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المقدمة
عامفيونكومبتهوليآرثرالعالمقبلمنأُكتشفكومبتونتأثيروأن  

للمجتمعبالنسبةجدا  مهما  كومبتونتأثيركانالوقتذلكوفي(1923)
فقطسليتمثيلهيمكنالكهرومغناطيسياإلشعاعإن  أثبتألنهالعلمي

حساسرغيكومبتونمنحنيأن  وعمليا  .كجسيماتأيضا  لكنكموجات
استطارةكونت.السطحيةالعيوبأوالشبيكةوعيوبالعينةلنقاوةبالنسبة

فورييرتوبتحويالالتكافؤالكتروناتمستويللذراتحساسةكومبتون
الفضاءموجةدالةعلىالحصولليتمالحقيقيالفضاءموجةلدالة

د  كومبتوناستطارةإن  .ألزخمي موجةطولالن  منتظمةغيراستطارةُتع 
نتيجةوتحدثالمستطارةالموجةطولعنيختلفالساقطةاألشعة
لطولافيالتغيرهذاوان  الفوتونواإللكترونبين  المرنالتصادم
نكومبتواستطارةوتستخدم,.كومبتونبإزاحةيسمى(λ∆)ألموجي
وسبائكهاالعناصرلبعض(EMD)االلكترونيالزخمكثافةلدراسة

حالةالاللكتروناتأساسياوصفا  بإعطائهاتمتازلكونهاومركباتها
.األرضية



الهدف من الدراسة

ت   لكترونيةاالوالخصائصكومبتونمنحنيشكللحسابالدراسةهذه  ُخص ص 
(electronic properties)المولبيدينيوملعنصر(Mo)البلوريالتركيبذي

(Bcc)بين  الواقعةالزخممنطقةفي(7-0a.u.)معايرةإعادةنموذجباستخدام

البياناتهذه  مقارنةتم  حيثُ (FE)الحراإللكترونونموذج(RFA)الحرةالذرة

البياناتين  بجيدا  توافقا  هناك  أن  وجد  إذلهامتوفرةعمليةنتائجمعالنظرية
الزخموكثافةJ(PZ)كومبتونمنحنيحسابوكذلك  .العمليةوالقياساتالنظرية

الزخممنطقةفي(MoTe2)والمركب(MoS2)للمركب(EMD)االلكتروني

superposition)التراكبنموذجباستخدام(.6a.u-0)بينالواقعة model)  ُثم

أيضاوتم  .الهالمتوفرةالعمليةالقياساتمع  للمركبينالنظريةالبياناتمقارنة
.البسيطونياأليالنموذجباستخدامالمركبينمكوناتبين  الشحنةانتقاالتحساب



نظرية مختصرة عن استطارة كومبتون
وتعتمدروناإللكتمنلالستطارةالنسبيةالنظريةعلىتستندكومبتوناستطارة

يمكن,األرضيةالحالةالكتروناتطاقةمنأ كبراإللكترونارتدادطاقةأنعلى
علىسقوطهند  عيستطارسوف  الفوتونأن  باعتبارجيدا  كومبتوناستطارةفهم

إلىهطاقتمنجزءا  الفوتونيفقدالعمليةهذه  مثلفيالهدفمادةالكترون
لشكلاهذاوفيكومبتونالستطارةتخطيطيا  رسما  يمثل(1)الشكل.اإللكترون

(w1,w2)وبعدهااالستطارةقبلالفوتونطاقةيمثالن.(k1,k2)متجهيمثالن
وبعدقبلاإللكترونزخميمثالن(p1,p2).وبعدهااالستطارةقبلالموجة
:اآلتيةالمعادلةكتابةوباإلمكان.االرتداد

2h/m0csin2(Ø/2) …….(1)=λ∆
:كاآلتيروناتااللكتبزخمالخاصالجزءتضمينهابعد  باشتقاقهاكومبتنقام  التي

sin2(Ø/2 ) +2λi λf Pz/m0c sin(Φ/2) …….(2)ch/m02=λ∆
هذه  وفيرصفتساويعندماالنسبيكومبتونقمةيمثلالمعادلةهذه  فياألولالحد

