoelektrickém jevu interaguje foton s 
atomem jako s jediným celkem. Energie fotonu  W  je určena vztahem 
 

       (9.3) 
 
kde h je Planckova konstanta a v je frekvence. Všechna energie fotonu je předána některému 
elektronu z elektronového obalu atomu (s největší pravděpodobností elektronu na slupce K), 
který je z atomu uvolněn . Uvolněný elektron opustí atom s energií 
 
 

W h v We = −. 0       (9.4) 
 
kde W0 výstupní práce, což je vazební energie elektronu, tedy je energie potřebná k jeho 
uvolnění z atomu. Tato energie se pro různé prvky pohybuje v rozmezí  101 ÷ 105 eV. 

2) „Comptonův rozptyl“ je pružný rozptyl fotonů na volných elektronech. Z hlediska 
fotonu lze za volný považovat takový elektron, jehož vazbová energie je podstatně nižší, než 
je energie fotonu. Energie původního fotonu se rozdělí mezi elektron, na kterém rozptyl 
probíhá, a rozptýlený foton. Rozptýlený foton je jediný foton s menší energií a tedy větší 
vlnovou délkou. Původní foton v interakci zanikl. Ze zákonů zachování energie a hybnosti 
plyne vztah pro vlnovou délku a energii rozptýleného fotonu v závislosti na úhlu rozptylu ϕ 

 

)cos1( ϕλ −=∆
mc
h  ,    

λ
ν hchE ==  ,   (9.5) 

 
kde λ je vlnová délka, E je energie, c je rychlost světla, h je Planckova konstanta, ν je 
frekvence. Pravděpodobnost jevu roste s atomovým číslem  Z  prostředí a klesá s rostoucí 
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energií fotonu před rozptylem.  Tento pokles pravděpodobnosti v závislosti na energii je však 
pomalejší než v případě fotoelektrického jevu. 

Ke Comptonovu rozptylu může docházet i na atomových jádrech (a prakticky na 
libovolné nabité částici nebo na částici s nenulovým magnetickým momentem). Pro běžné 
energie záření gama (E ≈ 1 MeV) mají však rozptýlené fotony po rozptylu na atomových 
jádrech téměř shodnou energii s nerozptýlenými fotony, neboť klidová hmotnost jader je o 
několik řádů vyšší než hmotnost těchto fotonů. To má za následek, že se mezi rozptýlenými 
fotony s nižší energií (v důsledku rozptylu) vyskytují i fotony s původní energií. 

3) „Tvorba párů“: Pohybuje-li se foton v elektromagnetickém poli nabité částice, může 
dojít k jeho přeměně na pár částice-antičástice. Jedná se o jev s prahovou energií, to znamená, 
že k realizaci tohoto jevu musí být energie fotonu nejméně rovna součtu klidových energií 
částice a antičástice. Vzhledem k tomu, že částice a antičástice mají stejnou hmotnost, musí 
být minimální energie fotonu  Wmin rovna 
 

 ,       (9.6) 
 
kde  c  je rychlost světla a  m0 je klidová hmotnost vzniklé částice (antičástice). Nejčastěji 
dochází k tvorbě páru elektron-pozitron (pozitron je antičásticí k elektronu), protože tento 
proces má nejnižší prahovou energii, která činí 1,02 MeV. Jestliže foton má vyšší energii 
nežli prahovou, rozdělí se zbývající část energie mezi částici a antičástici stejným dílem. 
Pravděpodobnost vzniku páru elektron-pozitron vzrůstá se zvyšující se energií fotonu a s 
druhou mocninou atomového čísla prostředí. 

Z uvedených procesů, ke kterým dochází při interakci záření gama s látkou, je zřejmé, 
že fotonů ve směru šíření během průletu látkovým prostředím postupně ubývá. Tento úbytek 
lze popsat exponenciálním vztahem pro absorpční zákon 

 
  ,      (9.7) 

 
kde N0 je původní počet fotonů, N je počet fotonů po průchodu látkovým prostředím o 
tloušťce  x  a  µ  je lineární součinitel zeslabení. N je třeba chápat tak, že vyjadřuje počet 
fotonů, které ještě nebyly rozptýleny, a mají tedy původní energii. 

