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•• MMöössbauerssbauer ůůvv jev (MJ): jev (MJ): bezodrazovbezodrazov áá jadernjadern áá rezonanrezonan ččnníí absorpce (fluorescence) absorpce (fluorescence) γγ--zzáářřeneníí;;
•• ObjevenObjeven íí: R. L. M: R. L. M öössbauer v roce 1958 na ssbauer v roce 1958 na 191191Ir;Ir;
•• Dva klDva kl ííččovovéé zzáávvěěry jeho interpretace:ry jeho interpretace:

(1) (1) ččáást jadernst jadern éé energie penergie p řříísluslu ššejej ííccíí zpzpěětntn éému rmu r áázu je odevzdzu je odevzd áána celna cel éému krystalu mu krystalu 
namnam íísto volnsto voln éému atomu emitujmu atomu emituj ííccíího nebo absorbujho nebo absorbuj ííccíího ho γγ--zzáářřeneníí –– tato tato ččáást st 
energie je zanedbatelnenergie je zanedbateln ěě malmal áá s ps p řřihlihl éédnutdnut íím k obrovskm k obrovsk éé hmotnosti krystalu v hmotnosti krystalu v 
porovnporovn áánníí s hmotnosts hmotnost íí prostprost éého atomu;ho atomu;
(2) zbyl(2) zbyl áá ččáást energie zpst energie zp ěětntn éého rho r áázu je pzu je p řřevedena na vibraevedena na vibra ččnníí energii.energii.

R. L. MR. L. Möössbauer (31.01.1929 ssbauer (31.01.1929 –– 14.09.2011)14.09.2011)

NC: 1961

•• KvantovKvantov áánníí mmřříížžkových kových fononfonon ůů →→
pravdpravd ěěpodobnost, podobnost, žže se me se m řříížžkovkov éé oscilace oscilace 
nepnep řřejdou ve vibraejdou ve vibra ččnníí energii (tj. procesy bez energii (tj. procesy bez 
emise emise fononufononu ) p) přři emisi a absorpci i emisi a absorpci γγ--zzáářřeneníí..
•• PPřři ti t ééto pravdto pravd ěěpodobnosti (podobnosti ( LambLamb --MMöössbauerssbauer ůůvv
faktor) emise a absorpce faktor) emise a absorpce γγ--zzáářřeneníí probprob ííhháá zcela zcela 
neznezáářřivivěě..
•• Jaderný rezonanJaderný rezonan ččnníí jev jev →→ MMöössbauerovassbauerova
spektroskopie (MS) s vysokou citlivostspektroskopie (MS) s vysokou citlivost íí vvůčůči i 
energetickým zmenergetickým zm ěěnnáám v m v řřáádu 10du 10 --88 eVeV..
•• MJ: skoro 100 jaderných pMJ: skoro 100 jaderných p řřechodechod ůů u okolo 80 u okolo 80 
nuklidnuklid ůů (43 prvk(43 prvk ůů).).
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1. 1. ÚÚvodvod
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

•• JadernJadern áá rezonance rezonance γγ--zzáářřeneníí: jadern: jadern éé hladiny zhladiny z áářřiičče a e a absorberuabsorberu ;;
•• Emise Emise γγ--zzáářřeneníí spuspu ššttěěna pna p řředchozedchoz íím rozpadem radioaktivnm rozpadem radioaktivn íího ho prekurzoruprekurzoru obsahujobsahuj ííccíího ho 
rezonanrezonan ččnníí jjáádra se dra se ZZ protony a protony a NN neutrony;neutrony;
•• JadernJadern áá reakce (reakce ( αα-- nebo nebo ββ--rozpad, zrozpad, z ááchyt Kchyt K --elektronelektron ůů) vede k izotopu () vede k izotopu ( ZZ,,NN) v excitovan) v excitovan éém m 
stavu (e) s energistavu (e) s energi íí EEee;;
•• ExcitovanExcitovan éé jjáádro: konedro: kone ččnnáá stst řřednedn íí doba doba žživota ivota ττ;;
•• ExcitovanExcitovan éé jjáádro dro →→ ppřřechod do zechod do z áákladnkladn íího stavu (g) s energiho stavu (g) s energi íí EEgg;;
•• Emise Emise γγ--fotonu s jistou pravdfotonu s jistou pravd ěěpodobnostpodobnost íí s kvantovanou energis kvantovanou energi íí EE00 = = EEee –– EEgg (bez (bez 
zpzpěětntn éého rho r áázu);zu);
•• Za jistých podmZa jistých podm íínek mnek m ůžůže být e být γγ--foton absorbovfoton absorbov áán jn j áádrem stejndrem stejn éého druhu pobývajho druhu pobývaj ííccíím v m v 
zzáákladnkladn íím stavu, kdy dojde k jeho pm stavu, kdy dojde k jeho p řřechodu do excitovanechodu do excitovan éého stavu (ho stavu ( ααTT: celkový vnit: celkový vnit řřnníí
konverznkonverzn íí koeficient, udkoeficient, ud áávajvaj ííccíí pompom ěěr por po ččtu konverzntu konverzn íích elektronch elektron ůů k pok po ččtu tu γγ--fotonfoton ůů) pro ) pro 
ppřřechod s energiechod s energi íí 14.4 14.4 keVkeV u u 5757Fe Fe →→ ααTT = 8.17);= 8.17);
•• RezonanRezonan ččnníí absorpce absorpce γγ--zzáářřeneníí je pje p řříímo spjatmo spjat áá s jadernou rezonans jadernou rezonan ččnníí fluorescencfluorescenc íí →→
reemisereemise sekundsekund áárnrn íího ho γγ--fotonu z excitovanfotonu z excitovan éého stavu jho stavu j áádra v dra v absorberuabsorberu po rezonanpo rezonan ččnníí
absorpci absorpci →→ ppřřechod se stejnou dobou echod se stejnou dobou žživota ivota ττ emisemis íí γγ--fotonu v libovolnfotonu v libovoln éém smm sm ěěru nebo ru nebo 
ppřřenosem energie z jenosem energie z j áádra do Kdra do K --elektronovelektronov éé slupky skrze vnitslupky skrze vnit řřnníí konverzi a vyrakonverzi a vyra žženeníí
konverznkonverzn íích elektronch elektron ůů;;
•• EE00 ≈≈ 1010--100 100 keVkeV (optick(optick áá spektroskopie: 1spektroskopie: 1 --10 10 eVeV), absolutn), absolutn íí šíšířřky energetických hladin jsou ky energetických hladin jsou 
u obou spektroskopiu obou spektroskopi íí jsou podobnjsou podobn éé, ale relativn, ale relativn áá šíšířřky jaderných hladin jsou velmi malky jaderných hladin jsou velmi mal éé v v 
ddůůsledku sledku výsokýchvýsokých stst řřednedn íích energich energi íí ((∆∆EE//EE00 ≈≈ 1010--1313 nebo mennebo men šíší).).
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

•• ZpZpěětný rtný r ááz z →→ problprobl éém u kapalných a plynných vzorkm u kapalných a plynných vzork ůů, energetick, energetick áá ztrztr ááta je velkta je velk áá;;
•• Tepelný pohyb a Tepelný pohyb a dopplerovskdopplerovsk éé rozroz šíšířřeneníí rezonanrezonan ččnníích ch ččar ar →→ daldal šíší ddůůleležžitit áá hlediska;hlediska;
•• R. L. MR. L. Möössbauer ssbauer →→ jjáádra fixovandra fixovan áá v pevnv pevn éé lláátce tce →→ podstatnpodstatn áá ččáást f st f γγ--fotonfoton ůů je emitovje emitov áána a na a 
absorbovabsorbov áána bez mna bez m ěřěřitelniteln éého zpho zp ěětntn éého rho r áázu zu →→ odpovodpov íídajdaj ííccíí rezonanrezonan ččnníí ččááry vykazujry vykazuj íí
ppřřirozenou irozenou polopolo šíšířřkuku bez tepelnbez tepeln éého rozho roz šíšířřeneníí..

