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 الملخص
بواسةةة ددوات بنةاء النمةوذج ZnS لمةاد  كبريتيةد الخارصةين  3Dتم بناء نموذج بمةوري ثثثةا اعبعةاد 

وهةةةو برنةةةام    Semi-empirical programالبمةةةوري باسةةةتخدام احةةةد بةةةرام  الكةةةم الشةةةبه تجريبيةةةة 
وبعةدها تةم حسةان منحنيةات الخةواص الثرموديناميكيةة والمتمثمةة  Materials studioاسةتوديو المةواد 

بحسان منحنا السعة الحرارية لمماد  اذ تبين انها  تتغيةر مةمن نةةاق درجةات الحةرار  المحسةوبة لهةا 
K ( (273,773 (10.3,11.75)والسةعات الحراريةة المبابمةة لهةا بثبةوت الحجةم cal/mole.K  كمةا ,

-4.45), واعنثةالبا تتةدرج مةمن البةيم   cal/k (91-52)تم حسان منحنا اعنتروبا ممن المدى 

5.6) KJ/mole ودرجةة (9.8-  - 2-), وتةم حسةان الةاقةة الحةر  لممركةن وان قيمتهةا تتةراو   بةين ,
 .K (442-252)كانت عمى التوالا   K (273,773)حرار  ديباي عند درجات الحرار  اعتية

 المقدمة
اليوم محل اهتمام البةاحثين لمةا لهةا مةن  المواد شبه الموصمة تعد دراسة 

اهميةةة عميمةةة فةةا التةةةور الكبيةةر الةةذي حةةدت فةةا مجةةال اعلكترونيةةات 
حمةةةةةت محةةةةةل اعنابيةةةةةن المفرتةةةةةة فةةةةةا مجةةةةةال اعلكترونيةةةةةات حيةةةةةت انهةةةةةا 

والصةناعات اعلكترونيةة وصنعت ثةور  تكنولوجيةة  فةا عةالم اعتصةاعت 
 .[1]مل فا التبدم الهائل الذي وصمت اليه البشرية اليومويرجع لها الف

ويمكةةةن وصةةةا المةةةواد الشةةةبه موصةةةمة ب نهةةةا تمةةةك المةةةواد التةةةا تبةةةع فةةةا 
خواصها الكهربائية بين الموصثت والعوازل وبالتالا تكون قةدرتها عمةى 
التوصةيل الكهربةةائا تكةةون  بةةين الموصةثت والعةةوازل. يوجةةد نةةوعين مةةن 

النةةوا اعول هةةو شةةبه الموصةةل  النبةةا وهةةا مةةواد المةةواد الشةةبه موصةةمة 
ليسةةةةت موصةةةةل جيةةةةد وعهةةةةا عةةةةازل جيةةةةد لمكهربةةةةاء. النةةةةوا الثةةةةانا شةةةةبه 
الموصةةل الغيةةر نبةةا )المشةةونع .عةةثو  عمةةى مةةاذكر توجةةد المةةاد  شةةبه 
الموصمة دما فردية العنصر دو تكون مركبة  من اكثر من عنصةر. مةن 

 و (Sb) اعنتيمةةةةون اشةةةةبام الموصةةةةثت الفرديةةةةة العنصةةةةر مةةةةثث عنصةةةةر
 و (Po)البولونيةةوم  و (B)البةةورون  و (At)دسةةتاتين   و (As)الةةزرني  
تتميةةةةز اشةةةةبام  .(Ge)والجرمةةةةانيوم  و (Si)السةةةةميكون  و (Te)تيميريةةةةوم 

الموصةةةةثت الفرديةةةةة العنصةةةةر بةةةةذرات تممةةةةك اربعةةةةه  الكترونةةةةات تكةةةةاف . 
تسةةةمى دشةةةةبام الموصةةةةثت المركبةةةة ثنائيةةةةة العنصةةةةر شةةةبه موصةةةةل وهةةةةا 

 و ,(GaAS)شةةةةائعة اعسةةةةتخدام ديمةةةةا ومنهةةةةا يوجةةةةد زرنيخيةةةةد الكةةةةاليوم 
 كبريتيةد الخارصةين و(SiS) كبريتيةد السةميكون و  ع(GaNنيتريةد الجةاليوم

ZnS)ومنها كبريتيد الخارصين عةث سةبيل المثةال فهةو شةبه موصةل  ع ,
لةه اسةتخدامات واسةعة   Sوالكبريت  Znمركن من عنصري الخارصين 

