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كبريتيد والبصرية لوالثرموديناميكيةدراسة الخواص التركيبية 
 Materialsموصل باستخدام برنامج الشبه    (ZnS)الزنك

studio

رسالة تقدم بها 

سهمي سعيد علي



The Aim Of The Researchالهدف من البحث    -

ZnSيهدف هذا البحث إلى نمذجة حاسوبية ألحد أهم المركبات الشبه موصلة وهو -1
.لهذا المركب   Primitive unit cellبحيث يتم الحصول على وحدة الخلية البدائية  ,

شبيكة  دراسة الخواص التركيبية وفهم طبيعة التركيب البلوري وحساب ثوابت ال2-

(  XRD)ينية احد برامج الكم الشبه تجريبية و باستعمال تقنية حيود األشعة السباستخدام 

ج ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع النتائ, Materials studioبرنامج خالل 

.العملية لدراسات سابقة

للمادة  وحساب  Thermodynamic propertiesدراسة الخواص الثرموديناميكية 3-

السعة الحرارية النوعية عند درجات حرارة مختلفة وكذلك حساب درجة حرارة ديباي
.اميكية ومعرفة االنثالبي واالنتروبي للمادة من خالل مناقشة نتائج الخواص الثرمودين

 Elastic)دراسة الخواص الميكانيكية والتعرف عليها وحساب ثوابت المرونة 4-
constants ) ةالعمليللمركب ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع النتائج

.    الدراسات سابقة

ركب دراسة الخواص االلكترونية والتعرف على طبيعة التركيب االلكتروني للم-5

.وحساب مقدار فجوة الطاقة وكثافة الحاالت



خصائص واستخدامات مركب 
ZnS بريتيد هو أحد مركبات الكبريتيد المعدنية وهو مشابه لبنية ك(ZnS)كبريتيد الخارصين

ويستخدم كركيزة معدنية أولية (ZnS), والصيغة الكيميائية له هي PbSالرصاص 

فر كما في , ويكون شفافاً أو نصف شفاف وبلون أص( الخارصين ) الستخراج الزنك 
(.1)الشكل    

ZnSيوضح نموذج من مسحوق مادة ( 1)الشكل 



الباعثة للضوء للدايوداتمادة مغرية (ZnS)مركب كبريتيد الخارصين يعد 

(LEDs ) تأثير المجال , والترانزستورات(FET ) وأجهزة االستشعار , والخاليا ,

ممتازة ءة والعارضات الضوئية المسطحة ألنه ذو إضاالشمسية الحساسة للصبغة

لذا التألقصبخواويتميز ايضاالحصول عليها في كل المدى المرئي تقريبا مكن ي

المثال على سبيلالمهبطيةأنابيب األشعة يستعمل ضمن شاشات التألق في
الوحدة لكبريتيدلع خلية ضوطول ( ~ eV 3.6)نسبيا واسعة ويمتلك فجوة طاقة 

.  للمركببلوري يمثل التركيب ال( 2)والشكل.  Å 5.14هوالخارصين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9


التركيب البلوري لمركب كبريتيد الزنك ( 2)الشكل 

Material  Studioبواسطة برنامج ZnS(الخارصين)



مجاالتفيويستعملاالمريكية(Accelrays)اكسلريزمؤسسةبواسطةتطويرهتمبرنامجوهو
فيلبرنامجاهذاويعتمدالنظريةالموادعلومدراسةفييستخدمحيثالنظريةوالفيزياءالكيمياءعلوم

General(GGA)المعممالتدرجكتقريبتجريبيةالشبهالكمتقريباتعلىالقيمحساب
Gradient Approximationالموضعكثافةوتقريب(LDA)

Location Density Approximationللبرنامجالرئيسيةالواجهةيمثل(3)الشكلو.المثالسبيلعلى

Materials Studioبرنامج 



ل على بعض استخدمنا تقنية حيود االشعة السينية وذلك للحصو: الخواص التركيبية -1
المعلومات التركيبية عن المركب وهي 

:Interplanner spacing (d(hkl))المسافة بين المستويات البلورية -أوال

:ب العالقة االتيةتحسب المسافة بين المستويات البلورية باستعمال قانون براك للحيود وبموج

(1...............................)nλ = 2d sinθ(hkl)

ن من ومن خالل هذه العالقة تم الحصول على المسافة بين المستويات البلورية لعدد معي
وذلك باستعمال مصدر لألشعة السينية ذي (1)كما موضح في الجدول(hkl)المستويات 

:الخصائص االتية

Radiation type : X-Ray

Source  : cupper

λ= 1.540562Aͦ

Polarization = 0.50

singleMonochromator:



المحسوبة من برنامج d(hkl)يمثل المسافة بين المستويات البلورية ( 1)الجدول -

Materials studio (MS)   وتمت مقارنتها مع قيم بطاقةASTM

(American Standard Testing Materials) العملية.