انيالثالحدإما.الساقطللفوتونألموجيالطولفيزيادةعدمنالحظالمعادلة
.المستطاراإللكترونزخمعلىالمعتمدةدوبلرتعريضفيمثل



كومبتنيمثل استطارة ( 1)شكل 

ذ يكون إاالستطارةبين الصفر وأعظم قيمة وذلك باالعتماد على زاوية ( λΔ)تكون قيمة 

(0 = λΔ ) عندما تكون(0 = Ф ) ويأخذ أعظم قيمة عند(180 = Ф ).
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كومبتنباستطارةعالقة الزخم االلكتروني 

مختلفةطاقاتوتمتلكساكنةوغيرمتحركةتكونالذراتفيالموجودةااللكتروناتان

هيكومبتناستطارةوإنفولتالكترون(1000)وفولتالكترونبضعةبينتتراوح

تفسيرإن.ونااللكترمعتفاعلهبعدللفوتوناستطارةفيهايحدثالتيالوحيدةالتقنية
Compton)كومبتنمنحنيشكل profile)ديعتمكومبتناستطارةتقنيةمنالناتج

Impulse)اللحظيالتقريبمفهومعلىمباشرةبصورة Approximation)يعدإذ

الزخموكثافة(Jpz)كومبتنمنحنيشكلبينتربطعالقةيحتويالذيالوحيدالمفهوم

.(EMD)االلكتروني

المقيدونااللكترأنتفترضببساطةهياللحظيالتقريبلمفهوماالساسيةالميزةإن

هذعوض,ايضا  نفسهالزخميالتوزيعويمتلكحركإلكترونيتصرفاألمبالذرة
لالتفاعإن))-:علىاللحظيالتقريبمفهوموينص(Jauncy)العالمقبلمنالمفهوم

االلكترونطاقةفإنلذلك(لحظيةبصورةيحدثالحرواإللكترونالساقطالفوتونبين
.االستطارةعمليةخاللثابتةتعدالكامنة



والزخميللفضاء الحقيقي فوريرتحويل 

الزخميلفضاءافيالموجةدالةتصفالتيللعالقاتصيغةاليجادوذلكفوريربمبدأاالستعانةتم

Position)الموقعلفضاءالموجيةالدوالان))-:علىينصفوريرمبدأإن, Space)او

Momentum)الزخملفضاء Space)الدوالتكونإذ((الفضائينلكالمعكوسةمناطقتعطي

-:بالعالقةتعطىالزخملكثافةفوريرتحويلدالةان.بدقةمحددةالفضائينلكالالموجية

𝐵 𝑟 = න𝑛 𝑝 exp −𝑖𝑝. 𝑟 𝑑𝑝………(2)

ضاء الحقيقي لكثافة الزخم في الففوريرإن دالة تحويل . تمثل كثافة الزخم االلكتروني (n(p))إذ 

-:تعطى بالعالقة 

𝐵 𝑟 = න𝜓∗ 𝑟 𝜓 𝑟´ − 𝑟 𝑑𝑟´………(3)

افة الزخم لكثفوريرأما دالة تحويل , تطبق في الفضاء الحقيقي أو فضاء الموقع ( 3)إن المعادلة 

-:فتكون بالشكل اآلتي الزخميفي القضاء 

𝑓 𝑘 = න𝑋∗ 𝑝 𝑋 𝑝 − 𝑘 𝑑𝑝………(4)



دالةخواصيوضحشكل:(2)شكل

وفضاءالموقعفضاءفيالموجة
.الزخم



(  Jpz)كومبتنمنحني 

-:ويعطى بالعالقة األتية ( Jpz)يرمز له بالرمز كومبتنان شكل منحني 

Jpz= 𝑛 Ԧ𝑝 𝑑𝑝𝑥𝑑𝑝𝑦…………(5)

العرضيالمقطعلمساحةالثانيةالمشتقةمعطرديا  يتناسبكومبتنمنحنيشكلان
-:اآلتيةالعالقةفيكماكومبتنالستطارة

𝑑2𝛺

𝑑𝛺𝑑𝑤2
= (

𝑑𝜎

𝑑𝛺
)𝑇ℎ

𝑤2

𝑤1
∗
𝑚

𝑘
𝐽 𝑝𝑧 ……(6)

خصائصلدراسةكومبتنالعالموضعهنموذجيمثلكومبتنمنحنيشكلان

كيبالتراوااللكترونيالزخمتوزيعإليجادوكذلكالشحنةوانتقالااللكترونات
Core)الداخليةااللكتروناتمنيتشكلكومبتنمنحنيشكلإن,االلكتروني
electron)الخارجيةالتكافؤيةوااللكترونات(Valence electron).