وخصوصا فا مجاعت التةبيبات اعلكترونية وعمةى سةبيل المثةال ك حةد 
اسةةةةةتخداماته اعساسةةةةةية  فهةةةةةو يسةةةةةتخدم فةةةةةا صةةةةةناعة الخثيةةةةةا الشمسةةةةةية 

ذات الكفةاء  العاليةة وذلةك بتشةويبه بشةبه   photovoltaicالفوتوفولتائيةة
موصةةةل فةةةردي لكونةةةه شةةةبه موصةةةل ذي فاعميةةةة جيةةةد  فةةةا عمةةةل الخثيةةةا 

وفةةةا عةةةام  .[2]الشمسةةةية بافمةةةافة الةةةى اعسةةةتخدامات الواسةةةعة اعخةةةرى
دراسةة الخةواص الةيفيةة بواخةرون Kumari, G.V  الباحةت قةام 2014

وذلةةك باسةةتخدام بةةرام  الكةةم الشةةبه  الخارصةةين والحراريةةة لجزيئةةة كبريتيةةد
 Win)واسةتخدام ثةثت بةرام  هةا  MNDO/PM3تجريبيةة وبةريبةة 

mopac, PCmodel, Hyperchem)  حيةةةت تةةةم حسةةةان الشةةةكل
وبعةدها  الهندسا الفراتا اعكثر استبرارا اعتمادا عمى المحةاور الداخميةة

تةةةم حسةةةان الخةةةواص الثرموديناميكيةةةة لممركةةةن عمميةةةا حيةةةت وجةةةدت قةةةيم 
 cal /mole .K  تمتةةد بةةين البةةيم Cvالسةةعة الحراريةةة بثبةةوت الحجةةم 

-cal/mole.K (54ومبدار اعنتروبا ممن النةةاق  ع10.3-11.75)

. KJ/mole (4.5-5.88) [3] واعنثةةالبا تةةم حسةةابه بةةين البةةيم (91.5
وفةةةةا هةةةةذم البحةةةةت سةةةةوا نحسةةةةن هةةةةذم البةةةةيم لمخةةةةواص الثرموديناميكيةةةةة 
)السةةةةةعة الحراريةةةةةة ,اعنتروبةةةةةا , اعنثةةةةةالبا, الةاقةةةةةة الحر ,درجةةةةةة حةةةةةرار  

 . Materials studioديبايع ولكن بةريبة نمرية باستخدام برنام  
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 ZnSالخصائص الحيزيائية لمركب كبريتيد الخارصين 
Physical Properties for Zinc Sulphide (ZnS) 

Compound                                                                
وهةةةو مسةةةحوق بمةةةوري دصةةةفر المةةةون عةةةديم الةةةذوبان فةةةا المةةةاء وصةةةيغته 

مةةةول  و مبةةةدار  /تةةةم  97.475والكتمةةةة الموليةةةة  لةةةه   ZnSالجزيئيةةةة 
gm/cm 4.090وكثافتةه  kJ/mole 204.6−اعنثةالبا المعياريةة لةه 

3  
وهةةةةو مةةةةن اشةةةةبام الموصةةةةثت التةةةةا         ودرجةةةةة انصةةةةهارم بحةةةةدود 

يتميةز كبريتيةد الخارصةين كمةا فةا  (II-VI) [4].تنتمةا لممجمةوعتين   
)التمون بةةةاعلوان الةيفيةةةة الخاصةةةة بةيةةةا اوكسةةةيد الزنةةةك بخةةةواص التةةة لق

لذلك يستخدم فا انابين الت لق الموجود  فةا انابيةن  كبريتيد الخارصينع
شةةعة المهبةيةةة وهةةو مةةن المركبةةات المهمةةة التةةا تسةةتخدم فةةا صةةناعة اع

  Electro-Luminescence Solar Cellالخثيةةةةا الشمسةةةةية 
والتةبيبةةات الكهةةرو بصةةرية اعخةةرى. يسةةتخدم فةةا الصةةناعة وعمةةى مةةدى 
واسةةةع فةةةا صةةةناعة اعصةةةباز والشةةةمع والزجةةةاج اعبةةةي  تيةةةر الشةةةفاا, 