Intensity (%)hkld(Experimental)(Å)dtheory (Å)  2θ (degree)Peak number

1001113.143.1228.5581

102002.752.6633.0892

512201.921.9047.5153

303111.631.6156.2894



Lattice constantثابت الشبيكة  : ثانيا 

:العالقة االتيةبأستخداملمكعبياللتركيب (a ,b ,c)تم حساب ثابت الشبيكة 

a = dhkl (h2+k2+l2)1/2………………………………(2) 

MSنامج يبين مقارنة بين قيم ثوابت الشبيكة المحسوبة للبلورة بواسطة بر(2)والجدول 
مع قيم عملية ( نظريا)

ثابت الشبيكةالقيمة النظرية[72](القياسية)القيمة العملية 

5.406  Å5.4093 Åa = b =c

90˚90˚α = β = ɣ

1.86 Å1.85 ÅBond length Zn-S

157.99 Å3157.97 Å3Unit cell volume

4.097 g/cm34.097 g/cm3Unit cell density



من عملية محاكاة المستحصل (ZnS)لبلورةحيود األشعة السينية نمط يوضح (5)الشكل -

 Materials studio MSحيود األشعة السينية بواسطة برنامج 



dhkl))ات البلورية كما تم  رسم المنحني البياني الذي يمثل العالقة بين المسافة البينية للمستوي-

(.6)لكل من قيم النظرية والعملية الموضحة بالشكل (2θ)والزاوية 

(  عملي.)ب( نظري.)أ(2θ)مع dhkl))يوضح العالقة بين  (6)الشكل 



XRDمن خالل فحص ZnSلمركب 2Dالبلورية في بعدين  يوضح الشبيكة ( 7)الشكل 
MSبرنامج بأستخدام



XRDمن خالل فحص ZnSلمركب  3Dالبلورية في ثالثة أبعاد يوضح الشبيكة ( 8)شكل •
MSبرنامج بأستخدام



:  الخواص الميكانيكية-2

:      Hook’s lawهوكقانون 

طرديا قانون هوك على أن مقدار االستطالة الحاصلة في قضيب يتناسبينص 
وقانون هوك يمكن ان . مع مقدار قوة الشد المؤثرة مالم يتعدى حدود المرونة

االتييكتب بالشكل 

F= -k∆ℓ……..(3) 
هو النسبة بين االجهاد : Y )Young modulusمعامل يونك  (معامل المرونة الطولي-أوال

:هوالقوة بداللة Yحيث معامل يونك الطولي والمطاوعة الطولية 

Y = F/ΔL………………..(4)   

هو النسبة بين االجهاد الحجمي : Bulk modulus (B)معامل المرونة الحجمي -ثانيا
 = B.والمطاوعة الحجمية

F/ΔV………………(5)                                                                                  

هو النسبة بين االجهاد القصي والمطاوعة :Shear modulus (G)معامل القص -ثالثا
.القصية

(6)………………./ 
Δθ

θ
G = 

𝐹

𝐴



تم Lame constant (λ , μ)وثوابت اليم ,poison's ratio ()الحال نسبة بويزن وكذلك 

صيغ الطرق النظريةحسابها بداللة 

• = 
𝑌

2𝐺
-1                                          poison's ratio

•λ =
𝐸

(1+𝑉)(1−2 )
Lame constant

•μ =
𝐸

2(1+𝑉)
Lame constant  



.MSفي برنامج يوضح قيم معامالت المرونة المحسوبة(3)وفي ما يلي جدول -

معامالت المرونةالمقدارالوحدة

GP166.84Yمعامل يونك

GP79.65B المرونة الحجميمعامل

GP78.43Gمعامل القص

GP10.36   ثابت ليمλ

GP82.96 ثابت ليمµ

-0.98ʋنسبة بويزون

1/TP12.55مقدار االنضغاطية

Km/s4.50Vسرعة الصوت في المادة



Thermodynamicالثرموديناميكيةالخواص3 properties

Heat capacityالسعة الحرارية .1

منها السعة الحرارية من الخواص المهمة التي تم حسابها ولدرجات حرارية مختلفة القيم و

رة,ودرجة الحراالعالقة البيانية بين السعة  الحرارية ( 9)الحرارة القياسية ويمثل الشكل درجة 