 

(:- مخط  يو   شكل منحني كومبتن م  منحني رايلي النات  عن االستطارة المرنة للفوتونا  3شكل )

 .(EBوال   يظهر في ال كل عند نقطة الصفر لطاقة الرب  )



النماذج المستخدمة في الدراسة للعناصر

-:(RFA)نموذج اعادة معايرة الذرة الحرة _ 1

إيجادثلمالمعقدةوغيرالمعقدةالنظريةالحساباتمنالكثيرفييستخدمنموذجهو
هذاإن.للذراتااللكترونيةالخواصودراسة(EMD)االلكترونيالزخمتوزيع

عمليةإنالالقياساتنتائجمعجيدةبصورةوتتفقصحيحةنتائجيعطيالنموذج
الخاصةالموجةدالةمنتبدأ(RFA)الحرةالذرةمعايرةإعادةنموذجحسابات

Clementi)جداولفيالموجودة(HFWF)فوك-بهارتري & Roetti,1974)إذ

-Wigner)ستز-ويكنرقطرنصفحدإلىااللكترونيةالموجيةالدالةهذهتقطع
Seitz radius : R)واحدةقيمةالىالجديدةالموجيةالدالةمعايرةيعادثمومن

.الشحنةتعادلعلىللحفاظوذلكويكنركرةضمن

-:اآلتيةبالعالقةتعطىالجديدةالموجيةالدالةإن

𝑅𝑛𝑙 𝑟 = ൝
𝑁𝑛𝑙𝑅𝑛𝑙

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑟 , 𝑟 ≤ 𝑅°
0 , 𝑟 > 𝑅°

……(7)



-:(FE)الحرااللكتروننموذج_2
يبالتركلدراسةتستخدمالتيالبسيطةالنماذجمنالحرااللكتروننموذجيعد

هذاائجنتمعظموتكونالعناصرلمختلفكومبتنمنحنيشكلوحسابااللكتروني
(Jpz)كومبتنمنحنيشكلحسابيتم.العمليةالقياساتقيمإلىقريبةالنموذج
-:األتيةالعالقةباستخدام

𝐽𝑠 𝑝𝑧 = 2𝜋න
𝑝𝑧

∞

𝑛 Ԧ𝑝 𝑝 𝑑𝑝 8

-:العالقةباستخدامايجادهاويتمااللكترونيالزخمكثافةتمثل(n(p))إذ

𝑛 Ԧ𝑝 =
𝑛

4
3
𝜋𝑝𝐹

3
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 9

(n)فيرميزخممستوىلحداإلشغالاإللكتروناتعددتمثل(pf),المعادلةوبتعويض
-:المعادلةعلىنحصل(8)المعادلةفي(9)

𝐽𝑠 𝑝𝑧 =
3𝑛

4𝑝𝐹
3 𝑝𝐹

2 − 𝑝𝑧
2 , 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑧 ≤ 𝑝𝐹 (10)

نكومبتمنحنيشكلإليجادتستخدمالتيالنهائيةالمعادلة(10)المعادلةتمثلإذ
(𝐽4𝑠 𝑝𝑧)العناصرلمختلف.



الحسابا  والنتائ 

عنصر المولبيدنيوم•

ينتمي إلى السلسلة  42معدن نقي فضي رمادي عددهُ الذري •
ول االنتقالية الثانية وينتمي إلى المجموعة السادسة من الجد

 =aوثابت شبيكة لُه ( Bcc)يمتلك تركيبا  بلوريا  4dالدوري 
5.9468 a.u.  4)ولُه ترتيب الكتروني شائع والتي هيd5 5s1  )

يبدنيوم أن ويمكن للمول.نظيرا  معروفا  من الموليبدنيوم35وهناك  
ي يتحمل درجات حرارة عالية دون  أن تلين مما يجعلها مفيدة ف

البيئات ذات الدرجات الحرارة العالية بما في ذلك  الدروع
وط العسكرية واالتصاالت الكهربائية وأجزاء الطائرات والخي