Zeslabovací koeficient  µ  vyjadřuje součet zeslabovacích koeficientů pro jednotlivé 
jevy - fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl a tvorba párů 
 

µ µ µ µ= + +f C P ,       (9.8) 
 

kde µf  ,µC ,µP jsou zeslabovacím koeficientem pro jednotlivé procesy, 
2/7

5

ν
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h
z

F ≈ ,  zC ≈µ ,  

.  2zP ≈µ
Jak již bylo uvedeno, pravděpodobnost každého procesu, ke kterému při interakci 

záření gama s prostředím dochází, závisí jak na energii fotonů gama, tak i na prvku, ze 
kterého je složeno interagující prostředí. Proto i zeslabující koeficienty jsou závislé na 
atomovém čísle  Z  a na energii fotonů.  
 
Interakce neutronového záření s prostředím 

Neutrony jsou elektricky neutrální částice, proto se chovají při průchodu látkovým 
prostředím odlišným způsobem než nabité částice. Neutron má sice nenulový magnetický 
moment, ale interakce s elektrony prostřednictvím tohoto momentu je o šest řádů slabší než 
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elektromagnetická interakce v případě nabitých částic. Magnetická interakce mezi neutrony a 
elektrony elektronových obalů atomů prostředí se může projevit pouze ve speciálních 
případech při rozptylu neutronů ve feromagnetických nebo paramagnetických látkách. V 
případě atomových jader je tato interakce ještě slabší, neboť atomová jádra mají magnetické 
momenty o tři řády nižší, než jsou orbitální magnetické momenty elektronů v elektronových 
obalech atomů. 

Průchod neutronů prostředím je ovlivňován hlavně silnou interakcí (jadernými silami) 
s atomovými jádry. Popis této interakce je poměrně složitou záležitostí, neboť velikost 
interakce silně závisí na energii neutronů a velmi se mění nejen pro jednotlivé prvky, ale i pro 
různé izotopy téhož prvku. Podle energie je možno rozdělit neutrony na několik skupin -
tepelné, pomalé, rezonanční a rychlé. I přes složitost popisu silné interakce mezi neutrony a 
jádry atomů je možné rozdělit toto působení na pět základních procesů. Závorky (a,b) zde 
znamenají symbolické označení jaderné reakce, kde  a   označuje nalétávající částici na jádro  
X. Po střetu této částice s jádrem  X  dojde k interakci, po které vznikne jádro  Y, ze kterého 
je emitována částice  b. 
 

1) „Pružný rozptyl (n,n)“   Při tomto procesu se počáteční energie neutronu rozdělí 
mezi neutron a jádro. Jádro po rozptylu zůstává v základním energetickém stavu. S klesající 
hmotnostní jádra roste část kinetické energie, kterou neutron jádru předá. Jestliže rozptyl bude 
probíhat na jádrech vodíku, která tvoří pouze jedna částice (proton) s téměř stejnou hmotností 
jakou má neutron, může neutron předat tomuto jádru veškerou svou energii (v průměru předá 
polovinu své kinetické energie). Lehká jádra se proto často používají ke zpomalování 
neutronů např. v jaderných reaktorech. Zpomalující prostředí se nazývá moderátor, v praxi to 
bývá těžká voda  (D2O) nebo grafit (C). 

2) „Nepružný rozptyl (n,n)“  Tento proces je možný pouze pro neutrony s energiemi  
0,5 MeV až  20 MeV (rychlé neutrony). Po tomto rozptylu zůstává atomové jádro v 
excitovaném stavu. Na tuto excitaci se spotřebuje část kinetické energie interagujícího 
neutronu. 

3) „Radiakční záchyt (n,γ)“  Při tomto procesu je neutron zachycen jádrem, které v 
důsledku toho přejde do vzbuzeného stavu. Při přechodu jádra do základního stavu je 
emitováno záření gama. Radiační záchyt je možný pouze v případě pomalých neutronů, které 
mají energie v rozmezí  10-6 eV  až  10-3 eV. Tento jev se využívá pro odstínění neutronového 
záření, které bylo předtím zpomaleno moderátorem. 