يرة بل السعة الحرارية دالة لدرجة الحرارة وتعتمد بصورة كبّن أالشكليتضح من خالل و 

ة حرارة كلية على درجة الحرارة وتتناسب معها تناسبا طرديا ,إذ كلما ارتفعت درجوبصورة 

عليا درجة حرارية واحدة ازداد عدد الجزيئات في مختلف مستويات الطاقة االهتزازية الالمادة 

ور وكانت السعة الحرارية في الط. تزداد قيمة السعة الحرارية  لكل نمط اهتزاز وبذلك  

cal)للمادة تساويمكعبال /mole .K )10.3 273عند درجة حرارةK وكانت في زيادة

ثحيمع ارتفاع درجات الحرارة حتى وصول المركب إلى الطور السداسي القائم ملحوضة

cal)الحرارية للمركب بحدود السعة تصبح  /mole .K)11.75  عند هذا الطور ,ونالحظ

تطابقاً نالحظ ( 4)الجدول ومن.الحرارةبان الزيادة في مقدار السعة تقل بازدياد درجات عندها 

العمليةمع القيم MSبين القيم النظرية للسعة الحرارية المحسوبة من برنامج 



materials studioباستخدام برنامج ZnSتغير السعة الحرارية مع درجة الحرارة لمادة ( 9)شكل



ZnSركبلمقيم السعة الحرارية  المقابلة لكل درجة حرارة ( 4)الجدول 

ZnS(calلمركـــب Cvالســعة الحــــرارية (K)درجة الحرارة  /mole .K)

نظري Cv.قيم  [80]عملي.Cvقيم-

27310.3310.3

37311.111

47311.4511.4

57311.5611.52

67311.611.61

77311.7411.75



 Entropyاالنتروبي .2

حرارةالمختلفة من درجات هي االنتروبي ولقيم من الخصائص االخرى التي تم حسابها 

انت القائم وحسابها في الدرجة القياسية للحرارة ,فقد كوالسداسي المكعبالطورين ضمن 

ويتضح من الشكل أّن العالقة بين ( 10)كما موضح في الشكل ( cal/K 57)بحدود قيمتها 

لى درجة الجزيئات عانتروبيشكل منحٍن يبين اعتماد حيث اتخذت طردية القيمتين كانت 

رة درجات الحراعند المكعب,إذ تزداد االنتروبي بزيادتها وكما نالحظ في الطور الحرارة 

تقريبا, ولكن بعد هذه  433Kالمنخفضة تكون الزيادة قليلة وطفيفة جدا لحد درجة االبتدائية 

ارتفاعنالحظ من خالل الشكل  بأن التغير في االنتروبي يكون كبيرا وملحوظا عندالدرجة 

يوضح التطابق ( 5)ارتفاعا إلى الدرجات الحرارية العالية والجدول 473Kدرجات الحرارة 

وتم حساب طاقة نقطة الصفر . العمليةمع القيم لالنتروبيالقيم النظرية بين 

Zero point energyد للمادة والتي هي الطاقة الداخلية المخزونة في المادة والمتبقية عن

eV 0.8064724044درجة الحرارة إلى أقل نقطة ممكنة  ووجدت بأنها تساوي خفض 



مخطط  يوضح عالقة االنتروبي مع درجة الحرارة ( 10)شكل 



تغير االنتروبي مع درجة الحرارة( 5)جدول 

(K)درجة الحرارة 
(cal/K)االنتـــــــــروبيمقـــــــــدار 

نظريS .قيم[80]عمليS .قيم-

2735452

3735756

4736766

5737574

6738385

77391.591



 Enthalpyاالنثالبي 

مكنيأّن المحتوى الحراري للجزيئة عبارة عن دالة لدرجة الحرارة والطاقة الداخلية لذا 

االنثالبيتم حسابوقد تعيين االنثالبي للجزيئة عند رفع درجة الحرارة من نقطة إلى أخرى 

كما تم المادة لدرجات مختلفة من الحرارة لدراسة تغيرات االنثالبي خالل الطورينلجزيئات 

االنثالبيوالتي كانت عندها قيمة K 298االنثالبي ايضا عند درجة الحرارة القياسية حساب 

KJ/mole 4.6 الحرارة كما يوضح جدولالعالقة بين االنثالبي و درجة ( 11)يوضح الشكل

.تغير االنثالبي مع درجة الحرارة(( 6



مخطط  يوضح عالقة االنثالبي مع درجة الحرارة( 11)الشكل 



تغير االنثالبي مع ارتفاع درجات الحرارة( 6)جدول 

(K)درجة الحرارة 
KJ/moleاالنثالــــــــــبيمقـــدار 

[78]عملي H.قيم 
نظري.Hقيم 

2734.54.45

3734.834.8

4735.115

5735.25.2

6735.55.4

7735.885.6



  Free energyالطاقة الحرة4.