.والمحركات الصناعية



كما هي مبينة في العالقة n(p)ولحساب منحني كومبتون المرتبط بكثافة الزخم االلكتروني •
:اآلتية

•J(Pz)=∫Py∫Pxn(p)dpxdpy ………(13)          
لعنصر 5sباستخدام نموذج إعادة معايرة الذرة الحرة الخاصة اللكترونات الغالف •

4d5-x)للترتيب االلكتروني اآلتي ( Mo)الموليبدنيوم  5s1+x ) حيُث أنX 1إلى  0.1تبدأ من
:باستخدام المعادلة اآلتية

•J5s(pz) = 4π  Ψ0
c(kn) |2 Gn(pz)                            ……(14)

4d4.8)والتي هي لمختلف الترتيبات اإللكترونية• 5s1.2 , 4d4.9  5s1.1 , 4d5  5s1 )  وأن
(  AUC)نحني جميع هذه  الترتيبات االلكترونية الحسابية تم  معايرتها إلى مساحة تحت  الم

-0)الواقعة ضمن منطقة الزخم المحصورة بين  ( 17.27973)للذرة الحرة وتكون حوالي 
7a.u. ) 1باستثناءs2ى كون وذلك  ألنه ال يساهم في عملية االستطارة وأيضا السبب يعود إل

واآلن باستخدام , Kفي الغالف  1s2أصغر من طاقة الربط منAm241الطاقة الساقطة من 
 Core)نموذج اإللكترون الحر وذلك  بإدخال قيم اإللكترونات األغلفة الداخلية الثانوية 

electron ) 1أي من الترتيب اإللكترونيs2 4إلىd4 مع  أخذ زخم فيرمي(PF ) للغالف
إلى 1s2ي وأيضا  قيم اإللكترونات األغلفة الداخلية من الترتيب اإللكترون( 5s2)الخارجي 

4d5 5مع  أخذ قيمة زخم فيرمي للغالفs1 وسوف نحصل على شكل منحني كومبتون
J(PZ) 4)للترتيبين اإللكترونيين . (12)باستخدام المعادلةd4 5s2 )4)وd5 5s1 ) وبعد ذلك

وقد الحظنا أن  , نقارن هذين الترتيبين مع القيم العملية الختيار الترتيب اإللكتروني األقرب
.الحسابات النظرية تتطابق بصورة جيدة مع  القياسات العملية



(  ξi)وقيم طاقة المدار( Ci)فوك-لهارترييتضمن قيم الدوال الموجية -( :1)جدول 

3d3)وللترتيبين االلكترونيين ( V)الفاناديومالخاصة بعنصر  4s2 ) 3)وd4 4s1.)

V (1) : K(2) L(8) 3s(2) 3p(6) 4s(1) 3d(4) .

V (2) : K(2) L(8) 3s(2) 3p(6) 4s(2) 3d(3) .

Orbital energiesζi Expansion Ci  Basis 

Mo (2) Mo (1) Mo(2) Mo (1)  
23.18520 37.02920 0.02321- 0.00018- 1s 
38.93820 23.39970 0.00032-   0.0215- 1s 
20.31320 20.08310 0.01491-   0.0144- 2s 
9.04491 9.11921 0.10249   0.0945 2s 
8.20892 8.11916 0.04645 0,04533     3s 
5.54603 5.26809 0.05608- -0.08789 3s 
4.21422 4,00791 0.22988- 0.17766- 3s 
3.58417 3.50140 -0.02889 0.01527- 4s 
1.72299 1.69909 0.47892 0.40674 4s 
1.05382 1.05325 0.55320 0.53716 4s 
0.73065 0.77575 0.07141 0.15436 4s 
 



ذو التركيب ( Kn)ومتجهات الشبيكة ( Nn)ونقاط مقلوب الشبيكة ( h k l) يمثل قيم معامالت ميلر -( :2)جدول 

( .bcc)االوجهالمتمركز 

𝑲𝒏𝑵𝒏lkh

01000

1.55108412011

2.1935656002

2.68655724112

3.10216912022

3.4683324013

3.7993668222

4.10378448123

4.3871296004

4.65325436114

4.9049624024

5.14436524233

5.37314424224

5.59251548134

6.00732448125



ضمن منطقة الزخم J(PZ)مقارنة قيم القياسات النظرية مع  القياسات العملية لمنحني كومبتون (: 3)جدول 