4) „Jaderné reakce (n,p), (n,α)“  Je to proces nejpravděpodobnější pro lehká jádra. 
Vlivem interakce je neutron jádrem pohlcen a z jádra je emitována nabitá částice. 
Konkrétními příklady takových reakcí jsou např. 
  (n,p)     ⇒       pHnHe 1

1
3
1

1
0

3
2 +→+

  (n,α)     ⇒        ,    α4
2

3
1

1
0

6
3 +→+ HnLi α4

2
7
3

1
0

10
5 +→+ LinB

5) „Štěpení jader (n,f)“  Při tomto procesu je v důsledku interakce neutronu a jádra 
jádro rozštěpeno obvykle na dva až tři fragmenty  f (fishion). Při štěpení jsou z jádra uvolněny 
dva až tři neutrony, tedy více než kolik jich do interakce vstoupilo. Na tomto jevu je založena 
řetězová reakce např. v jaderném reaktoru a při jaderném výbuchu. V případě izotopů  

   nastává štěpení vlivem tepelných neutronů, které mají energie v oblasti  
5.10

92
233

92
235U U,  a 94

239 Pu
-3 eV  až  5.10-1 eV. 

 
Uvolnění jaderné energie 

Na obr.9.6 je znázorněna závislost vazbové energie v přepočtu na jeden nukleon na 
hmotnostním čísle. Ve vazbovou energii, která drží jádro pohromadě, se proměnila část 
hmotnosti  nukleonů podle vztahu 
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Jinými slovy jádro má menší hmotnost, než jaký je součet klidových hmotností všech 
nukleonů, ze kterých je jádro složeno. Z obrázku je vidět, že energii lze uvolnit jednak 
spojením lehkých jader na těžší, která jsou v oblasti nejstabilnějších jader, nebo štěpením 
těžkých jader na jádra lehčí opět v oblasti nejstabilnějších jader. Spojování lehkých jader se 
říká termonukleární reakce nebo jaderná fúze a probíhá samovolně v jádrech hvězd. Hmotu 
Slunce tvoří především jádra vodíku a volné elektrony, malé zastoupení jader helia a stopové 
příměsi jader lithia případně těžších prvků. Příklady některých reakcí probíhajících v jádru 
Slunce jsou v tab.9.3, množství uvolněné energie je u jednotlivých reakcí uvedeno. Vysoká 
teplota v řádu 107K je nutná, protože jádra jsou kladně nabitá a musí mít dostatečnou energii, 
aby dokázala překonat odpudivé elektrostatické síly a přiblížit se na dosah působení jaderných 
sil, tedy na vzdálenost 10-15m. Uměle může být dosaženo jaderné fúze neřízenou reakcí 
výbuchem vodíkové bomby nebo řízenou reakcí v náročných zařízeních zvaných tokamak 
nebo zařízení na pinch efekt. Řízená reakce však není dosud technicky zvládnuta natolik, aby 
byla použitelná k  výrobě energie.  

Štěpení těžkých jader může probíhat řízenou reakcí ve štěpných jaderných reaktorech 
nebo neřízenou reakcí jaderným výbuchem. Řízená štěpná řetězová reakce (viz výše) je 
technicky zvládnuta již od r.1942, kdy byl spuštěn první jaderný reaktor v USA. Štěpné 
jaderné reaktory pracují ve všech jaderných elektrárnách k výrobě energie, nebo jsou 
používány jako zdroj neutronů k vědeckému výzkumu. 
 

Tab.9.3  Příklady jaderných reakcí v jádru Slunce 
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Detekce ionizujícího záření 

Detektory ionizujícího záření jsou určeny ke stanovení jeho základních fyzikálních 
charakteristik. Jsou založeny na interakcích ionizujícího záření s hmotným prostředím, které 
byly výše popsány. Konstrukce detektorů závisí na jejich určení, t.j. pro jaký druh ionizujícího 
záření jsou určeny a jaké fyzikální vlastnosti ionizujícího záření mají být studovány. Z 
hlediska fyzikálních procesů, ke kterým v detektorech ionizujícího záření dochází, je možno 
rozdělit detektory na několik základních typů: plynové, scintilační a polovodičové. Zvláště v 
posledních letech vzrůstá význam polovodičových detektorů s rozvojem nových technologií 
umožňujících výrobu velmi čistých polovodičových materiálů. 
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         Konečným výstupním signálem z uvedených druhů detektorů je obvykle po 
zaregistrování jedné částice napěťový impuls, který je dále zpracováván a vyhodnocován. 
Amplituda tohoto impulsu bývá často úměrná energii zaregistrované částice. Velmi důležitý 
je i tvar napěťového impulsu v závislosti na času, neboť ten ovlivňuje další vlastnosti 
detektoru jako jsou časové rozlišení a mrtvá doba. 
 
