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المقدمة
(X-Ray)السينيةلألشعةمرنةغيراستطارةهيكومبتوناستطارة

قلالمنتوالزخمالكبيرةالطاقةذاتاإللكتروناتمنكاماأشعةأو
الةالحفياإللكترونيالزخمكثافةلدراسةنوعهامنفريدةوهي

دلةأقدمتألنهامهمةكومبتوناستطارةتجاربكانتإذ.األرضية
لقوانينعتخضكجزيئاتتتصرفالفوتوناتأن َّعلىمقنعةأخرى
كاماأشعةتتحركعندماأنهالمعروفومن.والطاقةالزخمحفظ

(Ray-ɣ)منأنواعثالثةعلىنحصلفسوفالمادةخالل
و(Ray-ɣ)كاماأشعةبينالطاقةتبادلعلىتهيمنالتفاعالت

اسمبالمعروفةالتجاربهذه َّمثلفيالمقاسةوالكمية.المادةذرات
علىالزخملكثافةواحدبعدإسقاطهي-J(Pz)كومبتونمنحني
نظاممنzمحورطولعلىهيوالتي–االستطارةمتجه

.الديكارتيزيةاإلحداثيات



الهدف من الدراسة 

لمنحنيَّكومبتونَّ(emdَّ)كرستَّهذه َّالدراسةَّلحسابَّكثافةَّالزخمَّاإللكترونيَّ

إذَّتَمَّ(in a.uَّ 7-0)ضمنَّمنطقةَّالزخمَّالمحصورةَّبينَّ(Cdَّ)لعنصرَّالكادميومَّ

(FEََّّ)ونموذجَّاإللكترونَّالحرَّ(RFAَّ)استعمالَّنموذجَّإعادةَّمعايرةَّالذرةَّالحرةَّ

(CdSََّّ)وأيضاًَّحسابَّكثافةَّالزخمَّاإللكترونيَّلمنحنيَّكومبتونَّللمركبَّ

ويتمَّ(.superposition modelَّ)باستعمالَّنموذجَّالتراكبَّ(CdTeَّ)والمركبَّ

مَعَّقيمَّالقياساتَّالعمليةَّ(Cd-Bccَّ)مقارنةَّالبياناتَّالنظريةَّلعنصرَّالكادميومَّ

(Cdََّّ)الـويعودَّالسببَّإلىَّكونَّالتركيبينَّلعنصرَّ(Cd-hcpَّ)لعنصرَّالكادميومَّ

َّ(Changَّ)يمتلكانَّالكثافةَّنفسهاَّحسبَّالدراسةَّالتيَّقاَمَّبهاَّ وآخرونَّإذَّوجَدَّأن 

(Cd-hcpََّّ)تتوافقَّجيداًَّمَعَّالقياساتَّالعمليةَّلـَّ(Cd-Bccَّ)الحساباتَّالنظريةَّلـَّ

ومنَّ(RFAَّ)الـفيَّنموذجَّاإللكترونَّالحرَّوهناكَّاختالفَّكبيرَّفيَّنتائجَّنموذجَّ

مَعَّالقياساتَّالعمليةَّ(CdTeَّ)والمركبَّ(CdSَّ)ثَمَّمقارنةَّالنتائجَّالنظريةَّللمركبَّ

المركبينَّوكذلَكَّتَمَّحسابَّانتقاالتَّكثافةَّالشحنةَّبيَنَّمكونات.َّالمتوفرةَّلها
.باستعمالَّالنموذجَّاأليونيَّالبسيطَّ



أساسيات نظرية استطارة كومبتون

هذاَّيعنيَّالشرطَّاألساسيَّفيَّاالستطارةَّالمرنةَّهوَّأنَّيكونَّاإللكترونَّحراًَّوساكناًَّو
َّارتباطَّاإللكترونَّبالذرةَّضعيفَّأيَّأنَّالنواةَّالَّتؤثرَّعليهَّبصور فيَّ,َّةَّكبيرةَّأن 

عَّاإللكترونَّذيَّالطاقةَّالعاليةَّيتفاعلَّم(َّالفوتون)عمليةَّاستطارةَّكومبتونَّالجسيمَّ
لَّإلىَّالحرَّفيَّالغالفَّالخارجيَّللذرةَّغالباًَّفإنَّجزءاًَّمنَّطاقةَّالفوتونَّتنتق