(.Mo)لعنصر الموليبدنيوم ( .7a.u-0)الواقعة بين 

EXPT 
[72] 

Core + RFA } ,(e/a.u)               { J(PZ) Free electron Free atom 

(4d5 5s1) 
Pz 

4d5 5s1 4d4.9 5s1.1 4d4.8 5s1.2 4d5 5s1 
5.317 5.158325473 5.098890874 5.1214303 5.339262852 7.38 0 
5.297 5.140742451 5.083113616 5.104858928 5.312021715 7.01 0.1 
5.231 5.059960982 5.011903894 5.029423008 5.230298304 6.14 0.2 
5.121 4.917099411 4.886875439 4.896510156 5.097119412 5.21 0.3 
4.97 4.760857608 4.7471027 4.749480006 4.900377867 4.53 0.4 

4.781 4.567444559 4.573754264 4.567296272 4.648145117 4.11 0.5 
4.563 4.238758442 4.28245762 4.259479652 4.327305059 3.86 0.6 
4.317 3.941524754 3.931885247 3.929005529 3.947947003 3.7 0.7 
4.056 3.806581524 3.789807446 3.794366401 3.757259044 3.56 0.8 
3.519 3.487862367 3.471461294 3.476148411 3.438436848 3.26 1 
3.097 3.11734061 3.102609505 3.106811443 3.074212757 2.92 1.2 
2.58 2.736115649 2.723926132 2.727252761 2.702926149 2.56 1.4 

2.212 2.36876618 2.359522154 2.361772877 2.347782437 2.22 1.6 
1.906 2.035266409 2.028538796 2.029888623 2.026942379 1.91 1.8 
1.651 1.751252409 1.746451011 1.747122443 1.752513147 1.65 2 
0.897 0.942159178 0.94204086 0.941153863 0.945368347 0.902 3 
0.603 0.636830124 0.638977514 0.637259058 0.639662254 0.621 4 
0.45 0.471441088 0.474029181 0.472255724 0.47419757 0.465 5 

0.338 0.355414023 0.357759087 0.35622438 0.357161574 0.353 6 
0.26 0.26836258 0.270285092 0.269050003 0.270393508 0.267 7 

 



م النظرية للقيكومبتونمنحنيات مع للقيمة العملية كومبتونيبين مقارنة منحني (: 3-1)شكل •
مع منحني (FE)و نموذج االلكترون الحر(RFA)التي تم الحصول عليها عن طريق نموذج ال 

.الحرةللذرة كومبتون



مقدار الفرقالترتيب اإللكترونيت

14d5 5s1) )RFA0.1513667

2RFA (4d4.9 5s1.1)  0.1784429

3RFA (4d4.8 5s1.2)0.2390186

4FE (4d5 5s1)0.8827975

عملية يمثل مقدار الفروق بين قيم الحسابات النظرية والقياسات ال-( :4)جدول 

.للترتيبات االلكترونية االقرب للنتائج العملية



لقياس العملي فيتضمن رسم الفروق بين نتائج الحسابات النظرية ونتائج ا( 4)والشكل 

قد تم حساب إذ من أجل تحديد التركيب االلكتروني األمثل واألقرب إلى القيم العملية ف

-:الفروق بين القيم النظرية



الكبريت•

( 16)وعددهُ الذري ( S)هو  عنصر ال فلزي رمزهُ الكيميائي •
ة إذ أنُه يوجد في الطبيعة بصورة متبلورة وحرة وهو ماد
ي صفراء ومشرقة وصلبة ناعمة عديمة الرائحة يستخدم ف

ة كمسحوق للبارود ويوجد في القشرواألقمشة تبيبض
األرضية بصورة شائعة وكذلك  في البحار والمحيطات
ريت والشهب والفحم الحجري وعلى سطح القمر ويعتبر الكب

منحني إن  . عنصرا  مغذيا  أساسيا  لجميع الكائنات الحية
 في الشكل كومبتون للذرة الحرة لعنصر الكبريت يتم توضيحهُ 