Plynové detektory 
1) Ionizační komory: Tyto detektory jsou založeny na schopnosti ionizujícího záření ionizovat 
plyn. Zpravidla se jedná o komůrku vyplněnou plynem (obr.9.7), ve které jsou umístěny dvě 
elektrody. Druh plynové náplně a geometrické uspořádání elektrod závisí na určení detektoru. 

Velmi důležitá je u plynových detektorů jejich voltampérová charakteristika (obr.9.8). 
Prochází-li ionizující záření plynovým detektorem, plyn se ionizuje, tedy vznikají páry kladně 
nabitých iontů a záporně nabitých elektronů. Bude-li mezi elektrodami potenciálový rozdíl, 
budou se kladné ionty pohybovat ve směru k záporné elektrodě a záporné elektrony ke kladné 
elektrodě. To znamená, že v uzavřeném elektrickém obvodu poteče elektrický proud. Na 
velikosti napětí mezi elektrodami závisí i rychlost, jakou se budou elektrony a ionty 
pohybovat. Při nízkém napětí bude jejich rychlost poměrně malá a bude docházet k 
rekombinaci iontů a elektronů ještě dříve, než dojdou k elektrodám, neboť pravděpodobnost 
rekombinace roste s klesající vzájemnou rychlostí elektronů a iontů. S rostoucím napětím tedy 
proud roste až dosáhne tzv. nasyceného proudu. V této oblasti voltampérové charakteristiky 
všechny vytvořené elektrony doletí až k elektrodám, proto se zvyšujícím se napětím už proud 
nemůže růst. Při vysokých napětích budou elektrony získávat při urychlování v elektrickém 
poli takovou energii, že budou ionizovat další atomy plynu (sekundární ionizace), takže proud 
mezi elektrodami bude lavinově narůstat. Tento jev se nazývá  plynové zesílení. 

Při měření aktivity zářičů alfa a beta bývají obvykle zářiče umístěny uvnitř ionizační 
komory, takže ionizující částice ztrácejí svou energii pouze v citlivém objemu komory. V 
případě záření beta lze zářič umístit i mimo vlastní ionizační komoru za předpokladu, že 
elektrony budou do komory vstupovat okénkem, které bude zhotoveno z materiálu málo 
pohlcujícího elektrony, např. z hliníkové fólie. Tento způsob měření aktivity však není možný 
v případě záření alfa, neboť dosah částic alfa o energii několika MeV je malý a tudíž by 
značná část záření alfa byla pohlcena již ve vstupním okénku ionizační komory. 

Měření záření gama vyžaduje speciální uspořádání ionizačních komor, neboť ionizace 
plynu v komoře je způsobena elektrony uvolněnými ze stěn komory některým z možných 
způsobů interakce záření gama s prostředním. Z tohoto důvodu je třeba vyrábět vnitřní stěny 
ionizačních komor z materiálů s vysokým protonovým číslem Z. 
         Pro měření neutronového záření tvořeného pomalými neutrony se používají ionizační 
komory s plynnou náplní  BF3 s příměsí argonu, nebo ionizační komory jejichž katoda je 
pokryta sloučeninami obsahujícími bór nebo lithium. Neutrony, které vletí do komory, 
způsobí některou z jaderných reakcí 
                                                  5

10
0
1

3
7

2
4B n Li+ → + α ,

                                                  3
6

0
1

1
3

2
4Li n H+ → + α ,

při kterých se uvolní částice ionizující plynnou náplň ionizační komory, kterou lze snadno 
detekovat. Mohou se také používat ionizační komory, které mají katodu pokrytou izotopem 
uranu Neurony vyvolávají štěpení jader uranu, přičemž vzniklé štěpné fragmenty jsou 
nositeli několika elementárních nábojů, takže silně ionizují plynnou náplň komory. K 
registraci rychlých neutronů se používají plynné náplně bohaté na lehké prvky (CH, CH

92
235U .

2, 
C2H6  a pod.). Neutrony jsou těmito látkami rozptylovány. Při těchto rozptylech rychlé 
neutrony vyrážejí z látek vodík nebo disociují molekuly některých látek na ionty, které 
ionizují náplň komory. 
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2) Proporcionální počítače: Geometrické uspořádání proporcionálních počítačů je obdobné 
jako u ionizačních komor. Proporcionální počítače pracují v oblasti proporcionality III 
(obr.9.8). V této oblasti se začíná projevovat ionizace nárazem, to znamená, že elektrony mezi 
dvěma srážkami získají v elektrickém poli energii postačující k další ionizaci plynu.  
 