َّالفوتونَّمعَّطاقته َّالمتبقيةَّيستطارَّفيَّاتجاهاتَّمخ تلفةَّوالزخمَّاإللكترونَّوأن 
كترونَّالمرتبطَّالكليَّللنظامَّيبقىَّمحفوظاًَّولكيَّيستطارَّالفوتونَّعندَّتصادمهَّباإلل

(1ََّّ)بالذرةَّيجبَّأنَّتكونَّطاقةَّالفوتونَّأكبرَّمنَّطاقةَّاإللكترونَّوأنَّالشكلَّ
عندَّكومبتونَّوفيَّهذهَّالحالةَّالحظَّالعالمَّكومبتونإستطارةمخططَّيمثلَّطريقةَّ

بطولَّموجيَّمعينَّسوفَّ(َّإلكترون)علىَّمادةَّالهدفَّ(َّفوتون)سقوطَّاألشعةَّ
َّهالموجييحصلَّتغييرَّفيَّالطولَّ ذاَّالتغييرَّللشعاعَّالمستطارَّعنَّمادةَّالهدفَّوأن 

والَّيعتمدَّعلىَّمادةَّالهدفَّللشعاعَّالساقطَّكماَّ(Øَّ)يعتمدَّعلىَّزاويةَّاالستطارةَّ
:فيَّالمعادلةَّاآلتية

∆λ= λ2 – λ1 = h/m0 c ( 1- cosØ)                     ………… (1)
يسمىَّبطولَّموجةَّ(mَّ 12-10×2.246)هيَّكميةَّثابتةَّتساويَّ(h/m0 cَّ)أنَّ

.كومبتونَّلإللكترون



.مخطط يمثل استطارة كومبتون( 1)الشكل 



العالقة بيَن كثافة الزخم اإللكتروني واستطارة كومبتون

ضعةببينمتراوحةبطاقةمتحركةتكونبالذراتالمحيطةاإللكترونات
بهايحدثحاالتعدةوهناك.ساكنةوليست103evإلىفولتإلكترون

حالةالحاالتهذه َّبينومنالكهرومغناطيسيةاألشعةمعالمادةتفاعل

جسيممعونالفوتتفاعلفيهايتمالتيالوحيدةالحالةوهيكومبتوناستطارة

أنيجبالظاهرةهذه َّحدوثشرطوأن َّ.الفوتونمنهايستطارإذمشحون

فسيرتوأن َّ.بالذرةاإللكترونربططاقةمنأكبرالساقطةالطاقةتكون
تفاعلهو(I.A)اللحظيالتقريبعلىمعتمداًَّيكونكومبتونمنحني

هذاأنأيلحظيةبصورةتحدثأنهاإذاإللكترونمعالساقطالفوتون

وذلكتروناإللكبمجالتغييريحدثالأيجداًَّقصيربوقتيحدثالتفاعل

الكامنةطاقةبالحاصلتغييرأيوبدونالساقطالفوتونمعالحاصلللتفاعل
Low)قليلةللعينةالذريةاألعدادكانتإذا.لإللكترون z)ََّاحتماليةفأن

عيناتللالذريالعددكانََّإذاحينفيالمهيمنةهيكومبتونتأثيرحدوث
.احتماليةاألكثرهوالكهروضوئيالتأثيرحدوثفأن َّكبير



(ت فورييرتحويال)تفسير شكل منحني كومبتون في فضاء الزخم وفضاء الموقع 

اناتَّشكلَّفيَّالسنواتَّالسابقةَّاستعملتَّهذه َّالطريقةَّلتفسيرَّبي
َّدالةَّالموجةَّ.َّمنحنيَّكومبتون فيَّفضاءَّالزخمَّتكونَّx(p)وأن 

حتاجَّأقلَّمقارنًةَّمعَّنظيرتهاَّفيَّفضاءَّالموقعَّوذلَكَّألنهاَّالَّت
ةَّإلىَّحلَّمعادلةَّالموجةَّالتفاضليةَّوإنماَّتحتاجَّإلىَّحلَّمعادل
موجةَّتكامليةَّوهناَكَّعالقةَّبيَنَّدالتيَّالموجةَّوهيَّتحويل

:فورييرَّوتعطىَّبالعالقةَّاآلتية

B(r)=∫ ρ(p) exp(-ip.r)dp ………(2)
َّ نيَّيمثلَّتحويلَّفورييرَّفيَّالفضاءَّالحقيقيَّلمنحB(r)إذَّإن 

.كومبتون

ρ(p)        يمثلَّكثافةَّالزخمَّلتحويلَّفوريير.