التمفةةةاز وفةةةا تكةةةوين  حيةةت يةةةدخل كمكةةةون اساسةةةا فةةةا صةةةناعة شاشةةةات
المةدائن المةاةيةة ويسةتخدم فةا ةمةةاء  وتةوه  وجةوم السةاعات ,كمةا انةةه 
يسةةتخدم كمبيةةد لمفةريةةات لةةذا فهةةو يسةةتخدم فةةا صةةناعة المةةراهم الةبيةةة 

 .  [5]الخاصة بذلك
 

 
لمركب  simple cubic ( التركيب البموري المكعبي البسيط  1الشكل)

 Material  Studio بواسطة برنامج  ZnSكبريتيد الزنك )الخارصين(
 

  كيميائيةةا  مةةن تفاعةةل الخارصةةين )الزنةةكع    ZnSيحمةةر مركةةن  

Zn  النبا مع عنصر الكبريتS بدون الحاجة الى عامةل مسةاعد النبا 
وذلةةةةك كمةةةةةا مومةةةة  فةةةةا معادلةةةةةة   ZnSلينةةةةت  مركةةةةن كبريتيةةةةةد الزنةةةةك 

 :[6]التفاعل التالية 
Zn

+2
    +     S

-2 
→  ZnS 

     لخواص الثرموديناميكية  
 Heat capacity (C).السعة الحرارية 1

تعرا السةعة الحراريةة  ي نمةام بانهةا كميةة الحةرار  الثزمةة لرفةع درجةة 
 :[7] استنادا لمعثقة   النمام درجة حرارية واحد حرار 

C = 
  

  
……..(1) 

وبمةةةةةا ان السةةةةةعة الحراريةةةةةة لمنمةةةةةام تتغيةةةةةر بتغيةةةةةر درجةةةةةة حرارتةةةةةه فمةةةةةن 
المستحسةةةةن ان نعرفهةةةةا بصةةةةيغة تفامةةةةمية, فةةةة ذا كانةةةةت الحةةةةرار  المنتبمةةةةة 

 :ف ن dTواعرتفاا فا درجة حرارته نتيجة لذلك ها  dQلمنمام ها 

C = 
  

  
……………(2) 

يمكن رفع درجة حةرار  جسةم  فةا مةروا متعةدد  منهةا تثبيةت الحجةم او 
 سةةعات حراريةةةالمةغة او اعثنةةين معةةا باسةةمون معةين دي ان المةةاد  لهةةا 

 متعدد  حسن المروا.

د  وقةةد اتبةةع عمميةةا تثبيةةت الحجةةم دوالمةةغة عنةةد اجةةراء عمميةةة عمةةى المةةا
تمثةةةل ع وهةةةا  Cpالحراريةةةة مثةةةل ) ةوهكةةةذا فةةةان هنةةةاك نةةةوعين مةةةن السةةةع
وهةةةا السةةةعة الحراريةةةة بثبةةةوت  (Cv)السةةةعة الحراريةةةة بثبةةةوت المةةةغة  و

 [8].الحجم 

Cv = (
  

  
 v =  (

  

  
)V  …….(3) 

Cp = ( 
  

  
)P  …………(4) 

 .المحتوى الحراري )اعنثالباع Hالةاقة الداخمية و   Eحيت تمثل 

تكةةةةون اكبةةةةر مةةةةن السةةةةعة  Cpان السةةةةعة الحراريةةةةة فةةةةا المغةةةةة الثابةةةةت 
 –  pشةةةغل )مةةةغةتنجز عن المةةةاد   Cvالحراريةةةة عنةةةد الحجةةةم الثابةةةت 

ع عنةةدما تسةةخن تحةةت مةةغة ثابةةت. وبصةةور  عامةةة  كممةةا تكةةون  vحجةةم 
الجزيئةةةة معبةةةد   كممةةةا تكةةةون سةةةعتها الحراريةةةة الموعريةةةة كبيةةةر  , ويكةةةون 

 فةةةةان السةةةةعة solidsتةةةةاثير درجةةةةة الحةةةةرار  كبيةةةةر. امةةةةا بالنسةةةةبة لمصةةةةمن 
الحراريةةة تبتةةرن مةةن الصةةفر عنةةد انخفةةا  درجةةة الحةةرار  باتجةةام الصةةفر 

 .[9]المةمق

 Enthalpy (H)االنثالبي  .2
هةةو مبيةةاس المحتةةوي الحةةراري لمنمةةام ويعتبةةر مةةن الةةدوال الثرموديناميكيةةة 
)الحراريةةةع الشةةةاممة والشةةائعة اعسةةةتعمال وذات اهميةةة , ولكةةةل مجموعةةةة 
انثالبية خاصة بها تميزها عن المجاميع اعخرى ويرمز لثنثةالبا بةالرمز 