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

•• Energii Energii EE00 jadernjadern éého nebo elektronovho nebo elektronov éé stavu s dobou stavu s dobou žživota ivota ττ nelze stanovit pnelze stanovit p řřesnesněě →→
omezený omezený ččasový interval asový interval ∆∆tt dostupný pro mdostupný pro m ěřěřeneníí;;
•• EE00 lze pouze stanovit s jistou vlastnlze pouze stanovit s jistou vlastn íí neurneur ččitostitost íí ∆∆EE, kter, kter áá je dje d áána na HeisenbergovouHeisenbergovou relacrelac íí
neurneur ččitosti tvaru itosti tvaru ∆∆EE∆∆tt ≥≥ ħħ, , ∆∆tt ≈≈ ττ; jadern; jadern éé hladiny odpovhladiny odpov íídajdaj ííccíí zzáákladnkladn íímu stavu tudmu stavu tud íížž majmaj íí
nulovou neurnulovou neur ččitost v energii;itost v energii;
•• Energie Energie γγ--fotonfoton ůů vyzvyz áářřených ze souboru identických jader bude vykazovat d istribuci kolených ze souboru identických jader bude vykazovat d istribuci kol em em 
stst řřednedn íí energie energie EE00 = = EEee –– EEgg →→ LorentzovaLorentzova funkce:funkce:

•• ΓΓ……polopolo šíšířřkaka spektrspektr áálnln íí ččááry ry →→ ppřřirozenirozen áá šíšířřka jadernka jadern éého excitovanho excitovan éého stavu.ho stavu.
•• EmisnEmisn íí a absorpa absorp ččnníí ččááry jsou popsatelnry jsou popsateln éé stejnou distribustejnou distribu ččnníí funkcfunkc íí;;
•• ΓΓττ = = ħħ;;
•• ττ: od : od ~~ 1010--66 do do ~~ 1010--1111 s (pro pozorovs (pro pozorov áánníí MJ);MJ);
•• 5757Fe: Fe: ττ = = tt1/21/2//lnln (2) = 1.43x10(2) = 1.43x10 --77 s a tuds a tud íížž ΓΓ = 4.55x10= 4.55x10 --99 eVeV..
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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•• γγ--ffoton nenese energii oton nenese energii EEγγ = = EE00 v pv p řříípadpaděě jjáádra umdra um ííststěěnnéého ve volných atomech nebo ho ve volných atomech nebo 
molekulmolekul áách ch →→ γγ--foton mfoton m áá hybnost hybnost pp ;;
•• Emise Emise γγ--fotonu z jfotonu z j áádra o hmotnosti dra o hmotnosti MM →→ energie zpenergie zp ěětntn éého rho r áázu je odevzdzu je odevzd áána jna j áádru a jdru a j áádro dro 
se pohybuje rychlostse pohybuje rychlost íí v ve smv ve sm ěěru oparu opa ččnnéém s pm s p řřihlihl éédnutdnut íím k vlnovm k vlnov éému vektoru mu vektoru kk γγ--fotonu;fotonu;

•• M M = = mmnn//ppAA , kde , kde mmnn/p/p je hmotnost nukleonu (protonu nebo neutronu), je hmotnost nukleonu (protonu nebo neutronu), AA je hmotnostnje hmotnostn íí ččííslo slo 
mmöössbauerovskssbauerovsk éého izotopu a ho izotopu a EE00 je energie pje energie p řřechodu v echodu v keVkeV;;
•• 5757Fe: 14.4 Fe: 14.4 keVkeV →→ EERR = 1.95x10= 1.95x10 --33 eVeV;;
•• ZpZpěětný rtný r ááz z →→ posun energie emisnposun energie emisn íí ččááry o ry o EERR k nik ni žžšíším energim energi íím, tj. m, tj. EEγγ = = EE00 –– EERR;;
•• U absorpce U absorpce →→ EEγγ = = EE00 + + EERR;;
•• MJ nenMJ nen íí momo žžný mezi dvný mezi dv ěěma volnými atomy v klidu kvma volnými atomy v klidu kv ůůli ztrli ztr ááty energie v dty energie v d ůůsledku zpsledku zp ěětntn éého ho 
rráázu;zu;
•• U reU reáálných plynlných plyn ůů a kapalin nejsou nava kapalin nejsou nav ííc atomy v klidu c atomy v klidu →→ EEγγ je navje nav ííc modulovc modulov áána na 
dopplerovskoudopplerovskou energienergi íí EED.D.

dopplerovskdopplerovsk éé
rozroz šíšířřeneníí

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ07
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•• PevnPevn áá lláátka: tka: mmöössbauerovskyssbauerovsky --aktivnaktivn íí jjáádra je vdra je v ííce ce čči mi m éénněě svsv áázanozano se svým okolse svým okol íím a nenm a nen íí
tudtud íížž schopno podstoupit zpschopno podstoupit zp ěětný rtný r ááz volnz voln ěě →→ mmůžůže ale vibrovat v re ale vibrovat v r áámci systmci syst éému mu 
chemických vazeb (efektivnchemických vazeb (efektivn íí vibravibra ččnníí frekvence jsou frekvence jsou řřáádu 1/du 1/ ττvibvib ≈≈ 10101313 ss --11););
•• Za tZa tééto podmto podm íínky stnky st řřednedn íí posunutposunut íí jjáádra se dra se zprzprůůmměěrujeruje na nulu bna nulu b ěěhem hem ččasu jaderných asu jaderných 
ppřřechodechod ůů ((ττ ≈≈ 1010--77 s) s) →→ (1) (1) žžáádndn éé dopplerovskdopplerovsk éé rozroz šíšířřeneníí energie energie γγ--fotonfoton ůů a (2) hybnost a (2) hybnost 
ppřřidruidru žženenáá zpzpěětntn éému rmu r áázu mzu můžůže být pouze pe být pouze p řřededáána krystalu jako celku: na krystalu jako celku: pp = = MMcrystalcrystal vv →→ vv ≈≈ 0 0 
v dv důůsledku velksledku velk éé hmotnosti krystalu (plathmotnosti krystalu (plat íí i pro nanoi pro nano ččáástice) stice) →→ EERR = 1/2= 1/2MMcrystalcrystal vv22 ppřříísluslu ššejej ííccíí
translatransla ččnníímu pohybu je zanedbatelnmu pohybu je zanedbateln áá;;
•• MMíísto toho sto toho ččáást st EE00 spojenspojen éé s jaderným ps jaderným p řřechodem mechodem m ůžůže pe přřejejíít mt m řříížžkovkov éého vibraho vibra ččnníího ho 
systsyst éému, jestlimu, jestli žže zpe zpěětný rtný r ááz excituje vibraci mz excituje vibraci m řříížžky (tj. ky (tj. fononfonon ). ). FononFonon mmůžůže být rovne být rovn ěžěž
anihilovanihilov áánn jaderným jevem jaderným jevem →→ EEvibvib je o nje o n ěěkolik kolik řřáádu vdu v ěěttšíší nenežž ΓΓ jaderných hladin jaderných hladin →→ jadernjadern áá
rezonance rezonance γγ--zzáářřeneníí tudtud íížž nennen íí momo žžnnáá v pv p řříípadpaděě excitace nebo excitace nebo anihilaceanihilace fononufononu !!!!!!
•• KvantovKvantov áá mechanika mechanika →→ jistjist áá konekone ččnnáá pravdpravd ěěpodobnost podobnost ff bezfononovbezfononov ééhoho procesu procesu →→ ff
((LambLamb --MMöössbauer faktor) uvssbauer faktor) uv ááddíí popoččet emiset emis íí nebo absorpcnebo absorpc íí γγ--fotonu vyskytujfotonu vyskytuj ííccíích se bez ch se bez 
zpzpěětntn éého rho r áázu zu →→ bezodrazovýbezodrazový faktor;faktor;

•• kde kde <<xx22>> je oje oččekekáávanvan áá hodnota kvadrhodnota kvadr áátu amplitudy vibrace ve smtu amplitudy vibrace ve sm ěěru ru šíšířřeneníí γγ--fotonu;fotonu;
•• omezenomezen íí výbvýb ěěru izotopru izotop ůů pro MS: jpro MS: j áádra s energiemi excitovandra s energiemi excitovan éého stavu nad 0.2 ho stavu nad 0.2 MeVMeV majmaj íí
ddáávajvaj íí velmi malvelmi mal éé ff ..