ىَّعاملَّفيَّالفضاءَّألزخميَّيمكنَّتفسيرَّذلكَّبطريقةَّتكامليةَّإل
:الصيغةَّالذريةَّوتعطىَّبالمعادلةَّاآلتية

f(k)=∫ x*(p)x(p+k)dp ………(3) 



هيَّدالةَّالموجةَّفيَّالفضاءَّألزخميَّوذاَتَّارتباطَّذاتيَّf(k)وَّ
.بالترتيبَّااللكترونيَّالمؤلفَّمنَّالكترونَّواحد

هيَّدالةَّاالرتباطَّالذاتيَّلدالةَّB(r)وبالطريقةَّنفسهاَّفأَنَّالدالةَّ
:ََّّوتعطىَّبالعالقةَّاآلتيةR(Ψ)موجةَّالفضاءَّالحقيقيَّ

B()= ∫ Ψ*(R(Ψ(R+r)dR ……(4) 

عملياًَّلمنحنيَّكومبتونَّ(2َّ)منَّالمعادلةَّB(r)نحصلَّعلىَّ
.منَّتحويلَّفورييراالتجاهي

B(0,0,z)=∫ J(PZ) exp(-iPZ.Z)dpZ ……(5)

:االتيكلَّيمكنَّتوضيحَّالدوالَّالمرتبطةَّبتحويالتَّفورييرَّفيَّالش



ترابطَّبيَنَّدالةَّموجةَّ(2َّ)الشكل

الفضاءَّوالفضاءَّالحقيقيَّ

ألزخميَّبواسطةَّتحويالتَّ
.فوريير



النماذج المستخدمة في الدراسة

نموذج إعادة معايرة الذرة الحرة-1

لعناصرَّنموذجَّنظريَّيوصفَّطريقةَّحسابيةَّلدراسةَّشكلَّمنحنيَّكومبتونَّل
َّالذرةَّليستَّحرةَّولكن.َّاالنتقالية تقتصرَّوببساطةَّيعدَّهذاَّالنموذجَّإن 

تريهاعلىَّخليةَّمعينةَّفيَّالموادَّالصلبةَّتبدأَّالحساباتَّمنَّدالةَّموجةَّ
التيَّيتمَّاقتطاعهاَّمنَّدائرةَّنصفَّقطرَّويكنرَّسيتزَّ(HFَّ)فوكَّ

(Wigner-Seitz radius R0َّ)َّوإعادةَّمعايرتهاَّإلىَّوحدةَّداخلَّهذه
َّدالةَّالموجةَّالجديدةَّ Rnl(r)الكرةَّوذلكَّللحفاظَّعلىَّحياديةَّالشحنةَّوإن 

:تعطىَّكاآلتي

Rnl(r)=

َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّهيَّدالةَّموجةَّنصفَّقطرَّالذريَّمعَّعددَّكمَّ lوnَّإذَّإن 
:كاآلتيNnlوتعرفَّ

Nnl
-2 =                     |2 r2 dr                          …………(7)

……(6)



دالةذلكبعدويتبعه َّ(RFA)موجةلدالةالعامةالسلوكBerggrenدرسوقد
هيالمعايرةإعادةتأثيرإن َّالمتوقعومن.k=0عندالحقيقيةالبلورةموجة
شحنةعلىيحتوييكادالألنهوذلكsالغالفإللكتروناتبالنسبةاألكبر
dالغالفإلكتروناتأماسيتز-ويكنركرةمحتوىوهو(%35-25)بنسبة
ايرةالمععمليةتأثيرفإن َّالسببولهذا(%95)بحدودتكونالنسبةهذه َّفإن َّ