لدرجات مختلفة من الحرارة تم ربطهما ZnSان تم حساب االنثالبي و االنتروبي لجزيئات بعد 

بسجدالة مهمة عن طريقها نعرف اذا كان التفاعل يحدث تلقائيا أم ال ,وهي دالة طاقة لحساب 

حيث تم حساب طاقة جبس , ΔGويرمز للتغير فيها بالرمز , Gالحرة ويرمز لها بالرمز 

طاقة للجزيئة ولعدد من درجات الحرارة  المختلفة وكذلك تم حساب التغير في هذه الالحرة 

(  2.2-) تساوي بحدود  298Kطاقة جبس الحرة عند درجة حرارة الغرفة القياسية وكانت 

رجة ونالحظ من خالل  الشكل أعاله أّن العالقة بين الطاقة الحرة وديبين ذلك( 12)الجدول 

ةالحرارهي عالقة عكسية خطية مستقرة ,إذ تقل طاقة جبس  الحرة بزيادة درجة الحرارة 

وكذلك نالحظ التطابق بين القيم النظرية لطاقة جبس والقيم العملية,



الطاقة الحرة مع تغير درجة الحرارة( 12)الشكل 



عالقة درجة الحرارة مع قيم طاقة جبس الحرة( 7)الجدول 

(K)درجة الحرارة 
 KJ/moleطاقة جبس الحـــــــــرة 

نظري G.قيم[80]عمليG.قيم-

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



Electronicااللكترونيةالخواص Properties

Energyالخارصينكبريتيدمركبفيالطاقةحزم.1 Bands in Zn

مناطقوفيالعاليالتناظرذاتالتناظرمناطقطولعلىZnSللمركبالطاقةحزمإنّ 

First))األولىبريليون Brillion zonesعليهاالحصولتمقد(13)الشكلفيالموضحة

Materialsبرنامجبواسطةااللكترونيةالخواصمحاكاةعمليةخالل studioباستخدام

Materialsالكمبرنامجفيالطاقةحزمخواصعنالكشفتقنيات studioمنتمتدحيث

علىرفالتعتمخاللهامنالتيأدناهالشكلفيالموضحةالمحاورطولعلىبريليونمناطق

كماEFللمادةفيرميسطحوإنّ ,للمركبالطاقةفجوةمقداروحسابالطاقةحزمةتركيب

0طاقةمستوىعنديقع(14)بالشكلمبين eVالتكافوءحزمةقمةعندValence band

Valenceتكافوءحزمةأعظموإنّ  Band Maximum (VBM)طاقةمستوىعندتقع

0 eV,توصيلحزمةوأقلConduction Ban Minimum d (CBM)مستوىعندتقع

eV.3.6طاقة



ZnSفي تركيب  Brillion Zone  Firstاالولى بريليونمناطق (13)الشكل 



ZnSفي مادة Band structureمخطط تركيب حزم الطاقة  ( 14)الشكل 



 ZnSin ZnS material (Dos )Density of statesالحاالت في مادة كثافة 

دورا مهما في دراسة وتحليل الخواص الفيزيائية (DOS)الحاالت تلعب كثافة 

ئي بأنه توجد كثافة الحاالت عند مستوى طاقة عاٍل تعني وفق التفسير الفيزيا. للمواد

وكثافةelectronsباإللكترونات Occupationمستويات طاقة جاهزة لألشغال عدة 

جاهزةويات طاقة الحاالت عند المستوى صفر يمكن تفسيرها فيزيائيا بأّنه ال توجد مست

كما نالحظ مخطط كثافة الحاالت الكلية للمركب عند الضغط الجوي .لألشغال

فيرميفإن كثافة الحاالت عند سطح K 298ودرجة حرارة الغرفة  atm 1االعتيادي 

رة تكون على  مستوى عاٍل اي ان ذلك المستوى جاهز لألشغال باإللكترونات الح

.يمثل مخطط كثافة الحاالت,(15)والشكل فولت  لوحدة الخلية -وحدة االلكترونخالل 

وكان مقدار كثافة الحاالت عند قمة حزم التكافؤ وعند سطح فيرمي تساوي 

0.7 electrons/eV . ات الشحنة تعد وسيلة مهمة لوصف توزيع اإللكترونوكثافة

وكذلك أهمية لتفسير اَلية الترابط أو التاصر للمركبوذات طول خط التناظر, على 

.شحنة االرتباط تستعمل في دراسة  خواص الترابط للمركب المدروسكثافة 



ZnSللمركب Electronic density of statesمخطط  كثافة الحاالت االلكترونية  (  15)الشكل 