وذلك  عن طريق قيم الدوال الموجية للذرة الحرة ( 6)
.للكبريت



(0-7)خالل منطقة الزخم الواقعة بين للكبريتللذرة الحرة كومبتونيمثل منحني ( : 3-3)شكل •



الموليبدنيومكبريتيدثنائي

غيركبا  مرالموليبدنيومكبريتيدثنائييعتبر

و(S)الكبريتهماعنصرينمنيتكونعضوي

إذ(MoS2)الكيميائيةصيغتهُ (Mo)الموليبدنيوم

بصلمركبوهواالنتقاليةالمعادنمنيصنف

غيربيا  نسفعالغيرمعدنيبريقمع  فضيأسود

ماءالفييذوبولكنهُ الماءفيللذوبانقابلة

الكبريتإلزالةكمحفزاستخدامهتم  الملكي

.الهيدروكاربوناتمنوالنتروجين



تم  ( MoS2)لمركب كبريتيد الموليبدنيوم J(PZ)لحساب شكل منحني كومبتون •
وذلك  باالعتماد على القيم النظرية ( superposition)استعمل نموذج التراكب 

الذرة الحرة )باستعمال عدة نماذج ( Mo)التي تم  حسابها لعنصر الموليبدنيوم 
تروني إذ تم  اختيار الترتيب االلك( واإللكترون الحر وإعادة معايرة الذرة الحرة 

(4d5 5s1 ) مع  أخذ الدوال الموجية لعنصر الكبريت(S ) ذو الترتيب االلكتروني
(3s1 3p5 ) مباشرة من جداولBiggs وآخرون  باستعمال المعادلة اآلتية:

• (PZ) = JMo/+x(PZ) + JS/-x(PZ)                                                      (15)
إلى قيمة واحدة وهي MoSوبمعايرة جميع القيم النظرية وكذلك العملية لمركب •

ولقد تم  اعتبار انتقال . الكترونات ذرة حرة( 84.005)المساحة تحت المنحني 
إلى عنصر ( S)من عنصر الكبريت (1.2)الشحنة بكميات ضئيلة جدا  بمقدار 

للكبريت إلى الغالف الخارجي ( 3p)وذلك  من الغالف الثانوي ( Mo)الموليبدنيوم 
(4d ) للموليبدنيوم نحصل على الترتيب االلكتروني اآلتيMo(4d6.2 5s1) , 

S(3s1 3p3.8)نالحظ أن  ومن ثم يتم مقارنة البيانات النظرية مع القياسات العملية ف
فقد تم  ( FE)ر أما بالنسبة لإللكترون الح. . تعطينا نتائج أفضل مع  العملي RFAقيم

وذلك  من غالفه ( S)الكترون من عنصر الكبريت ( 2)انتقال كثافة الشحنة بمقدار 
فيتم ( 4d)وذلك  إلى غالفه الخارجي ( Mo)إلى عنصر الموليبدنيوم ( 3p)الثانوي 

Mo(4d7الحصول على الترتيب االلكتروني اآلتي  5s1) , S(3s1 3p3) لتكوين
.نتائج أقرب إلى قيم القياسات العملية المتوفرة



عن طريق نموذج التراكب ( MoS2)مقارنة ما بين  نتائج القيم النظرية ونتائج القياسات العملية للمركب   (: 5)الجدول 

(S.P. model ) إذ تقاس هذه  النتائج بوحدات الكتل الذرية(a.u. )  ولمنطقة الزخم الواقعة بين(6-0 a.u..)
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1.842 5.52020 

7.549207311 10.27 
0 
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6.942 7.875 7.181 1.759 5.4220 7.402276736 8.87 0.2 

6.79 7.647 6.9365 1.657 5.2795 7.167001616 7.75 0.3 

6.63 7.326 6.6442 1.522 5.1222 6.895367125 6.82 0.4 

6.406 6.909 6.2948 1.367 4.9278 6.541784728 6.13 0.5 
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0.91 4.14639 