وبماتونكومبمنحنيمعايرةاألخيرةالخطوةوتتضمن.صغيراًَّيكونعليها
كماالعينةيفاإللكتروناتلزخماالحتماليةتوزيعيعطيكومبتونمنحنيإن َّ
:اآلتيةالمعادلةفيمبينةهي

(pz)dpz = 1 per electron

إن َّيجبالتيpzقيملجميعقياساتإجراءيمكنالفإن هحالأيةعلى
ىاألعلالحدالختيارواحدةطريقةفهناكالمساواةبعضفيهاتستعمل
اهماتمسجميعلتضمينالكفايةفيهبماكبيرةتكونالتيpzلقيمواألدنى

استعمالباللبإلكتروناتمنالمساهماتتقديرويمكن.التكافؤإلكترونات
.وكفلهارتريالحرةالذرةموجةدالةأساسعلىالنظريكومبتونمنحني



-:(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.



الحسابات والنتائج
الكادميومعنصر

ويعد(Z=48)ذريعددوله َّ(Cd)رمزه كيميائيعنصرالكادميوم
إلىوينتمي(4d)الثانيةاالنتقاليةالسلسلةالمعادنمنالكادميوم
يوجدطبيعيعنصرالكادميوم,الدوريالجدولمن12المجموعة
-0.1)بينََّيتراوحإذاألرضيةالقشرةفيقليلةبتراكيز جزء(0.5

تيدكبريويعدأخرىعناصرمعََّمندمجاًَّيوجدوعادةًَّالمليونمن
ويمتلك.الكادميومعلىإحتواءًَّاألكثرالمعدن(ZnS)الخارصين

قابلوبراقنليمعدنالكادميومإن َّوهيوكيميائيةًَّفيزيائيةًَّخواصاًَّ
بريقه َّالكادميوميفقدالبياضإلىيميلأزرقلونهوالسحبللطرق

فراءصأبخرةالمغليالكادميومعنوينتجالرطبللهواءتعرضهعند
.سامة



هيكما))ρااللكترونيالزخمبكثافةالمرتبطكومبتونمنحنيولحساب
:اآلتيةالعالقةفيمبينة

J(Pz)= ∫Py∫Px ρ(( dpxdpy ………(12)

علىالحساباتإجراءتمََّفقد(FE)الحراإللكتروننموذجطريقةففي
4d10)االلكترونيينالترتيبين 5s2),(4d9 5s2)شكلعلىللحصول
المعادلةاستعمالخاللمن(Cd)الكادميوملعنصرJ(Pz)كومبتونمنحني

إلىواألمثلاألقربJ(Pz)كومبتونمنحنيقيمةأن َّوجدََّوقد.(11)
4d9)هيالعمليةالقياسات 5s2)الذرةمعايرةإعادةنموذجيخصفيماأما
إلىاألقربااللكترونيةالترتيباتعلىالحساباتإجراءتمََّفقد(RFA)الحرة
4d9.8)العملي 5s1.2),(4d9.9 5s1.1),(4d10 5s1)أيوناًَّعّدهاتمََّوالتي
Positive)موجباًَّ ions)ََّ4)االلكترونيللترتيببالنسبةوكذلكd10 5s2)
Neutral)متعادلةًَّذرةًَّعده َّتمََّالذي atoms)منحنيشكلعلىللحصول

كومبتونمنحنيقيمإن َّوجدََّوقد(Cd)الكادميوملعنصرJ(Pz)كومبتون
تمََّالجدولهذافيJ(PZ)قيمجميعوأن َّالعمليةالقياساتقيممعََّمتناقضة
الحرةللذرة(AUC)المنحنيتحتََّمساحةإلى(normalized)معايرتها

.(.7a.u-0)بينالواقعةالزخممنطقةفي(19.19733)تساويالتي



(Cd)الكادميومَّ:َّالعنصر

48(:Zَّ)العددَّالذريَّ
Bcc:َّنوعَّالشبيكةَّ
°3.30A(َّ:aَّ)ثابتَّالشبيكةَّالمقلوبةَّ

.3.07a.u(:W-Sَّ)سيتزَّ-نصفَّقطرَّويكنر
ومتجهاتَّالشبيكةَّ(Nnَّ)ونقاطَّالشبيكةَّالمقلوبةَّ(hklَّ)قيمَّمعامالتَّميلرَّ(1َّ)الجدولَّ

(.Cd)لعنصرَّالكادميومَّ(Knَّ)المقلوبةَّ



(Cdَّ)الخاصةَّبعنصرَّالكادميومَّ(ξiَّ)وقيمَّطاقةَّالمدارَّ(Ciَّ)دوالَّلهارتريَّفوكَّلقيمَّمعاملَّالتمددَّ(2َّ)الجدولَّ

4d10)وللترتيبينَّااللكترونيينَّ 5s1َّ)َّ,(4d9 5s2.)