3) Geigerovy-Müllerovy počítače: GM počítače pracují v Geigerově oblasti IV voltampérové 
charakteristiky (obr.9.8). Jejich uspořádání je obdobné, jako v případě ionizačních komor 
nebo proporcionálních počítačů. Obvykle se používá koaxiální uspořádání elektrod. Plynná 
náplň má obvykle tlak nižší než 105 Pa. Pro zvýšení účinnosti detektoru se do plynné náplně 
obvykle přidává malé množství organických látek, např. alkoholu, etylén, trimetylbóru a pod. 
Napětí na elektrodách GM počítače se nastavuje pod hodnotu způsobující samostatný výboj. 
Proletí-li ionizující částice, plyn se stane vodivý, vznikne nesamostatný výboj a obvodem teče 
proud. Na sériově zapojeném rezistoru stoupne napětí, a klesne napětí na elektrodách GM 
trubice, což způsobí zhašení výboje. Elektronika vyhodnocuje počet pulsů a tak počítá částice, 
které trubicí prolétly. Pokud některá částice vstoupí do detektoru v době registrace jiné 
částice, není zaregistrována, neboť obě částice se projeví jako jediný impuls. Doba, kdy je 
detektor „zablokován“ se nazývá mrtvou dobou a statisticky je poté třeba korigovat naměřené 
hodnoty. 
 
Scintilační počítače 
         Detekce ionizujícího záření prostřednictvím scintilačních detektorů je jedna z nejstarších 
metod. Princip metody se opírá o skutečnost, že nabité částice mohou v některých látkách 
(krystalech) vyvolávat krátké záblesky v oblasti viditelného nebo ultrafialového světla. 
         Schematické uspořádání scintilačního detektoru je uvedeno na obr.9.9. Částice 
ionizujícího záření, která pronikne do scintilační látky  S  vyvolá světelné záblesky. Takto 
vzniklé fotony po průchodu scintilátorem jsou světlovodem  SV vedeny na fotokatodu FK 
fotonásobiče. Na fotokatodě vyvolají fotony fotoelektrický jev. Fotokatoda je tenká vrstva 
látky, u které je vysoká pravděpodobnost fotoemise elektronu dopadem fotonu příslušné 
vlnové délky. Elektrony uvolněné z fotokatody dopadají na elektrody ve fotonásobiči (tzv. 
dynody  D), které jsou zhotoveny z materiálu s vysokým koeficientem sekundární emise, t.j. 
dopadající elektron vyvolá emisi několika dalších elektronů. Dynod je ve fotonásobiči několik 
podle požadovaného zesílení. Z poslední dynody jsou elektrony vedeny na anodu  A, ke které 
je připojen přes uzemňovací odpor  R kondenzátor  C, na kterém se průlet ionizující částice 
scintilátorem projeví napěťovým impulsem. Naměřené hodnoty je třeba rovněž statisticky 
korigovat podobně jako u GM počítače. 
 
Polovodičové detektory 

V polovodičových materiálech jsou dopadem ionizující částice generovány páry 
elektron-díra, napětí přiložené na detektor způsobí tok elektronů ke kladné elektrodě a tok děr 
k záporné elektrodě. Dopad částice se tedy projeví jako napěťový impuls na sériově 
zapojeném rezistoru (viz obr.9.10), naměřené hodnoty je třeba rovněž statisticky korigovat 
podobně jako u GM počítače.  
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Radioaktivní zářiče 
 
Základní veličiny charakterizující zářič 

Radioaktivní látky našly široké možnosti využití nejen ve fyzikálním výzkumu, ale 
také v různých oborech vědy a techniky, např. v lékařských aplikacích. Zpravidla se používá 
určité množství radionuklidu, které nazýváme radioaktivní zářič. K tomu, abychom mohli 
radioaktivní zářič kvantitativně a kvalitativně popsat, musíme zavést některé veličiny. 
Především je každý zářič charakterizován typem přeměny, ke které v jeho jádrech dochází 
(přeměna alfa, beta, emise záření gama, emise neutronů). K přeměně dochází s určitou 
pravděpodobností, neboli s určitým poločasem přeměny T1/2, který je pro daný zářič 
konstantou. Částice jsou emitovány s určitou energií nebo energiemi. Typ přeměny je vnitřní 
charakteristikou zářiče, ale nepopisuje jej kvantitativně. 