H :وتوصا بالمعادلة اعتية 
H = U+PV…………………(6) 

الحجةم , ومةن خةثل  V  المةغة, Pتةوى الحةراري,المح  Hحيت تمثةل 
هةا وحةدات ةاقةة  Hالمعادلة اعةثم يتمة  ان وحةدات قيةاس اعنثةالبا 

 :[10]ويعبر عن التغير فا المحتوى الحراري بالمعادلة اعتية 

ΔU = ΔH+Δ(PV)…………….(7) 

وهذم المعادلة يمكن استعمالها عند حدوت تغير مممةوس فةا النمةام وان 
 التفاممية لتغير اعنثالبا ها:الصيغة 

   = dU+ PdV+VdP……….(8) 

لممةةغة  ودرجةةة الحةةرار  ولمةاقةةة الداخميةةة  ويعةةد المحتةةوى الحةةرارى دالةةة
بالنسبة لجميع المواد فيما عدا الغازات التةا تسةمك سةموكا مثاليةا او قريبةا 

 .[11]من هذا السموك
 Entropy (S)االنتروبي .3

اعنتروبا هو مصةم  يونانا معنام التغير وهةو مبيةاس لمةدى عشةوائية 
النمام او اعحتمال لترتين معين عجزاء من النمام وعحتمةال عةالا مةن 
حالةةةة الفومةةةةى يكةةةةون اعنتروبةةةةا اعمةةةى عنةةةةدها, ولترتيةةةةن اقةةةةل احتمةةةةاع 
)ترتيةةن ذو نمةةام اكبةةر ع يكةةون اعنتروبةةا اقةةل . واعنتروبةةا دالةةة حالةةة 

مبياسةةةةا يلجميةةةةع التغيةةةةرات الفيزيائيةةةةة والكيميائيةةةةة التةةةةا تحصةةةةل  تسةةةةتعمل
تمبائيةةا وتةة دي الةةى حصةةول تغيةةر نسةةبا فةةا انتمةةام وتوزيةةع الجزيئةةات او 
الةةذرات او اعيونةةات فةةا المجموعةةة وبةةذلك يصةةا اعنتروبةةا التغيةةر مةةن 
حالةةةةةة اعنتمةةةةةام الةةةةةى حالةةةةةة اعنتمةةةةةام )العشةةةةةوائية ع او بةةةةةالعكس يرمةةةةةز 
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وهةو كالةاقةةة الداخميةةة لةه قيمةةة معينةة عنةةدما تكةةون  S لثنتروبةا بةةالرمز
يعةةرا بةةالتغير اعنعكاسةةا  dSالمجموعةةة فةةا حالةةة معينةةة وان تفامةةمه 

 intinifesimal reversible change .[12]المتثشا  

   = 
   

 
 ………(9) 

كميةة الحةرا  التةا يمتصةها الجسةم اثنةاء عمميةة معكوسةة   (dQR)حيةت 
واعنتروبةةةا خاصةةةية ممتةةةد  شةةة نها شةةة ن  Tعنةةةدما تكةةةون درجةةةة الحةةةرار  

تعتمةةةد عمةةةى كتمةةةة المجموعةةةة . وفةةةا حالةةةة تغيةةةر  Uوالةاقةةةة  Vالحجةةةم 
يكةون تغيةر اعنتروبةا  (f)الةى حالةة نهائيةة  (i)النمام من حالة ابتدائية 

نتروبةةا يعتمةةةد عمةةةى الوصةةا  المرئةةةا لمنمةةةام , ان مفهةةةوم اع  ΔSهةةو 
بدعلة خواصه اعجمالية مثل درجة الحرار  والمةغة والتةا هةا انعكةاس 

 .[13]لسموكيات الجزيئات فا النمام 

 Free energyالطاقة الحرة  .4
 :(Gibbs free energy)يعتمةةةد عمةةةى  ,وهةةةا مبةةةدار ثرمودينةةةاميكا

 T ,المتغيةةةةرات المسةةةةتبمة بصةةةةور  ةبيعيةةةةة وتتمثةةةةل بدرجةةةةة حةةةةرار  النمةةةةام
ويمكةةن اعشةةار  الةةى  ,n يوعةةدد مةةوعت المةةاد P ومبةةدار المةةغة لمنمةةام 
يمكن اعتبارها احيانا يافنثالبا الحةري وهةا  . Gالةاقة الحر  بالمصةم 

البةدر  عمةى الةاقةة الحةر  تعنةا  , مكمةن حةراري معةين ةاقة مخزونةة فةا
انجاز الشغل مثل انبعةات الحةرار  مةن النمةام الةى المحةية وتمةت تسةمية 

ويمكةةن التعبيةةر   ,هةةذم الةاقةةة ةببةةا لمكتشةةفها العةةالم جوزيةةه بثنةةد جيةةن
 :[14]عنها من خثل المعادلة 

 G = H – T.S…………..(10). 