4.96539816 4.8 
0.8 

4.857 4.515 4.4821 0.6822 3.7999 4.18323248 4.141 1 

4.096 3.732 3.917811 0.5237 3.394111 3.65795192 3.561 1.2 

3.396 3.109 3.393656 0.417 2.976656 3.17170048 3.05 1.4 

2.851 2.613 2.9217 0.349 2.5727 2.74023556 2.614 1.6 

2.405 2.224 2.50503 0.29803 2.2070 2.3602804 2.241 1.8 

2.06 1.878 2.1573 0.2630 1.8943 2.04480384 1.936 2 

1.131 1.024 1.155 0.1551 0.9999 1.12613168 1.067 3 

0.721 0.712 0.7489 0.092 0.6569 0.756732808 0.7186 4 

0.513 0.523 0.53288 0.054 0.47888 0.548748492 0.5219 5 

0.373 0.375 0.39005 0.0319 0.35815 0.405924244 0.3862 6 

0.277 0.278 0.28818 
0.0189 0.26928 

0.300677484 0.2866 
7 



ية النظرية والعملكومبتونيبين مقارنة بين منحنيات •



ةشكل يبين مربع الفرق بين القيم العملية والنظري•



التيلوريوم•

ينتمي إلى ( 52)والعدد الذري لُه ( Te)رمزهُ الكيميائي •

من عناصر الجدول الدوري وهو  عنصر ( 16)المجموعة 

نادر الوجود في القشرة األرضية ذو سمية معتدلة أن  

بيض مشرق التيلوريوم يعتبر عنصرا  بلوريا  ذا لون فضي أ

يها وسهل الكسر وهش ويعتبر غير متبلور والتي يكون ف

عبارة عن مسحوق بني أسود وبصورة طبيعيه يحتوي

ن للذرة إن  منحني كومبتو. التيلوريوم على ثمانية نظائر

وذلك  ( 9)الحرة لعنصر التيلوريوم يتم توضيحُه في الشكل
.للتيلوريومعن طريق قيم الدوال الموجية للذرة الحرة 



(0-7)خالل منطقة الزخم الواقعة بين للتيلوريومللذرة الحرة كومبتونيمثل منحني ( : 3-3)شكل •



ثنائي تيلوريد الموليبدنيوم•

صيغتُه ( Te)والتيلوريوم( Mo)هو مركب من الموليبدنيوم •

ة ويمكن أن تتبلور في صفائح ثنائي( MoTe2)الكيميائية 

قات األبعاد التي يمكن أن تكون ضعيفة وصوال  إلى الطب

من أشباه األُحادية التي تكون مرنة وشفافة تقريبا  ويعتبر

تقالية وكذلك  يعتبر من المعادن االنمتالقاالموصالت ويكون 

حت  الثنائية كأشباه الموصالت الواقعة في منطقة األشعة ت

ف الحمراء مما يؤدي إلى استخدامها في اإللكترونيات أو كاش

.األشعة تحت  الحمراء



تم  ( MoTe)لمركب تيلوريد الموليبدنيوم J(PZ)لحساب شكل منحني كومبتون •
وذلك  باالعتماد على القيم النظرية( superposition)استعمل نموذج التراكب 

الذرة الحرة )باستعمال عدة نماذج ( Mo)التي تم  حسابها لعنصر الموليبدنيوم 
كتروني إذ تم  اختيار الترتيب االل( واإللكترون الحر وإعادة معايرة الذرة الحرة 

(4d5 5s1 ) مع  أخذ الدوال الموجية لعنصر التيلوريوم(Te ) ذو الترتيب
5s1)االلكتروني  5p5 ) مباشرة من جداولBiggs وآخرون  باستعمال المعادلة

:اآلتية 

•(PZ) = JMo/+x(PZ) + JTe/-x(PZ)                                                      (16)
إلى قيمة واحدة وهي MoTeوبمعايرة جميع القيم النظرية وكذلك العملية لمركب •

قال ولقد تم  اعتبار انت. الكترونات ذرة حرة( 57.27953)المساحة تحت المنحني 
(  5p)وذلك  من الغالف الثانوي (  (1.4)الشحنة بكميات ضئيلة جدا  بمقدار 

لعنصر الموليبدنيوم نحصل على( 4d)لعنصر التيلوريوم إلى الغالف الخارجي 
ومن ثم يتم مقارنة Mo(4d6.45s1) , Te(5s15p3.6)الترتيب االلكتروني اآلتي 