Veličina charakterizující množství a rychlost radioaktivních  přeměn se nazývá 
aktivita. Aktivita je definována 

 

dt
dNA =  ,      (9.10) 

 
t.j. jako podíl středního počtu  dN samovolných jaderných přeměn z daného energetického 
stavu v určitém množství radionuklidu za časový interval  dt  a  délky tohoto intervalu  dt. 
Jednotkou aktivity je becquerel (značka Bq), jejíž rozměr je  s-1. Veličina  N (obecně počet 
entit) zde označuje počet radioaktivních přeměn, při měření používáme  N  k označení počtu 
částic vyslaných zářičem, event. k označení počtu signálů registrovaných detektorem. Tato 
veličina vyjadřuje počet dějů a je tedy bezrozměrná. 
         Pozor! Je třeba  rozlišovat počet  N  a četnost označenou  n. Četnost  n  je definována 
jako podíl středního počtu dějů nebo interakcí a délky časového intervalu, v němž tyto děje 
proběhly. Má vždy rozměr  s-1. 
         Interakci ionizujícího záření s látkou popisuje skupina veličin, z nichž některé 
zavedeme. Pro posouzení účinků záření na látky i na živé organismy se užívá veličina dávka 
(absorbovaná dávka)  D, která je definována 
 

dm
dD ε

=  ,      (9.11) 

 
kde dε   je střední sdělená energie, t.j. energie předaná ionizujícím zářením látce o hmotnosti  
dm v daném místě. Jednotkou dávky je gray, značka Gy. Gray má rozměr m2.s-2. Při stanovení 
dávky je třeba vždy uvést druh látky s níž záření interaguje, např. dávka ve vzduchu  Dα , 
dávka v živé tkáni  Dt a pod. Dávkový příkon  je podíl přírůstku dávky  dD za časový 
interval  dt tohoto intervalu dt 

D&

 

dt
dDD =&  .      (9.12) 

 
Jednotka dávkového příkonu je  Gy.s-1, jeho rozměr je m2.s-3. 
         Biologický účinek ionizujícího záření nezávisí jen na absorbované dávce záření, ale také 
na druhu záření. Pro účely ochrany před zářením je proto nutné zavést veličinu, která by 
odrážela různé biologické účinnosti jednotlivých druhů záření. Jako referenčního zdroje 
záření se obvykle používá rentgenové záření s energií 200 keV. Biologická účinnost záření 
vztažená k účinnosti referenčního zdroje se nazývá jakostní faktor Q. Hodnoty jakostního 
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faktoru Q, který charakterizuje závažnost biologických účinků určitého druhu záření, jsou 
následující (pro vybrané druhy záření): 
 

záření  X, γ, β- ,β+ .......................................................    1 
částice  α  ...................................................................  20 
tepelné neutrony .......................................................    2,3 
neutrony s neznámými energetickým spektrem .........  10 

 
Započtením jakostního faktoru lze zavést dávkový ekvivalent H, který charakterizuje 
biologické účinky záření (již s ohledem na různé druhy záření) 
 

H D Q N= . .       (9.14) 
 
kde D je absorbovaná dávka (Gy), Q je jakostní faktor (bezrozměrné číslo) a N je modifikující 
faktor, obvykle roven jedné. Jednotkou dávkového ekvivalentu je Sievert (Sv). 
 
Radioaktivní zářiče 
1) Zářiče alfa existují jednak jako přirozené radionuklidy, jednak je možno je připravit uměle 
pomocí jaderných reakcí. Jednou z předností radionuklidů alfa je obrovské rozmezí poločasů 
rozpadu při relativně malých rozdílech v energii emitovaných částic. Například v případě 

 mají částice alfa energii  8,78 MeV a poločas rozpadu  T s  zatímco v 
případě  je energie částic alfa 3,98 MeV a poločas přeměny  roků. Další 
předností je čárové energetické spektrum vysílaných částic. Hodnoty energií jsou vesměs 
určeny s přesností  0,1%, což odpovídá řádově jednotkám keV. Vysoká přesnost v určení 
hodnot energie a malá přirozená šířka píků ve spektru jsou důvodem k použití zářičů alfa pro 
energetickou kalibraci a určení energetického rozlišení detektoru. 