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ09



•• ff je teplotnje teplotn ěě zzáávislý vislý →→ DebyeDebyeůůvv model pevnmodel pevn éé lláátky (nentky (nen íí ppřřííhodný pro chemickhodný pro chemick éé slouslou ččeniny eniny 
a komplikovana komplikovan éé pevnpevn éé lláátky) tky) →→ ppřředpoklad spojitedpoklad spojit éé distribuce energidistribuce energi íí fononufononu ωω v rozmezv rozmez íí od od 
0 do 0 do ωωDD s hustotou stavs hustotou stav ůů umuměěrnournou ωω22;;
•• NejvyNejvy ššíšší energie energie fononufononu ħħωωDD zzáávisvis íí na elastických vlastnostech danna elastických vlastnostech dan éého materiho materi áálu a lu a 
obvykle se charakterizuje ve smyslu obvykle se charakterizuje ve smyslu DebyehoDebyeho teploty teploty ΘΘDD = = ħħωωDD//kk , kter, kter áá ppřředstavuje medstavuje m ěřěříítko tko 
ssííly vazeb mezi ly vazeb mezi mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íím atomem a mm atomem a m řříížžkou;kou;

•• ΘΘDD vysokvysok áá pro metalickpro metalick éé systsyst éémy a nmy a n íízkzkáá pro organometalickpro organometalick éé systsyst éémy;my;
•• ff je dje důůleležžitý faktor stanovujitý faktor stanovuj ííccíí intenzitu rezonanintenzitu rezonan ččnníích ch ččar v ar v mmöössbaurovskssbaurovsk éémm spektru:spektru:

(1) (1) ff roste s klesajroste s klesaj ííccíí energienergi íí ppřřechodu;echodu;
(2) (2) ff roste s klesajroste s klesaj ííccíí teplotou;teplotou;
(3) (3) ff roste s rostoucroste s rostouc íí DebyehoDebyeho teplotou.teplotou.

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ10



2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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•• lnln [[ ff((TT)/f(4.2 K))/f(4.2 K) ]] = = lnln [[AA((TT)/)/AA(4.2 K(4.2 K]], , MM →→ MMeffeff (efektivn(efektivn íí hmotnost, bere do hmotnost, bere do úúvahy kolektivnvahy kolektivn íí
pohyby pohyby mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íího atomu spoleho atomu spole ččnněě s jeho s jeho ligandyligandy ), ), ΘΘDD →→ ΘΘMM
(m(möössbauerovskssbauerovsk áá teplota, specifickteplota, specifick áá k mk m íístnstn íímu okolmu okol íí vnvn íímanman éému mu mmöössbauerovskyssbauerovsky
aktivnaktivn íím atomem);m atomem);
•• ΘΘM a M a MeffMeff : nejsou univerz: nejsou univerz áálnln íí, efektivn, efektivn íí mmíístnstn íí promprom ěěnnnn éé , specifick, specifick éé k detekk detek ččnníí metodmetod ěě;;
•• ff zzáávisvis íí na oxidana oxida ččnníím stavu, m stavu, spinovspinov éémm stavu a elastických vazbstavu a elastických vazb áách ch mmöössbauerovskyssbauerovsky
aktivnaktivn íího atomu;ho atomu;
•• zmzměěny v ny v lnln [[ ff((tt))]] : zm: změěna valenna valen ččnníího stavu, ho stavu, spinovspinov ééhoho stavu, fstavu, f áázovzováá zmzměěna.na.

ÚÚpravy spojenpravy spojen éé s omezens omezen íím platnosti m platnosti DebyehoDebyeho modelumodelu

Experiment R. L. Experiment R. L. MMöössbauerassbauera (1958)(1958)

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

•• ZpZpěětný rtný r ááz u volných nebo slabz u volných nebo slab ěě vváázaných atomzaných atom ůů →→ posun pposun p řřechodovechodov éé ččááry o ry o EERR a a rozroz šíšířřee--
nníí o o ΓΓDD termterm áálnln íím pohybem atomm pohybem atom ůů;;
•• PozorovPozorov áánníí MJ: aspoMJ: aspo ňň ččáástesteččný pný p řřekryv emisnekryv emisn íí a absorpa absorp ččnníí ččááry;ry;
•• DopplerDoppler ůůvv jev: kompenzace ztrjev: kompenzace ztr ááty energie v dty energie v d ůůsledku zpsledku zp ěětntn éého rho r áázu;zu;
•• R. L. MR. L. Möössbauer: objevenssbauer: objeven íí bezodrazovbezodrazov éé emise a absorpce emise a absorpce γγ--fotonfoton ůů;;
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

•• ff je mje m ííra ra bezodrazovbezodrazov éé jadernjadern éé absorpce absorpce γγ--fotonfoton ůů (MJ);(MJ);
•• Zdroj radioaktivnZdroj radioaktivn íího zho z áářřeneníí je umje um ííststěěn na pohybovn na pohybov éé zazařříízenzeníí, kter, kter éé zajizaji ššťťuje periodický uje periodický 
pohyb s kontrolovatelnými rychlostmi, + v smpohyb s kontrolovatelnými rychlostmi, + v sm ěěrem k a rem k a –– v smv sm ěěrem od rem od absorberuabsorberu ;;
•• Pohyb moduluje energii Pohyb moduluje energii γγ--fotonfoton ůů ppřřichich áázejzejííccíích k ch k absorberuabsorberu v dv důůsledku sledku DopplerovaDopplerova jevu: jevu: 
EEγγ = E= E00(1 + v/c). (Rovn(1 + v/c). (Rovn ěžěž se mse můžůže pohybovat e pohybovat absorberabsorber a za záářřiičč je v klidu.)je v klidu.)
•• PrPrůůchozchoz íí γγ--fotony jsou pak detekovfotony jsou pak detekov áány ny ččíítataččem em γγ--fotonfoton ůů a zaznamena zaznamen áány jako funkce ny jako funkce 
rychlosti rychlosti absorberuabsorberu vvůčůči zi záářřiičči i →→ mmöössbauerovskssbauerovsk éé transmisntransmisn íí spektrum T(v).spektrum T(v).
•• PoPoččet rezonanet rezonan ččnníích jaderných absorpcch jaderných absorpc íí γγ--fotonfoton ůů je urje ur ččen en ppřřekryvemekryvem posunutposunut éé emisnemisn íí a a 
absorpabsorp ččnníí ččááry; ry; ččíím vm věěttšíší ppřřekryv tekryv t íím menm men šíší prprůůchod; maximchod; maxim áálnln íí rezonance nastane rezonance nastane 
kompletnkompletn íím m ppřřekryvemekryvem emisnemisn íí a absorpa absorp ččnníí ččááry.ry.

MMöössbauerovskssbauerovsk éé transmisntransmisn íí spektrumspektrum

•• NN00……celkový pocelkový po ččet et γγ--fotonfoton ůů emitovaných zdrojem za jednotku emitovaných zdrojem za jednotku ččasu ve smasu ve sm ěěru detektoru, ru detektoru, 
ffss……bezodrazovýbezodrazový faktor zdroje, Efaktor zdroje, E 00……stst řřednedn íí energie jadernenergie jadern éého pho p řřechodu, Eechodu, E 00(1 + v/c) je (1 + v/c) je 
dopplerovskydopplerovsky --posunutý stposunutý st řřed emisned emisn íí ččááry;ry;
•• AbsorberAbsorber se stejnou stse stejnou st řřednedn íí energienergi íí EE00 mezi excitovanou a zmezi excitovanou a z áákladnkladn íí jadernou hladinou ale s jadernou hladinou ale s 
∆∆E pE přředstavujedstavuj ííccíí dodatedodate ččný ný absorberuabsorberu vlastnvlastn íí posun v dposun v d ůůsledku chemických sledku chemických úúččinkink ůů;;

•• N(E)N(E)dEdE……popoččet bez zpet bez zp ěětntn éého rho r áázu emitovaných zu emitovaných γγ--fotonfoton ůů s energis energi íí EEγγ v rozmezv rozmez íí E a E + E a E + dEdE

Emisní čára
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2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

AbsorpAbsorp ččnníí ččáárara ÚÚččinný prinný pr ůřůřez ez 
rezonanrezonan ččnníí absorpceabsorpce