     Conclusionsاالستنتاجات   -

مركب لوااللكترونيةمن خالل دراسة الخواص التركيبية والميكانيكية والثرموديناميكية

ZnSاً عديدة من برامج الكم شبه التجريبية اظهرت نتائج العمل في هذا البحث نقاطبأستخدام

مت دراستهالممكن أخذها بعين االعتبار في التطبيقات واالستخدامات العملية  للمركب  الذي ت

ذا, وأهم هذه االستنتاجات التي تم التوصل اليها في ه Materials studioمن خالل برنامج 

البحث هي 

تبين . شبه موصل  ZnSمركب لمن نتائج الفحص باألشعة السينية أن التركيب البلوري 1

ة السينية ,أي من خالل اختبار تقنية األشعوري لالبالعنصر وكذلك ثنائي التركيب ثنائي 
ويتحول إلى الطور ,عند درجات الحرارة االعتيادية  Cubicمكعبييكون ذا طور أنه 

بالتسخين إلى درجات Hexagonal-close-packedالمغلق المرصوص السداسي 

.High Temperatureحرارة عالية 

IonicونيةيأأواصريمتلكZnSمركب2- bond1.86)بينطوالهاأتتراوحذراتهبين

-1.85) Å.



شرط االستقرار، نتائج حسابات الخواص الميكانيكية بأن المركب مستقر ميكانيكيا عند تطبيقأظهرت 3-
.يدةوذو صالدة كبيرة من قيم ثوابت المرونة المحسوبة له وهذا يؤشر على خواص ميكانيكية ج

Thermodynamicلثرموديناميكيةاالخواصفحصنتائجأظهرت4- propertiesبالبرنامج
Material studioللمركب،ريبيالتجالمنحنيمعتتفقالحراريةوالسعةواالنتروبياالنثالبيمنحنيان

.الكمبرامجبأستخدامنظريامقبولةقيمذاتثرموديناميكيةخواصذوالمركبإن  

3.6دبحدو طاقةفجوةذاموصلشبهالمركببأن  االلكترونيةالخواصفحصنتائجأظهرت5- eV
Densityالحاالتكثافةوانالطاقة،حزمةتركيبفحصخاللمن of statesمستوىعندللمركب

0.7تساويفيرميسطح eV.



 Recommendationsالتوصيات -

  Hyperبرامج الكم شبه التجريبية االخرى وخاصة برنامج بأستخدامدراسة المركب 1-
chemنتائج الذي يختص بدراسة الخواص الطيفية والثرموديناميكية للمركبات, ومقارنة

.وايضا مع القيم التجريبية materials studioالبرنامج مع قيم البرامج االخرى مثل 

properties Opticalوالبصرية  Electrical propertiesدراسة الخواص الكهربائية 2.
(Materials studio, win mopac)شبه التجريبية  مثل الكملللمركب باستخدام برامج 

.مقارنتها مع قيم الدراسات التجريبية 

ZnO, ZnCl ),إجراء دراسة نظرية  مقارنة لمركبات   3. , ZnCu,…., ZnX)  للخواص

ومالحظة  ZnSالتركيبية  والميكانيكية  و الثرموديناميكية ومقارنتها مع مثيالتها  في المركب

المناسب  أوجه التشابه  واالختالف بين المركبات لتحديد سلوكية كل مركب واختيار المركب

ة استخدامه شبه للخواص المرغوبة في التطبيقات المستقبلية التي تستخدم هذه المركبات وخاص

.موصل في التطبيقات الكهربائية



موديناميكية الثردراسة تأثير زمن التلدين على كل من الخواص التركيبية  و الميكانيكية  4.

اسات عملية للمركب نظريا بواسطة برامج الكم شبه التجريبية  ومقارنة النتائج  مع نتائج در
.values Experimentalتجريبية 

ترونية دراسة الخواص االلكترونية والكشف عن تركيب حزمة الطاقة وكثافة الحاالت االلك5.

تحقيقها مع للمركب عمليا من خالل إحدى تقنيات الكشف عن الخواص االلكترونية التجريبية  و
.النتائج النظرية عمليا



تم بحمد هللا     

....شكرا ألصغائكم 