تعطينا نتائج أفضل  RFAالبيانات النظرية مع القياسات العملية فنالحظ أن  قيم
ترون فقد تم  انتقال كثافة الشحنة إلك( FE)أما بالنسبة لإللكترون الحر . مع  العملي

إلى عنصر الموليبدنيوم ( 5p)من غالفه الثانوي ( Te)من عنصر التيلوريوم 
(Mo ) لغالفه الخارجي(4d ) ب إلكترون فيتم الحصول على الترتي( 1)بمقدار

لتكوين نتائج أقرب إلى قيم Mo(4d65s1) , Te(5s15p4)االلكتروني اآلتي
.القياسات العملية المتوفرة



التي تم  مقارنتها مع  القياسات ( MoTe2)قيم الحسابات النظرية للمركب (: 6)الجدول 

(..a.u 6-0)العملية المعتمدة والواقعة في منطقة الزخم المحصورة بين  
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ية النظرية والعملكومبتونيبين مقارنة بين منحنيات •



شكل يبن مربع الفرق بين القيم العملية والنظرية



االستنتاجات•

موليبدنيوم تم  دراسة استطارة كومبتون والخصائص االلكترونية لعنصر ال•
( MoS2)وللمركب ثنائي كبريتيد الموليبدنيوم ( Bcc)ذي التركيب البلوري 

ومن خالل هذه  الدراسة تم  ( MoTe2)والمركب ثنائي تيلوريد الموليبدنيوم 
لعنصر الموليبدنيوم باستخدام نموذجJ(PZ)حساب شكل منحني كومبتون 

وأيضا  باستخدام نموذج اإللكترون الحر( RFA)إعادة معايرة الذرة الحرة 
(FE )نصر الموليبدنيوم حيُث تبين  أن  نتائج الترتيب االلكتروني الخاصة بع

بة لمركب أما بالنس, تتوافق مع نتائج القياسات العملية في كال النموذجين
بريت مع  ذرة من ثنائي كبريتيد الموليبدنيوم فقد تمت بارتباط ذرتين من الك

النظرية الموليبدنيوم بآصرة أيونية إذ تم  إيجاد أفضل نتائج الحسابات
رة الخاصة بعنصر الموليبدنيوم بواسطة نموذج إعادة معايرة الذرة الح

(RFA )ر مع االكتفاء بقيم الدوال الموجية للذرة الحرة الخاصة بعنص
حالة الكبريت ألن الكبريت ال يمتلك مدارا  هجينا  أي أنه يكون في ال

كب األرضية إذ تم إيجاد أفضل النتائج عن طريق استخدام نموذج الترا
(superposition model)



تركز في تبين لنا خالل هذه  الحسابات أن كثافة الشحنة االلكترونية ت•
فحصلنا على الترتيب ( 1.2)لعنصر الموليبدنيوم بمقدار ( 4d)الغالف 

Mo(4d6.2:االلكتروني اآلتي 5s1), S(3s1 3p3.8) فحصلنا على شكل
ُثم  تمت مقارنة النتائج( MoS2)الكلي للمركب J(PZ)منحني كومبتون 

ع النتائج النظرية مع القياسات العملية المعتمدة وتبين لنا أنها متقاربة م
J(PZ)العملية لهذا المركب وكذلك تم حساب شكل منحني كومبتون 
ج التراكب لمركب ثنائي تيلوريد الموليبدنيوم وذلك باالعتماد على نموذ

رونية في أيضا  وتمت العملية الحسابية بتركيز كثافة الشحنة االلكت
وذلك  من ( 1.4)لعنصر الموليبدنيوم بمقدار ( 4d)الغالف الخارجي 

لثانوي خالل انتقال هذه  الكثافة من عنصر التيلوريوم أي من غالفه  ا
(5p )ريوم بواسطة حيث تم  ارتباط ذرة الموليبدنيوم مع  ذرتين من التيلو

ب آصرة أيونية إذ تم الحصول على شكل منحني كومبتون وبترتي
Mo(4d6.4الكتروني  5s1),Te(5s1 5p3.6) لهذا المركب(MoTe2  )

ية الخاصة وتمت المقارنة بين النتائج النظرية للمركب مع النتائج العمل
لنظريةبالمركب ولوحظ  أن  هناك  توافقا  بين  النتائج العملية وا

•



•

لحسن اصغائكمشكراً •