•• σσ00……maximmaxim áálnln íí úúččinný prinný pr ůřůřez pez přři rezonanci (E = Ei rezonanci (E = E 00 + + ∆∆E) E) →→ zzáávisvis íí na Ena Eγγ, , IIee a a IIgg (spiny (spiny 
excitovanexcitovan éého a zho a z áákladnkladn íího jadernho jadern éého stavu) a ho stavu) a αα (intern(intern íí konverznkonverzn íí koeficient pro jaderný koeficient pro jaderný 
ppřřechod);echod);
•• PrPrůůchod chod γγ--fotonfoton ůů skrz skrz absorberabsorber →→ zeslaben resonanzeslaben resonan ččnníí absorpcabsorpc íí (v z(v záávislosti na vislosti na ppřřekryvuekryvu
emisnemisn íí a absorpa absorp ččnníí ččááry), hmotnostnry), hmotnostn íí absorpcabsorpc íí v dv důůsledku fotoefektu a sledku fotoefektu a ComptonovaComptonova
rozptylu:rozptylu:

•• tt ’’……tloutlou ššťťka ka absorberuabsorberu , , ffabsabs ……pravdpravd ěěpodobnost podobnost bezodrazovbezodrazov éé absorpce, absorpce, nnMM……popoččet et 
mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íích jader na 1 gram hmotnosti ch jader na 1 gram hmotnosti absorberabsorber , , µµee……hmotnostnhmotnostn íí absorpabsorp ččnníí
koeficientkoeficient
•• Celkový poCelkový po ččet et bezodrazovýchbezodrazových γγ--fotonfoton ůů ppřřichich áázejzejííccíích do detektoru za jednotku ch do detektoru za jednotku ččasuasu
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•• (1(1--ffss): pod): pod ííl l γγ--fotonfoton ůů emitovaných se ztremitovaných se ztr áátou energie tou energie 
v dv důůsledku zpsledku zp ěětntn éého rho r áázu zu →→ nerezonannerezonan ččnníí pozadpozad íí
ppřřispisp íívajvaj ííccíí k prk pr ůůchozchoz íímu zmu z áářřeneníí →→ zeslabeno pouze zeslabeno pouze 
hmotnostnhmotnostn íí absorpcabsorpc íí v v absorberuabsorberu

•• Celkový poCelkový po ččet et γγ--fotonfoton ůů vstupujvstupuj ííccíích do detektoruch do detektoru

TransmisnTransmisn íí integrintegr áál (platný pro idel (platný pro ide áálnln íí tenktenk éé zdroje zdroje 
bez vlastnbez vlastn íí absorpce a homogennabsorpce a homogenn íí absorberyabsorbery s s 
ppřředpokladem stejných edpokladem stejných ΓΓ pro zdroj a pro zdroj a absorberabsorber ..

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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•• Jiný zJiný z áápis transmisnpis transmisn íího integrho integr áálulu

•• tt……efektivnefektivn íí tloutlou ššťťka ka absorberuabsorberu ;;
•• BezrozmBezrozm ěěrnrn áá promprom ěěnnnn áá shrnuje vlastnosti shrnuje vlastnosti absorberuabsorberu ve vztahu k rezonanve vztahu k rezonan ččnníí absorpci.absorpci.

nebo

•• NNMM = = nnMMtt ’’……popoččet et mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íích jader na jednotku plochy ch jader na jednotku plochy absorberuabsorberu ;;
•• TransmisnTransmisn íí integrintegr áál platný pouze pro l platný pouze pro singletnsingletn íí ččááry!!!ry!!!
•• Pro tenký Pro tenký absorberabsorber , t , t <<<< 11

•• RezonanRezonan ččnníí absorpce mizabsorpce miz íí pro v pro v →∞→∞

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ16



•• AbsorpAbsorp ččnníí spektrum pro tenký spektrum pro tenký absorberabsorber

•• Pro stPro st řřednedněě tlusttlust éé absorberyabsorbery aproximace T(v) rovnaproximace T(v) rovn ěžěž platplat íí i pi p řřes rozes roz šíšířřenenéé ččááry v zry v z áávislosti vislosti 
na t. Pro rozna t. Pro roz šíšířřeneníí ččar platar plat íí

ΓΓexpexp = 2= 2ΓΓ

•• NehomogennNehomogenn íí rozroz šíšířřeneníí v dv důůsledku distribuce nerozlisledku distribuce nerozli ššitelniteln éého ho hyperjemnhyperjemn ééhoho ššttěěpenpen íí ve ve 
vzorku nebo vzorku nebo absorberuabsorberu →→ gaussovskgaussovsk áá distribuce distribuce lorentzovskýchlorentzovských funkcfunkc íí →→ VoigtovyVoigtovy funkcefunkce

2. Z2. Záákladnkladn íí fyzikfyzik áálnln íí ppřředstavy MJedstavy MJ

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer
Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , , 
Berlin (2011).Berlin (2011).
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3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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BlokovBlokov éé schsch ééma MSma MS

3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie19



3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

vkrok = Di (mm/s)/ Di (kanálové číslo)

vmax = vstep (N – 1)/2

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

RadioaktivnRadioaktivn íí zdroj pro zdroj pro 5757Fe MSFe MS

SynchrotronovSynchrotronov éé zzáářřeneníí
PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , 
MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Transition 
Metal ChemistryMetal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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Kryostaty a vnKryostaty a vn ěějjšíší magnetickmagnetick áá polepole

3. Experiment3. Experiment áálnln íí uspouspo řřááddáánníí MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer
Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Metal ChemistryTransition Metal Chemistry , , SpringerSpringer , , 
Berlin (2011).Berlin (2011).
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4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

•• MMöössbauerovskssbauerovsk éé spektrum je charakterizovspektrum je charakterizov ááno pono po ččtem, tvarem, polohou a relativntem, tvarem, polohou a relativn íí
intenzitou absorpintenzitou absorp ččnníích ch ččar. Tyto vlastnosti spektra jsou výsledkem povahy rar. Tyto vlastnosti spektra jsou výsledkem povahy r ůůzných zných 
hyperjemnýchhyperjemných interakcinterakc íí a jejich a jejich ččasových zasových z áávislostvislost íí a za záávislostvislost íí na jakna jak éémkoliv pohybu mkoliv pohybu 
(dynamice) (dynamice) mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íího jho j áádra;dra;
•• MMöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íí jjáádro vystaveno elektrickým a magnetickým poldro vystaveno elektrickým a magnetickým pol íím vytvm vytv áářřených ených 
elektrony elektrony mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íího atomu a sousednho atomu a sousedn íími atomy mi atomy →→ tyto pole tyto pole interagujinteraguj íí s s 
distribucdistribuc íí elektronovelektronov éého nho n ááboje a magnetickým boje a magnetickým dipdip óólovýmlovým momentem momentem mmöössbauerovskyssbauerovsky
aktivnaktivn íího jho j áádra a rozrudra a rozru ššujuj íí jeho jadernjeho jadern éé energetickenergetick éé stavy;stavy;
•• KromKrom ěě chemických charakteristik tudchemických charakteristik tud íížž hyperjemnhyperjemn éé parametry odrparametry odr áážžejej íí vibravibra ččnníí, elektrick, elektrick éé
a magneticka magnetick éé vlastnosti zkoumanvlastnosti zkouman éého materiho materi áálu;lu;
•• Perturbace jaderných hladin Perturbace jaderných hladin →→ jadernjadern áá hyperjemnhyperjemn áá interakce: interakce: 

(1) posun jaderných energetických hladin (elektrick(1) posun jaderných energetických hladin (elektrick áá monopmonop óólovlov áá interakce);interakce);
(2) (2) ššttěěpenpen íí degenerovaných stavdegenerovaných stav ůů (elektrick(elektrick áá kvadrupkvadrup óólovlov áá interakce a magnetickinterakce a magnetick áá
dipdip óólovlov áá interakce);interakce);

•• MMöössbauerovskssbauerovsk éé spektrum odrspektrum odr áážžíí povahu a spovahu a s íílu lu hyperjemnýchhyperjemných interakcinterakc íí::
(1) elektrick(1) elektrick áá monopmonop óólovlov áá interakce interakce →→ zmzměěna polohy rezonanna polohy rezonan ččnníí ččááry;ry;
(2) elektrick(2) elektrick áá kvadrupkvadrup óólovlov áá interakce a magnetickinterakce a magnetick áá dipdip óólovlov áá interakce interakce →→ ššttěěpenpen íí
rezonanrezonan ččnníích ch ččar podle pravidel dovolených par podle pravidel dovolených p řřechodechod ůů ze zze záákladnkladn íího do ho do 
excitovanexcitovan éého stavu;ho stavu;