 طرائق الحسابات
 قريبةةةة نسةةةبيا مةةةن النتةةةائ  العمميةةةة وبشةةةكل سةةةريع لمحصةةةول عمةةةى نتةةةائ ,

الشةةةبة الكميةةةة تم اسةةةتخدام البةةةرام  يةةة وبكمةةةا اقةةةل مةةةن الةةةةرق التجريبيةةةة
تجريبية والتا تستغرق فتر  زمنية قصير   فةا حسةان الخةواص المختمفةة 
لممواد وتستخدم تبريبات الكةم الشةبه تجريبيةة ومةن هةذم الةرائةق المتبدمةة 

هناك عةد  ةةرق نمريةة  تسةتخدم لتنبة  التركيةن البمةوري  الشبة التجريبية
تبةةةةوم بتنفيةةةةذ خةةةةةةوات  متةةةةةور لاحاسةةةةةوبية البةةةةرام  اللممةةةةواد اذ تسةةةةتخدم 

)نمريةات   هشبه تجريبيةاالكم التم ت سيسها اعتمادا عمى نمريات  همبرمج
ويةةتم حسةةان الخةةواص والبةةيم وذلةةك اسةةتنادا الةةى  حةةل معادلةةة شةةرودينكرع
 DFTومنهةةا نمريةةة   Ab initioاعساسةةية ءةةةرق نمريةةات المبةةادي

(Density Functional Theory)  يةةةةتم اعتمادهةةةةا فةةةةا عمميةةةةات
وقةةةد  دخةةةواص المةةةوادلمسةةةتخدم لدراسةةةة وتنبةةة  اافةةةا البرنةةةام   مالحوسةةةبة

 دراسةةةل Materials studio> software" MS"اسةتخدمنا برنةام  
 .[15] ,الشبه موصل ZnSلمركن  الثرموديناميكيةخواص ملا

 النتائج والمناقشة 

 Heat capacity.السعة الحرارية 1

السةةعة الحراريةةة مةةن الخةةواص المهمةةة التةةا تةةم حسةةابها ولةةدرجات حراريةةة 
 السةعة  تغيةرع 2مختمفة البيم ومنها درجة الحرار  البياسية ويمثل الشكل )

 materialsب سةتخدام برنةام   ZnSلمةاد  الحةرار  درجةة مةع الحراريةة  

studio  يتمةةة  مةةةن الشةةةكل ان السةةةعة الحراريةةةة دالةةةة لدرجةةةة الحةةةرار  اذ
وتعتمد بصور  كبير  بل وبصور  كمية عمى درجة الحةرار  وتتناسةن معهةا 

تناسبا ةرديا  حيت كمما ارتفعت درجة حرار  الماد  درجةة حراريةة واحةد  
ازداد عةةةةدد الجزيئةةةةات فةةةةا مختمةةةةا مسةةةةتويات الةاقةةةةة اعهتزازيةةةةة العميةةةةا 

يمةةة السةةعة الحراريةةة  لكةةل نمةةة اهتةةزاز . وكانةةت السةةعة وبةةذلك  تةةزداد ق
عنةد  10.3 عcal /mole .K)الحرارية فا الةور المكعن لممةاد  تسةاوي

وكانةةةت فةةةا زيةةةةاد  ممحومةةةة مةةةع ارتفةةةاا درجةةةةات  273Kدرجةةةة حةةةرار  
ومةن الجةدول . الحرار  حتةى وصةول المركةن الةى الةةور السداسةا البةائم

تةةةةابق بةةةين البةةةيم النمريةةةة لمسةةةعة الحراريةةةة المحسةةةوبة مةةةن  مع نثحةةة1)
 [16].مع البيم العممية لمبحت  MSبرنام  

