
Záření z elektronového obalu 
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• Běžný názor: 

 - něco, co vidíme 

 - vychází z těles, 

která svítí 

 

• Odborně:  

 - elektromagnetické 

záření s vlnovými délkami 

od 390 nm (fialové) 

do 760 nm (červené) 
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• Světlo vzniká v 
atomech…přesněji v    
elektronovém obalu 

• …Jak? 

• Donutí-li fyzikální 
okolnosti elektron přejít 
z energeticky vyšší 
vrstvy na energeticky 
nižší vrstvu – přebytečná 
energie se vyzáří jako 
světlo…(vznikne foton) 

 

 

 

 

 

 

 

Vyzářený foton 

Elektronové 

obaly 

Vyšší energie 

Nižší energie 

Přechod elektronu 
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   …Maxwellova duha     λ = — 
c 

f 

Vztah mezi vlnovou délkou, 

frekvencí a rychlostí světla 

Vytvoření digitálního učebního materiálu bylo financováno z ESF a státního rozpočtu ČR 



• Jiný způsob přehledného znázornění různých druhů 

elektromagnetického vlnění s vlnovými délkami a frekvencemi 
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• Ultrafialové záření – UV (ultraviolet) 

větší energie 

větší frekvence (menší vlnová délka) 

 již neviditelné   200 nm až 390 nm 

 

Germicidní lampa 
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Infračervené záření  IR (infrared) 

 Spíše molekulární původ 

 Vyzařují jej všechna teplá tělesa 

 Vlnové délky jsou od 760 nm do 1 mm 
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• Rentgenové záření 

• Paprsky „X“ 

• Prochází mnohými látkami  

• Vlnová délka 0,1 nm až 10 nm 

Kdysi…Rentgenka 
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•  γ (gama) záření 

• Vlnová délka menší než 0,1 nm 

• Pochází z atomového jádra 

• Velké množství energie 

Karnotit - ruda uranu a radia 

Autunit – ruda uranu a radia 

Symbol ionizujícího záření. 
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• Světelné spektrum. [2012-03-08] In Optikarium.cz. Dostupné z: http://www.optikarium.cz/optika-
fyzika/ultrafialove-uv-zareni     

• Světelné spektrum. [2012-03-08] In Optikarium.cz. Dostupné z: http://www.optikarium.cz/optika-
fyzika/ultrafialove-uv-zareni     

• Elektromagnetické spektrum I. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spectre.svg 

• Elektromagnetické spektrum II. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spectre.svg 

• Germicidní lampa. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Účinky_ultrafialového_záření  

• Rentgenka. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Rotating_anode_x-ray_tube_(labeled).jpg 

• Schéma rentgenové lampy. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Rotating_anode_x-ray_tube_(labeled).jpg 

• Rentgen ulity. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenovo_záření  

• Gama záření. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Záření_gama 

• Karnotit. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radium  

• Autunit. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radium    

• Symbol ionizujícího záření. [2012-03-08] In Wikipedia.cz. Dostupné z: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ionizující_záření  
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