•• ObecnObecn ěě platplat íí, , žže celkove celkov áá absorpabsorp ččnníí intenzita spektra je funkcintenzita spektra je funkc íí koncentrace koncentrace mmöössbauerossbauero --
vskýchvských jader vjader v absorbabsorb ééruru a atomových a atomových úúččinných prinných pr ůřůřezezůů, , úúččastnastn ííccíích se jaderných procesch se jaderných proces ůů..
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Chemický posunChemický posun je výsledkem odlije výsledkem odli ššnnéé elektrickelektrick éé monopmonop óólovlov éé ((coulombovskcoulombovsk éé) interakce) interakce
mezi mezi distribucdistribuc íí kladnkladn éého nho n ááboje jboje j áádra a distribucdra a distribuc íí elektronovelektronov éého nho n ááboje boje ss--elektronelektron ůů
vv objemu jobjemu j áádra vdra v zzáářřiičči a i a absorbabsorb ééruru . Tento posun vznik. Tento posun vznik áá v dv důůsledku sledku rozdrozd íílu objemu jlu objemu j áádra v dra v 
zzáákladnkladn íím a excitovanm a excitovan éém stavum stavu a a rozdrozd íílu mezi elektronovými hustotami vlu mezi elektronovými hustotami v mmííststěě
mmöössbauerovskýchssbauerovských jader vjader v zzáářřiičči a i a absorbabsorb ééruru →→ singletsinglet

[ ] ( ) ( )[ ]2

z

2

a
2
g

2
e

2z
t

a
tc 00

3

2 ψψπδ −−=−= RRZeEE

kde kde EEtt
aa a a EEtt

zz jsou energie jadernjsou energie jadern éého pho p řřechodu zechodu z excitovanexcitovan éého do zho do z áákladnkladn íího stavu ho stavu 
vv absorbabsorb ééruru a za záářřiičči, i, ZZ je atomovje atomov éé ččííslo, slo, ee je nje n ááboj elektronu, boj elektronu, 〈〈〈〈〈〈〈〈RRee

22〉〉〉〉〉〉〉〉 a a 〈〈〈〈〈〈〈〈RRgg
22〉〉〉〉〉〉〉〉 jsou stjsou st řřednedn íí

hodnoty kvadrhodnoty kvadr ááttůů polompolom ěěrrůů jader vjader v excitovanexcitovan éém a zm a záákladnkladn íím stavu a |m stavu a | ψψaa(0)|(0)|22 a |a |ψψzz(0)|(0)|22 jsou jsou 
vlnovvlnov éé funkce výskytu elektronovfunkce výskytu elektronov éého nho n ááboje vboje v objemu jobjemu j áádra vdra v absorbabsorb ééruru a za záářřiičči.i.

Relativistický Relativistický DopplerDoppler ůůvv jevu druhjevu druh éého ho řřáádudu →→ δδt t = = –– 〈〈〈〈〈〈〈〈vv22〉〉〉〉〉〉〉〉/(2/(2cc),), kdekde 〈〈〈〈〈〈〈〈vv22〉〉〉〉〉〉〉〉 ppřříísluslu šíší stst řřednedn íí hodnothodnot ěě
kvadrkvadr áátu rychlosti oscilactu rychlosti oscilac íí jjáádra; je teplotndra; je teplotn ěě zzáávislývislý

4.1. Chemický (4.1. Chemický ( izomizom éérnrn íí) posun) posun

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce25



4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA..
X. X. TrautweinTrautwein , , 
MMöössbauerssbauer
Spectroscopy andSpectroscopy and
Transition Metal Transition Metal 
ChemistryChemistry , , 
SpringerSpringer , Berlin , Berlin 
(2011).(2011).
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4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

•• ||ψψ(0)(0)||22: schopnost s: schopnost s --elektronelektron ůů proniknout do jproniknout do j áádra dra 
(hlavn(hlavn ěě 1s a 2s elektrony);1s a 2s elektrony);
•• pp--, d, d-- a fa f --elektrony nepelektrony nep řřispisp íívajvaj íí (maj(maj íí uzel v uzel v rr = 0);= 0);
•• kontrakce vnitkontrakce vnit řřnníích sch s --orbitalorbital ůů stst íínněěnníím jadernm jadern éého ho 
potencipotenci áálu elektronovým nlu elektronovým n áábojem ve valenbojem ve valen ččnníí slupce slupce 
(nep(nep řříímý pmý p řřííspspěěvek);vek);
•• ppřříímý pmý p řřííspspěěvek: valenvek: valen ččnníí ss--orbitalyorbitaly v dv důůsledku jejich sledku jejich 
podpod íílu na formovlu na formov áánníí molekulmolekul áárnrn íích ch orbitalorbital ůů;;
•• OxidaOxida ččnníí stav a spin:stav a spin:

(1) (1) ČČíím vym vy ššíšší je oxidaje oxida ččnníí stav, tstav, t íím kladnm kladn ěějjšíších hodnot ch hodnot 
δδ nabývnabýv áá;;
(2) (2) IzomIzom éérnrn íí posuny posuny nníízkospinovýchzkospinových slouslou ččenin jsou si enin jsou si 
podobnpodobn éé;;
(3) (3) NNíízkospinovzkospinov éé slouslou ččeniny vykazujeniny vykazuj íí nini žžšíší izomizom éérnrn íí
posun neposun ne žž vysokospinovvysokospinov éé slouslou ččeniny;eniny;
(4) (4) δδ je ovlivje ovliv ňňovov ááno geometrickými detaily koordinano geometrickými detaily koordina ččnníí
sfsf ééry a vlastnostmi vazeb ry a vlastnostmi vazeb žželezoelezo --ligand;ligand;
(5) Kovalentn(5) Kovalentn íí ligandyligandy indukujindukuj íí nini žžšíší δδ nenežž iontoviontov éé
ligandyligandy ;;
(6) (6) TetraedrTetraedr áálnlněě koordinovankoordinovan éé komplexy vykazujkomplexy vykazuj íí nini žžšíší
δδ nenežž okraedrokraedr áálnlněě koordinovankoordinovan éé komplexy.komplexy.

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. 
TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer
Spectroscopy andSpectroscopy and
Transition Metal Transition Metal 
ChemistryChemistry , , SpringerSpringer , , 
Berlin (2011).Berlin (2011).
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JJáádra ve stavech sdra ve stavech s II > 1/2 vykazuj> 1/2 vykazuj íí nesfnesf éérickrick éé rozlorozlo žženeníí nnáábojeboje , kter, kter éé je charakterizovje charakterizov ááno no 
jaderným jaderným kvadrupkvadrup óólovýmlovým momentem momentem QQ. Jestli. Jestli žže je e je jaderný jaderný kvadrupkvadrup óólovýlový momentmoment vystaven vystaven 
nehomogennnehomogenn íímu elektrickmu elektrick éému poli valenmu poli valen ččnníích elektronch elektron ůů a a ligandligand ůů, charakterizovan, charakterizovan éému mu 
tenzorem gradientu elektricktenzorem gradientu elektrick éého pole, dochho pole, doch áázzíí k k elektrickelektrick éé kvadrupkvadrup óólovlov éé interakciinterakci , kter, kter áá se se 
projevprojev íí rozroz ššttěěpenpen íím jaderných energetických hladin odpovm jaderných energetických hladin odpov íídajdaj ííccíích rch r ůůzným smzným sm ěěrovým rovým 
uspouspo řřááddáánníím m kvadrupkvadrup óólovlov ééhoho momentu momentu QQ vzhledem kvzhledem k hlavnhlavn íí ose tenzoru gradientu ose tenzoru gradientu 
elektrickelektrick éého poleho pole →→ dubletdublet