 
باستخدام برنامج  ZnS( تغير السعة الحرارية مع درجة الحرارة لمادة 2شكل)

materials studio 
 

 ZnS( قيم السعة الحرارية  المقابمة لكل درجة حرارة لمادة 1الجدول )
 الحرارةدرجة 

(K) 

 ركبلم Cvالسعة الحرارية 
ZnS (cal /mole .Kع 

 نمري Cvقيم . [3,16]عمما.Cv قيم -

273 10.33 10.3 

373 11.1 11 

473 11.45 11.4 

573 11.56 11.52 

673 11.6 11.61 

773 11.74 11.75 
 

  Entropy.االنتروبي 2
ولبةيم مختمفةة من الخصةائص اعخةرى التةا تةم حسةابها انتروبةا الجزيئةة 

ة مةةةةةمن الةةةةةةورين المكعةةةةةن مةةةةةن درجةةةةةات الحةةةةةرار  المبابمةةةةةة  لكةةةةةل قيمةةةةة
البةةةةائم وحسةةةةابها فةةةا الدرجةةةةة البياسةةةةية لمحةةةرار  حيةةةةت كانةةةةت  والسداسةةةا 

عيتمةةة  مةةةن 3ع كمةةةا مومةةة  فةةةا الشةةةكل )cal/K 57قيمتهةةةا بحةةةدود )
الشكل ان العثقة بةين البيمتةين ايمةا ةرديةة اتخةذت شةكل منحنةا يبةين 

بةةةا الجزيئةةةات عمةةةى درجةةةة الحةةةرار  حيةةةت تةةةزداد اعنتروبةةةا اعتمةةةاد انترو 
بزيادتها وكما نثحةم فةا الةةور المكعةن عنةد درجةات الحةرار  اعبتدائيةة 

تبريبةةةا  433Kالمنخفمةةةة تكةةةون الزيةةةاد  قميمةةةة وةفيفةةةة جةةةدا لحةةةد درجةةةة 
بةةةة ن التغيةةةةر فةةةةا  الشةةةةكل ولكةةةةن بعةةةةد هةةةةذم الدرجةةةةة نثحةةةةم مةةةةن خةةةةثل 

 473Kاعنتروبةةةا يكةةةون كبيةةةرا وممحومةةةا عنةةةد ارتفةةةاا درجةةةات الحةةةرار  
ع يومة  التةةابق بةين 2والجةدول )ارتفاعا الى الدرجات الحرارية العاليةة 

 Materialsالتا تم حسابها من خثل برنةام  البيم النمرية لثنتروبا 

Studio   حسةان ةاقةة . وتةم [3]مع البيم العممية الموجود  فا البحةت
 لممةاد  والتةا هةا الةاقةة الداخميةة Zero point energyنبةةة الصةفر 
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المخزونةةة فةةا المةةاد  والمتببيةةة عنةةد خفةة  درجةةة الحةةرار  الةةى اقةةل نبةةةة 
    eV 0.8064724044.ممكنة  ووجدت ب نها تساوي 

 

 
 ZnSلمادة  يوضح عالقة االنتروبي مع درجة الحرارة( 3شكل )

 

 االنتروبي  اثناء ارتحاع درجة الحرارة لممادة( تغير 2الجدول )
 cal/K مقدار االنتروبي  (K)درجة الحرارة 

 نمري S .قيم [3,16]عمما S .قيم -

273 54 52 

373 57 56 
473 67 66 

573 75 74 

673 83 85 

773 91.5 91 
 

   Enthalpyاالنثالبي .3
ان المحتةةةوى الحةةةراري لمجزيئةةةة عبةةةار  عةةةن دالةةةة لدرجةةةة الحةةةرار  والةاقةةةة 
الداخميةةة لةةذا يمكةةن تعيةةين اعنثةةالبا لمجزيئةةة عنةةد رفةةع درجةةة الحةةرار  مةةن 
نبةةةةةة الةةةةى اخةةةةرى وقةةةةم تةةةةم حسةةةةان اعنثةةةةالبا لجزيئةةةةات المةةةةاد  لةةةةدرجات 
مختمفةةةة مةةةن الحةةةرار  لدراسةةةة تغيةةةرات اعنثةةةالبا خةةةثل الةةةةورين كمةةةا تةةةم 

والتةا كانةت  K 298نثالبا ايما عنةد درجةة الحةرار  البياسةية حسان اع
ع العثقةةة بةةين 4يومةة  الشةةكل ) KJ/mole 4.6 عنةةدها قيمةةة اعنثةةالبا