212 Po 1 2
73 0410/ , . ,= −

232Th T1 2
101 3910/ , .=

2) Zářiče beta emitují elektrony nebo pozitrony. Zářiče β- emitující elektrony jsou jak 
přirozeného původu, tak připravované uměle pomocí jaderných reakcí. Zářiče β+ emitující 
pozitrony se  přírodě nenacházejí, dají se připravit pouze uměle pomocí jaderných reakcí v 
urychlovačích nebo v jaderných reaktorech. Pro emisi elektronů i pozitronů platí obecná 
zákonitost: čím větší je energie uvolňovaná při přeměně, tím kratší je poločas přeměny beta. 
Nejkratší poločasy při přeměně beta jsou řádově 10-2 s a odpovídá jim energie asi 10 MeV 
uvolňovaná při přeměně. Energetické spektrum záření beta je spojité a charakteristickou 
veličinou je maximální energie ve spektru. Ve většině případů je výsledné jádro po přeměně 
beta ve vzbuzeném stavu a prakticky současně s emisí elektronů či pozitronů dochází i k emisi 
záření gama. Existují však i případy, kdy se výsledné jádro po přeměně nalézá v základním 
stavu, takže zářič beta zhotovený z těchto radionuklidů by neměl vyzařovat žádné záření 
gama. Ve skutečnosti však nelze připravit zářiče beta bez doprovodné  emise záření gama ze 
dvou příčin: za prvé při pohybu lehkých nabitých částic látkou vzniká brzdné záření (i v 
materiálu zářiče či podložky) a za druhé přeměna beta znamená změnu počtu protonů v jádře 
a tím i odpovídající změnu v atomovém obalu, která je provázena emisí elektromagnetického 
záření. Je-li zářič beta zdrojem pozitronů, vznikají navíc v materiálu zářiče nebo podložky 
fotony s energií 0,511 MeV v důsledku anihilace pozitronů s elektrony. 
3) Radioaktivní zdroje záření gama jsou obvykle radionuklidy, v nichž probíhá přeměna beta. 
Výhodou těchto zdrojů je možnost dosažení vysoké aktivity. Většinou se jádro dostává do 
základního stavu postupnou deexcitací přes několik energetických hladin, tedy v těchto 
případech jsou emitovány fotony s několika hodnotami energie. Energie emitovaného záření 
gama leží pro různé radionuklidy v intervalu od několika  keV až do 20 MeV. Užíváme-li 
zářič gama pro kalibraci detektorů, volíme ty zdroje záření gama, jejichž energetické 
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spektrum obsahuje nejvýše tři píky, energeticky od sebe dostatečně vzdálené. Pro tento účel 
se nejčastěji používají nuklidy   24 60 137Na Co Cs, , .
4) Zdroje neutronů: Radioaktivními zdroji neutronů jsou vždy myšleny zdroje, v nichž se 
realizují jaderné reakce typu (α, n) nebo (γ, n) s použitím radioaktivního zářiče jako zdroje 
částic alfa nebo záření gama. Využívá se přitom např. jaderná reakce   
která probíhá s velkou pravděpodobností. Z radioaktivních zářičů se jako zdroj částic alfa pro 
tuto reakci používá buď radionuklid  u něhož je na závadu relativně krátký poločas 
přeměny 139 dnů, nebo 

4
9

2
4

6
12

0
1Be He C n+ → + ,

210 Po,
226 Ra  s poločasem přeměny 1620 roků. Pro reakce typu (γ, n) lze s 

úspěchem použít jader dvou nuklidů   a   Největší toky neutronů poskytují jaderné 
reaktory. Z celého povrchu aktivní zóny reaktoru vystupuje až 10

Be9
4 .2

1 H
18 neutronů za sekundu, 

přičemž jejich energie leží v intervalu od 10-3 eV až do 20 MeV. 
 
 Velmi pěkná encyklopedie jaderné fyziky je dostupná na internetu na stránkách 
společnosti ČEZ, a.s. na adrese http://193.86.119.25/miniencyklopedie_je/index.htm
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Obrázky:  
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Obr. 9.3 

 
 
 

Obr. 9.4 
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Obr. 9.5 
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Obr. 9.6 
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Obr. 9.7 
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Obr. 9.8 

 
 

Obr. 9.9 
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Obr. 9.10 
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