21
1

2 3Q zzE eQV
η∆ = + η = (Vxx – Vyy)/Vzz

•• ElektrickElektrick áá kvadrupkvadrup óólovlov áá interakce: interakce: ššttěěpenpen íí (2I + 1) magnetických podstav(2I + 1) magnetických podstav ůů bez posunutbez posunut íí
stst řřednedn íí energie rozenergie roz ššttěěpenpen éé variety;variety;
•• ∆∆EQ: vazebnEQ: vazebn éé vlastnosti a lokvlastnosti a lok áálnln íí symetrie pozice symetrie pozice žželeza ve struktueleza ve struktu řře;e;
•• KvadrupKvadrup óólovlov áá interakce kompletninterakce kompletn ěě snsn íímmáá degeneraci stavdegeneraci stav ůů s celos celo ččííselným selným spinemspinem vyjma vyjma 
kdy kdy ηη = 0;= 0;

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

4.2. 4.2. KvadrupKvadrup óólovlov éé ššttěěpenpen íí

28



• Degenerace jaderných stavDegenerace jaderných stav ůů s s polopolo ččííselnýmselným spinemspinem nennen íí kompletnkompletn ěě sejmuta pouze sejmuta pouze ččistou istou 
kvadrupkvadrup óólovoulovou interakcinterakc íí ((KramerovyKramerovy dublety dublety →→ zzůůstavajstavaj íí aspoaspo ňň dvojndvojn áásobnsobn ěě degenerovandegenerovan éé))
•• ZnamZnam éénko nko kvadrupkvadrup óólovlov éé interakce: znaminterakce: znam éénko Q a hlavnnko Q a hlavn íí sloslo žžky ky VzzVzz tenzoru gradientu tenzoru gradientu 
elektrickelektrick éého pole;ho pole;
Gradient elektrickGradient elektrick éého poleho pole :: 1). 1). valenvalen ččnníí elektrony samotnelektrony samotn éého ho mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íího ho 
atomuatomu (asymetrie v(asymetrie v rozlorozlo žženeníí jejich hustoty elektrickjejich hustoty elektrick éého nho n ááboje); 2). boje); 2). asymetrickasymetrick éé uspouspo řřááddáánníí
nnáábojboj ůů (nebo dip(nebo dip óóllůů) vzd) vzd áálených iontlených iont ůů, obklopuj, obklopuj ííccíích ch mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íí atom, v atom, v 
nekubických krystalografických mnekubických krystalografických m řříížžkkááchch ..

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce29



VýpoVýpo ččet gradientu elektricket gradientu elektrick éého poleho pole

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

Gradient elektrickGradient elektrick éého poleho pole
od bodových nod bodových n áábojboj ůů

„„ MMřříížžkovýkový ““ ppřřííspspěěvek kevek ke
gradientu elektrickgradientu elektrick éého poleho pole

•• nekubicknekubick áá distribuce vndistribuce vn ěějjšíších ch 
nnáábojboj ůů
•• zeszesíílenlen íí gradientugradientu elektrickelektrick éého ho 
polepole
•• „„ antistantist íínnííccíí““ faktor (1 faktor (1 -- γγ∞∞))

•• vvěěttšš inou nevýznamný inou nevýznamný ppřřííspspěě--
vekvek

PPřřííspspěěvek od valenvek od valen ččnnííchch
elektronelektron ůů

•• nnááboje blboje bl íízkzkéé jjáádro dro →→ silsil --
nýný vliv na vliv na kvadrupkvadrup óólovoulovou
interakciinterakci
•• valenvalen ččnníí elektrony elektrony →→ nejnej --
silnsiln ěějjšíší ppřřííspspěěvek k EFGvek k EFG
•• valenvalen ččnníí ppřřííspspěěvekvek
•• molekulmolekul áárnrn íí orbitalyorbitaly vytvyt --
vovo řřenenéé mezi centrmezi centr áálnln íím m 
atomem a atomem a ligandyligandy

30



FeFe(II) a (II) a FeFe(III) o oktaedrick(III) o oktaedrick éé koordinacikoordinaci

OOččekekáávváánnéé hodnoty prvkhodnoty prvk ůů (EFG)val(EFG)val
tenzoru tenzoru 

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. TrautweinTrautwein , , 
MMöössbauerssbauer Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Transition 
Metal ChemistryMetal Chemistry , , SpringerSpringer , Berlin (2011)., Berlin (2011).
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MagnetickMagnetick éé ššttěěpenpen íí vznikvznik áá vv ddůůsledku sledku magnetickmagnetick éé dipdip óólovlov éé interakce mezi magnetickým interakce mezi magnetickým 
dipdip óólovýmlovým momentem jmomentem j áádra dra µµ aa indukcindukc íí magnetickmagnetick éého pole ho pole BB vv mmííststěě mmöössbauerovskyssbauerovsky
aktivnaktivn íího jho j áádradra (tzv. (tzv. ZeemanZeemanůůvv jevjev ) ) →→ kompletnkompletn íí sejmutsejmut íí degenerace hladindegenerace hladin

BmgB
I

m
E I

I
NNM µµ −=−=

kde kde ggNN je jaderný je jaderný LandLand ééhoho faktor a faktor a µµNN je jaderný magneton (je jaderný magneton ( µµNN = (= (eeħħ)/(2)/(2mmpp), kde ), kde ħħ je je 
DiracovaDiracova konstanta a konstanta a mmpp je hmotnost protonu). Jelikoje hmotnost protonu). Jeliko žž pro existenci ppro existenci p řřechodechod ůů platplat íí
výbvýb ěěrovrov áá pravidlapravidla , kdy , kdy ∆∆mm II = 0, = 0, ±± 1, dost1, dost áávvááme me 6 dovolených p6 dovolených p řřechodechod ůů a tuda tud íížž magneticky magneticky 
rozroz ššttěěpenpen éé mmöössbauerovskssbauerovsk éé spektrum se bude sestspektrum se bude sest áávat ze 6 absorpvat ze 6 absorp ččnníích ch ččar (tj. sextetu).ar (tj. sextetu).
PozorovPozorov áánníí sextetusextetu →→ relaxarelaxa ččnníí jevy a jejich jevy a jejich ččas relaxace musas relaxace mus íí být vbýt v ěěttšíší nenežž ττLL
(charakteristick(charakteristick áá doba doba LarmorovyLarmorovy precese magnetickprecese magnetick éého momentu v excitovanho momentu v excitovan éém stavu m stavu 
jjáádra) a dra) a ττLL < < ττNN (men(men šíší nněžěž doba doba žživota excitovanivota excitovan éého stavu).ho stavu).

4.3. Magnetick4.3. Magnetick éé ššttěěpenpen íí

exthfeff BBB +=
Ve vnVe vněějjšíším magnetickm magnetick éém poli m poli BextBext pozorujeme efektivnpozorujeme efektivn íí hyperjemnhyperjemn éé magnetickmagnetick éé polepole

HyperjemnHyperjemn éé magnetickmagnetick éé pole mpole m áá 3 p3 přřííspspěěvky: vky: FermihoFermiho kontaktnkontaktn íí ččlen, magneticklen, magnetick éé pole pole 
dipdip óólláárnrn ííhoho ppůůvodu a magnetickvodu a magnetick éé pole orbitpole orbit áálnln íího pho p ůůvodu.vodu.
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4.4. Kombinovan4.4. Kombinovan éé elektrickelektrick éé a magneticka magnetick éé hyperjemnhyperjemn éé interakceinterakce

4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

PP.. GutlichGutlich ,, EE. . BillBill ,, AA.. X. X. 
TrautweinTrautwein , , MMöössbauerssbauer
Spectroscopy andSpectroscopy and Transition Transition 
Metal ChemistryMetal Chemistry , , SpringerSpringer , , 
Berlin (2011).Berlin (2011).
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4.5. Relativn4.5. Relativn íí intenzity (plochy) absorpintenzity (plochy) absorp ččnníích ch ččar ar 

V pV přříípadpaděě sextetusextetu ((ClebschClebsch --GordanovyGordanovy koeficienty)koeficienty)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3::1:1::3::::: 654321 xxAAAAAA =θθθθθθ
kdekde ( )

( )θ
θ

2

2

cos1

sin4

+
=x

kde kde θθ je je úúhel mezi smhel mezi sm ěěrem rem γγ--paprskpaprsk ůů a magnetickým polem va magnetickým polem v mmííststěě mmöössbauerovskyssbauerovsky
aktivnaktivn íího jho j áádradra (pro pr(pro pr ášáškový materikový materi áál a materil a materi áál s nl s n ááhodnou orientachodnou orientac íí hyperjemnhyperjemn ééhoho
magnetickmagnetick éého pole pozorujeme 3:2:1:1:2:3).ho pole pozorujeme 3:2:1:1:2:3).