 .درجة الحرار  واعنثالبا 
 

 
 مع درجة الحرارة نثالبيمخطط  يوضح عالقة اال ( 4الشكل )

 

الحةرار  ومةدى درجةة و اعنثةالبا  بةينيتبين من العثقة الةردية الوامةحة 
بزيةةةاد  درجةةةة  قةةةيم اعنثةةةالبا اعتمادهةةةا عمةةةى درجةةةة الحةةةرار  حيةةةت تةةةزداد

الحرار  كذلك يثحم ان الزياد  تكون عمى مراحل حسن اةوار المركةن 
كانت الزيةاد  قميمةة جةدا  K 900ففا الةور المكعن عند درجة اقل من 

 صالمغمةةق الةةر فةةا اعنثةةالبا اقةةل ممةةا هةةا عميةةه عنةةد الةةةور السداسةةا 
ع نثحةةم التةةةابق بةةين البةةيم النمريةةة 3ومةةن الجةةدول )  K 1100عنةةد

 [3,16]. ينلثنثالبا مع البيم العممية المحسوبة فا البحث
 

 ( تغير االنثالبي مع ارتحاع درجات الحرارة3جدول )
 درجة الحرارة

K 

 دار االنثالبيااامق

KJ/mole 

 نمري .Hقيم  [3,16]عمما  Hقيم . -
273 4.5 4.45 

373 4.83 4.8 

473 5.11 5 

573 5.2 5.2 

673 5.5 5.4 

773 5.88 5.6 
 

   Free energy  الطاقة الحرة.4
لةدرجات مختمفةةة  ZnSلجزيئةات  بعةد ان تةم حسةان اعنثةةالبا واعنتروبةا

مةةن الحةةرار  تةةم ربةهمةةا لحسةةان دالةةة مهمةةة عةةن ةريبهةةا نعةةرا اذا كةةان 
ةاقةةةة جةةةبس الحةةةر  ويرمةةةز لهةةةا دالةةةة التفاعةةةل يحةةةدت تمبائيةةةا ام ع وهةةةا 

تةةةم حسةةةان ةاقةةةة  حيةةةت, ΔG, ويرمةةةز لمتغيةةةر فيهةةةا بةةةالرمز  Gبةةةالرمز 
وكةةةذلك تةةةم المختمفةةةة  جةةةبس الحةةةر  لمجزيئةةةة ولعةةةدد مةةةن درجةةةات الحةةةرار  

حسةةةان التغيةةةر فةةةا هةةةذم الةاقةةةة وكانةةةت ةاقةةةة جةةةبس الحةةةر  عنةةةد درجةةةة 
يبةين ع 4الجةدول )ع 2.2-) بحةدود تسةاوي  298Kالغرفة البياسةية حرار  
ان العثقةةةةة بةةةةين الةاقةةةةة الحةةةةر   ادنةةةةامونثحةةةةم مةةةةن خةةةةثل الشةةةةكل  ذلةةةةك

ودرجةةةة الحةةةرار  هةةةا عثقةةةة عكسةةةية خةيةةةة مسةةةتبر  اذ تبةةةل ةاقةةةة جةةةبس  
وكةةذلك نثحةةم التةةةابق بةةين البةةيم النمريةةة , الحةةر  بزيةةاد  درجةةة الحةةرار 

 [3,16]. ينلةاقة جبس والبيم العممية المحسوبة فا البحث

 
 الطاقة الحرة مع تغير درجة الحرارة( 5الشكل )

 

 ( عالقة درجة الحرارة مع قيم طاقة جبس الحرة4الجدول )
 درجة الحرارة

(K) 

 طاقة جبس الحرة

KJ/mole 

 نمري Gقيم. [3,16]عمما Gقيم. -

273 -2.01 -2 
373 -2.9 -2.9 

473 -3.9 -3.9 

573 -6.2 -6 

673 -8.1 -8 

773 9.88- 9.8- 
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  Debye temperature.درجة حرارة ديباي 5
مةةةةن المعةةةةروا ان نمةةةةوذج ديبةةةةاي يصةةةة   تةبيبةةةةه  فةةةةا حسةةةةان السةةةةعة 
الحراريةةةة لممةةةواد الصةةةمبة فةةةا درجةةةات حةةةرار  منخفمةةةة جةةةدا ,وان ارتفةةةاا 
درجةةةة الحةةةرار  شةةةيئا فشةةةيئا يةةة دي الةةةى فشةةةل نمةةةوذج ديبةةةاي فةةةا حسةةةان 