V pV přříípadpaděě dubletudubletu
( ) ( )[ ]θθ 2cos1

8

3
2
1

2
3 +=±→±A

( ) ( )




 −=±→± θθ 2cos
3

5

8

3
2
1

2
1A

kde kde θθ je je úúhel mezi smhel mezi sm ěěrem rem γγ--paprskpaprsk ůů a hlavna hlavn íí osou tenzoru gradientu elektrickosou tenzoru gradientu elektrick éého pole ho pole 
vv mmííststěě mmöössbauerovskyssbauerovsky aktivnaktivn íího jho j áádradra . . 
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4. 4. HyperjemnHyperjemn éé interakceinterakce

4.6. Vyhodnocen4.6. Vyhodnocen íí mmöössbauerovskssbauerovsk éého spektraho spektra

-- DostupnDostupn éé programyprogramy : NORMOS, MOSSWINN, RECOIL,: NORMOS, MOSSWINN, RECOIL, ……
-- SouSouččet et LorentzovskýchLorentzovských singletsinglet ůů

( )
( )∑ Γ+−

Γ
+=

i ii

i
i

v
Ayvy

4

4
,

22

2

poz δ
b

( ) ( ) 22 , min
n

y n N nσ = − →  ∑ b

-- K minimalizaci se s výhodou vyuK minimalizaci se s výhodou vyu žžíívváá Newtonovy nelineNewtonovy neline áárnrn íí metody nejmenmetody nejmen šíších ch ččtverctverc ůů

( ) ( )[ ]
( )∑

−=
n ny

nNny

b
b

,

, 2
2χ

-- ZZ matematickmatematick éého hlediska lze proloho hlediska lze prolo žženeníí experimentexperiment áálnln íích dat povach dat pova žžovat za vyhovujovat za vyhovuj ííccíí, jest, jest --
lili žžee veliveli ččina ina χχ22 pro konkrpro konkr éétntn íí ppřříípad nalezených parametrpad nalezených parametr ůů aproximaaproxima ččnníí funkce konverguje funkce konverguje 
kk popoččtu kantu kan áállůů za pza přředpokladu, edpokladu, žže e NN((nn) se ) se řřííddíí PoissonovýmPoissonovým rozdrozd ěělenlen íím sm s nejpravdnejpravd ěěpodopodo --
bnbněějjšíší hodnotou hodnotou yy((nn , b)., b).
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PPřříímméé interakceinterakce
Typ ITyp I :   Interakce mezi atomovým obalem a jInterakce mezi atomovým obalem a j áádremdrem
Typ IIITyp III : Interakce mezi okolnInterakce mezi okoln íí mmřříížžkou a jkou a j áádremdrem
Typ V: Interakce mezi Interakce mezi BBextext a ja jáádremdrem

MMöössbauerovsky aktivnssbauerovsky aktivn íí jjáádro vndro vn íímmáá svoje okolsvoje okol íí
bubuďď ppřříímýmimými , nebo nepnep řříímými interakmými interak ččnníími mi meme--
chanismychanismy .

NepNepřříímméé interakceinterakce
Typ IITyp II : InterakceInterakce mezimezi mmřříížžkoukou aa atomovýmatomovým obalem obalem 

jjáádradra
Typ IVTyp IV : InterakceInterakce mezimezi BBextext atomovýmatomovým obalem jobalem j áádradra

Spinový hamiltoniSpinový hamiltoni áánn

JZEHMHEZCPspin HHHHHH ++++=

Bext
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( ) [ ]2
2

2
1

2
3CP 1

3

1
SSESSSD −+




 +−=H

SgB ⋅⋅= extBEZ µH

SAI ⋅⋅=MHH

( ) ( ) ( )




 −++−
+

= 2
2

2
1

2
3

33
EH 3

1
3

1

124

3
IIIII

II

eQV η
H

IBg ⋅−= extNNJZ µH

Interakce typu IIInterakce typu II

Interakce typu IVInterakce typu IV

Interakce typu IInterakce typu I

Interakce typu I a typu IIIInterakce typu I a typu III

Interakce typu VInterakce typu V
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5. 5. MMöössbauerovassbauerova spektroskopie ve vnspektroskopie ve vn ěějjšíších magnetických polch magnetických pol ííchch

FeFe

γγ--raysrays

BBextext

x

y

FeFe

γγ--raysrays
BBextext

x

y

θθ

θθ

BBeffeff BBextext

BBhfhf
FeFe

zz
hfexteff BBB +=

2 2 2
eff ext hf

ext hf

arccos
2

B B B

B B
θ

 − −=  
 

KolmKolm áá
geometriegeometrie

Na zNa záákladklad ěě ClebschClebsch --GordanGordan ovýchových koeficinetkoeficinet ůů ((θθ……úúhel mezi hel mezi 
smsměěrem rem efektivnefektivn íího ho hyperjemnhyperjemn ééhoho pole pole BBeffeff a sma směěrem chodu rem chodu 
paprskpaprsk ůů γγ--fotonfoton ůů = = smsměěr vnr vn ěějjšíšího magnetickho magnetick éého pole ho pole BBextext vv
parallel parallel gegeometriiometrii )) dostdost áávváámeme

6
arcsin

4 3

r

r
θ =

+
kdekde rr = = AA22,,55//AA11,,66 ((AA2,52,5……intenzita 2. a 5. intenzita 2. a 5. ččááryry , , AA1,61,6……intenzita 1. a 6. intenzita 1. a 6. 
ččááry.ry.

DiamagnetDiamagnet yy (Fe(Fe2+2+, S = 0), S = 0)
↓↓

žžáádndn éé BBhfhf , , BBeffeff = = BBextext

ParamagnetyParamagnety ((superparamagnetysuperparamagnety ))
↓↓

MagnetickMagnetick éé ššttěěpenpen íí pozorovpozorov ááno no 
jestlijestli žžee (1) (1) ττ ((……,,BBextext ) >> ) >> ττMMöössss nebonebo (2) (2) 
BBextext silnsiln éé, , žže indukujee indukuje MM vv materimateri áálluu..

ParalelnParaleln íí
geometriegeometrie
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5. 5. MMöössbauerovassbauerova spektroskopie ve vnspektroskopie ve vn ěějjšíších magnetických polch magnetických pol ííchch

vychýlený vychýlený 
antiferomagnetantiferomagnet

KolineKoline áárnrn íí antiferomagnetantiferomagnetGeometGeomet rie prorie pro
mměřěřeneníí jevujevu

spinovspinov éé reorientacereorientace u u 
antiferomagnetickýchantiferomagnetických

lláátektek

AFAF……antifantif eromagnetickeromagnetick áá ffáázeze, , SFSF……spinovspinov ěě ppřřeklopeneklopen áá ffáázeze, , PP……vysoce uspovysoce uspo řřáádandanáá paramagnetický stavparamagnetický stav

Polem indukovanPolem indukovan éé ppřřechody v echody v antiferomagnetickýchantiferomagnetických lláátktk ááchch
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5. 5. MMöössbauerovassbauerova spektroskopie ve vnspektroskopie ve vn ěějjšíších magnetických polch magnetických pol ííchch

Magneticky neuspoMagneticky neuspo řřáádandan éé materimateri áály ly (charakterizovan(charakterizovan éé magnetickým uspomagnetickým uspo řřááddáánníím na m na 
krkr áátkou vzdtkou vzd áálenost)lenost)

↓↓
AmorfnAmorfn íí materimateri áály ly charakterizovancharakterizovan éé nnááhodnosthodnost íí a frustraca frustrac íí ppřříítomných magnetických tomných magnetických 

interakcinterakc íí rrůůzných (zných ( antiferomagnetickantiferomagnetick éé a feromagneticka feromagnetick éé) typ) typ ůů
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6. Oxidy 6. Oxidy žželeza pohledem eleza pohledem MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

αα--FeFe22OO33, , γγ--FeFe22OO33, , andand FeFe33OO44

•• natural abundancenatural abundance
•• bulk andbulk and nanoscaled characternanoscaled character

•• diversity of synthetic routesdiversity of synthetic routes

ββ--FeFe22OO33, , εε--FeFe22OO33, , and amorphous Feand amorphous Fe 22OO33

•• rare formsrare forms
•• not found in thenot found in the nature nature 

((except except εε--FeFe22OO33 as as a a biogenic compound)biogenic compound)
•• only as nanoscaledonly as nanoscaled

•• unique morphologiesunique morphologies
•• difficult to preparedifficult to prepare them as single phasethem as single phase ss

•• thermally unstablethermally unstable

43



FeOFeO
((wustitewustite ))

FeFe33OO44
(magnetite)(magnetite)

αα--FeFe22OO33
(hematite)(hematite)

ββ--FeFe22OO33 εε--FeFe22OO33

γγ--FeFe22OO33
(hematite)(hematite)
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6. Oxidy 6. Oxidy žželeza pohledem eleza pohledem MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie

(1) Quantification of non(1) Quantification of non --equivalent structural sites (octahedral and tetrahe dral sites inequivalent structural sites (octahedral and tetrahe dral sites in γγ--
FeFe22OO33 ––FeFe33OO44 systems, sample stoichiometry);systems, sample stoichiometry);
(2) Magnetic transition behavior (N(2) Magnetic transition behavior (N ééel, Curie, Morin, el, Curie, Morin, VerweyVerwey transitions);transitions);
(3) Distinguishing and quantification of magnetical ly non(3) Distinguishing and quantification of magnetical ly non --equivalent fractions (WF and AF equivalent fractions (WF and AF 
fractions in hematite);fractions in hematite);
(4) Monitoring of superparamagnetic relaxation;(4) Monitoring of superparamagnetic relaxation;
(5) In(5) In--field magnetic characterization (spin canting pheno mena, magnetifield magnetic characterization (spin canting pheno mena, magneti c anisotropy, c anisotropy, 
surface effects, cation substitution effects).surface effects, cation substitution effects).

Qualitative and quantitative phase analysis and sol ution of reacQualitative and quantitative phase analysis and sol ution of reac tion mechanismtion mechanism

(1) Identification and distinguishing of individual  Fe(1) Identification and distinguishing of individual  Fe22OO33 polymorphs;polymorphs;
(2) Distinguishing between (2) Distinguishing between γγ--FeFe22OO33 and and FeFe33OO44;;
(3) Distinguishing between amorphous Fe(3) Distinguishing between amorphous Fe 22OO33 and nanocrystalline polymorphs;and nanocrystalline polymorphs;
(4) Mechanism and kinetics of (4) Mechanism and kinetics of iron(IIIiron(III ) oxide solid) oxide solid --state formation and transformation;state formation and transformation;
(5) Monitoring of (5) Monitoring of isochemicalisochemical transformations of metastable polymorphs.transformations of metastable polymorphs.

Structural and magnetic characterization of iron ox ide Structural and magnetic characterization of iron ox ide nanophasenanophase ss
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Spin Spin cantingcanting as a as a 
finitefinite --sizesize effectseffects andand surfacesurface effectseffects

( )θ2sin
2

1
re =

CoreCore --shell modelshell model
↓↓

SpinSpin --canting phenomenoncanting phenomenon ::
1). Surface effects1). Surface effects

2). Defects2). Defects
3). Substitutions3). Substitutions

↓↓
Topographic and magneticTopographic and magnetic

frustrationfrustration

θθ...angle between ...angle between BBeffeff and and γγ--rays directionrays direction

7 K, 6 T, 7 K, 6 T, BBextext ↑↑↑↑ γγ

E. E. TroncTronc etet alal., ., HyperfineHyperfine InteractInteract . 112, 97 (1998).. 112, 97 (1998).
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CoreCore --shell approachshell approach
↓↓

3 sextets3 sextets
↓↓

Aligned core spinsAligned core spins
(2 sextets)(2 sextets)

Misaligned surface spinsMisaligned surface spins
(1 sextet)(1 sextet)

↓↓
qq--parameterparameter

(portion of surface spins)(portion of surface spins)
↓↓

ee--parameterparameter
(thickness of canted layers)(thickness of canted layers)

If the hypothesis of finiteIf the hypothesis of finite --size effects causing the spin canting phenomenon is  size effects causing the spin canting phenomenon is  
adopted, 2 sextets are used to fit the inadopted, 2 sextets are used to fit the in --field spectra (see later)field spectra (see later)

E. C. E. C. SousaSousa etet alal ., J. ., J. ApplAppl . . PhysPhys . 106, 093901 (2009).. 106, 093901 (2009).
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5 K, 0 T5 K, 0 T

5 K, 5 T5 K, 5 T
α

α α

α

γγTTγγTT

γO γO

αα--FeFe22OO33
3:4:1:1:4:33:4:1:1:4:3
((BBextext >> BBsfsf ))

γγ--FeFe22OO33
3:0:1:1:0:33:0:1:1:0:3

Bext ↑↑ γ

2020--50 nm50 nm
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R. R. ZborilZboril , L. Machala, M. , L. Machala, M. MashlanMashlan , J. Tucek, R. , J. Tucek, R. MullerMuller , O. , O. SchneeweissSchneeweiss , , PhysPhys . . StatStat . Sol. C 1, 2004, 3710.. Sol. C 1, 2004, 3710.

5 K/0 T5 K/0 T 5 K/5 T5 K/5 T

5 K/5 T5 K/5 T

Amorphous FeAmorphous Fe 22OO3 3 (from Prussian Blue)(from Prussian Blue)

Nanocrystalline FeNanocrystalline Fe 22OO3 3 (from KFeO(from KFeO 22))
CompromiseCompromise

↓↓
Induction of Induction of BBextext

vs. vs. 
line broadeningline broadening

3-5 nm

1-3 nm

Bext ↑↑ γ

Bext ↑↑ γ

6. Oxidy 6. Oxidy žželeza pohledem eleza pohledem MMöössbauerovyssbauerovy spektroskopiespektroskopie52



chitosanchitosan

Fe2+ - Fe3+

Bulk of nanoparticlesBulk of nanoparticles
Surface of nanoparticlesSurface of nanoparticles

FeFe3+3+,t,t

FeFe3+3+,o,o

FeFe2.5+2.5+,o,o

From inFrom in --field MS spectrumfield MS spectrum ::
1). Fe1). FeIIIIII

1.901.90FeFeIIII
0.100.10OO2.952.95

2). 2). TTWW below 25 K below 25 K →→ effect of noneffect of non --stoichiometry, more Festoichiometry, more Fe 3+3+

5 K, 5 T

Negligible spin cantingNegligible spin canting

Fe3O4

FeFe33OO44 nanoparticles coatednanoparticles coated
by by chitosanchitosan

V. V. BelessiBelessi , R. , R. ZborilZboril , J. Tucek, M. , J. Tucek, M. MashlanMashlan etet alal . . ChemChem . Mater. 20, 3298 (2008).. Mater. 20, 3298 (2008).

88--16 nm16 nm

Bext ↑↑ γ
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δδOO = = 0.66 mm/s, 0.66 mm/s, II(O)/(O)/II(T) = 1.94(T) = 1.94

TT
OO

δδOO = = 0.65 mm/s 0.65 mm/s 
II(O)/(O)/II(T) = 1.94(T) = 1.94

δδOO = = 0.60 mm/s 0.60 mm/s 
II(O)/(O)/II(T) = 1.14(T) = 1.14

δδOO = = 0.56 mm/s 0.56 mm/s 
II(O)/(O)/II(T) = 0.85(T) = 0.85

2

300 °C 400 °C
2 3 3 4air H , 1h

α-FeOOH α-Fe O Fe O→ →

Stoichiometric FeStoichiometric Fe 33OO44
↓↓

( )T O3 2 3
4Fe Fe Fe O+ + +  

NonNon --stoichiometric Festoichiometric Fe 33OO44
↓↓

FeFe2+2+ →→ oxidationoxidation →→ FeFe3+3+ + vacancies+ vacancies
(to establish neutral charge in the structure)(to establish neutral charge in the structure)

300 K, 0 T300 K, 0 T
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Ll. Ll. CasasCasas et al., J. Appl. Phys. A 74, 591 (2002).et al., J. Appl. Phys. A 74, 591 (2002).
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