يومةة  كيفيةةة تغيةةر درجةةة ع 6)والشةةكل السةةعة الحراريةةة لممةةواد الصةةمبة  
 DƟتةدرج قةيم حةرار  ديبةاي حرار  ديبةاي مةع درجةة الحةرار  حيةت نثحةم 

تبدد باعرتفةاا تةدريجيا مةع  K 25عند درجة حرار   ,ثم تبدد باعنخفا  
ع يبةةين تغيةةر درجةةة حةةرار  ديبةةاي لمةةاد  5ارتفةةاا درجةةة الحةةرار  والجةةدول )

ZnS شةةةةةر عمةةةةةى خةةةةةواص وهةةةةةذا ي   مةةةةع ارتفةةةةةاا درجةةةةةة الحةةةةةرار  تةةةةدريجيا
سةة لمركةن شةبه موصةل صةمن و ثرموديناميكية جيد  تتفق مع تمةك المدر 

وبةةةذلك يتبةةةين افمةةةمية اسةةةتخدام بةةةرام  الكةةةم الشةةةبه تجربيبةةةة فةةةا دراسةةةة 
الخةواص الثرموديناميكةة حيةت المنحنيةةات تتفةق مةع المنحنيةات التجريبيةةة 
بفةةةرق بسةةةية جةةةدا وامةةةافة لةةةذلك فةةةان اعفمةةةمية لبةةةرام  الكةةةم فةةةا سةةةرعة 

   سان النتائ  وانخفا  التكمفة فا حسان الخواص الثرموديناميكية.ح

 
 Materialsبواسطة برنامج   ZnS( درجة حرارة ديباي لمادة6شكل )

studio 

 

 ZnS( درجة حرارة ديباي عند درجات حرارة مختمحة لمادة 5جدول )
 درجة الحرارة

temperature(K) 

 درجة حرارة ديباي

(K) DƟ Debye temperature  

25 252 

50 309 

100 407 

150 426 

200 437 

250 442 
 

وبةةةذلك تتفةةةق نتةةةائ  الخةةةواص الثرموديناميكيةةةة بصةةةور  مببولةةةة وجيةةةد  مةةةع 
وجماعتةه  Zeng Zhaoالةذي درس فيةه الباحةت  [3,16] ثيننتائ  البح

اعنتروبةةا  مجمةةل الخةةواص الثرموديناميكيةةة )السةةعة الحراريةةة, اعنثةةالبا,
  ZnSالةاقة الحر  ,ودرجةة حةرار  ديبةايع والخةواص التركيبيةة  لممركةن 

وبهذا تتفق النتائ  العممية مع النتائ  النمرية التةا توصةمنا اليهةا بصةور  
 جيد  ومببولة من الناحية العممية.

  االستنتاجات 
هةةةةةةةةةةا   ZnS ةاقةةةةةةةةةةة نبةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةفر لممركةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةبه الموصةةةةةةةةةةل1.

0.8064724044  eV. 
 K 273عنةةد درجةةة  ZnSمبةةدار اعنتروبةةا لممركةةن الشةةبه موصةةل 2.

عنةد نفةةس  KJ/mole 4.45ومبةةدار اعنثةالبا هةةو  cal/ K  52هةا 
 الدرجة الحرارية.

 273 تم حسان قيمة الةاقة الحر  لممركن عند درجة حرار  الغرفةة  3.

K  ع وها تساوي البيمة التجريبية تبريبا.2.2-) وكانت بحدود 

نتةةةائ  البحةةةت بةةةان هنةةةاك توافةةةق جيةةةد بةةةين الدراسةةةة النمريةةةة امهةةةرت 4.
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Abstract 
three-dimensional 3D crystal structure model of Zinc Sulphide ZnS was constructed using crystal model building 

tools using one of semi-empirical quantum programs ,is a Materials studio program, and then thermodynamic 

properties curves was calculated, such as Heat capacity curve was calculated to the material (ZnS), which varied 

within the calculated temperature range (273-773)K and the corresponding heat capacities with constant volume 

Cv (10.3,11.75) cal/mole. K , also the entropy curve were be calculated with the range (52-91) cal/ k, as well as 

the enthalpy leveling between the values (4.45-5.6) KJ/mole. And the free energy of the compound its value 

range (-      -9.8) and debye temperature at temperatures (273,773) K ,and its value range (252-442) respectively. 
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