Cd(1): K(2) L(8) M(18) 4s(2) 4d(10) 5s(1)
Cd(2): K(2) L(8) M(18) 4s(2) 4d(9) 5s(2)



بعَدَّ(Cdَّ)مقارنةَّجميعَّالقيمَّالنظريةَّمَعَّالقيمَّالعمليةَّلمنحنيَّكومبتونَّلعنصرَّالكادميومَّ(:3َّ)الجدولَّ

(..7a.u-0)للذرةَّالحرةَّفيَّمنطقةَّالزخمَّالواقعةَّبينَّ(19.19733َّ)معايرتهاَّإلىَّالمساحةَّتحَتَّالمنحنيَّ



للترتيباتَّااللكترونيةَّلعنصرَّJ(PZ)مقارنةَّالنتائجَّالنظريةَّوالعمليةَّلمنحنيَّكومبتونَّ(3َّ)الشكلَّ

(.Cd)الكادميومَّ



:اآلتيةالمعادلةخاللمنويتمََّ

……(14)

4d9)واألقرباألنسبااللكترونيالترتيبمالحظة 5s2)لكونهوذلكََّالعمليةالقيمإلى
(0.2459275)تساويالتيالعمليةوالقياساتالنظريةالبياناتنتائجبينََّاألقلالفرق
قيمعنبعيدةفهياألخرىااللكترونيةللترتيباتبالنسبةأماالحراإللكترونيمثلالذي

:اآلتيالجدولفيمبينهوكماًَّالعملية

(RFA,FEََّّ)بيَنَّقيمَّالبياناتَّالنظريةَّالفروقاتمقدارَّ(:4َّ)الجدولَّ

(RFA: PI (Positive ions) , NA (Neutral Atoms)َّ)َّوالقياساتَّالعمليةَّلعنصر
(.Cd)الكادميومَّ



حني كومبتون بيَن النتائج النظرية المحسوبة والعملية المقاسة لمنالفروقات(: 4)الشكل 

J(PZ) لعنصر الكادميوم(Cd.)



عنصر الكبريت 

(Sََّّ)الكبريتَّهوَّعنصرَّكيمائيَّالَّفلزيَّغيرَّسامَّرمزه َّ
منَّويوجدَّفيَّالطبيعةَّبشكلَّخامَّويقعَّض(16َّ)وعدده َّالذريَّ

تَّالمجموعةَّالسادسةَّعشرَّفيَّالجدولَّالدوريَّويعدَّالكبري

يائيةَّثالثَّأكبرَّمعدنَّفيَّجسمَّاإلنسانََّّومنَّخصائصهَّالكيم

َّالكبريتَّمادةَّصلبةَّناعمةَّصفراءَّم شرقةَّوالفيزيائيةَّأن 

نائيَّعديمةَّالرائحةَّيحترقَّالكبريتَّبلهبَّأزرقَّفيشكلَّث

َّمنحنيَّك.َّأوكسيدَّالكبريتَّالذيَّله َّرائحةَّكريهة ومبتونَّإن 

َّفيَّالش (5ََّّ)كلَّللذرةَّالحرةَّلعنصرَّالكبريتَّيتمَّتوضيحه 

.توذلَكَّعنَّطريقَّقيمَّالدوالَّالموجيةَّللذرةَّالحرةَّللكبري



مَّللذرةَّالحرةَّلعنصرَّالكبريتَّفيَّمنطقةَّالزخJ(PZ)شكلَّمنحنيَّكومبتونَّ(5َّ)الشكلَّ

وقيمَّالدوالَّالموجيةَّللذرةَّالحرةَّأخذتَّمنَّجداولَّ(7a.uَّ-0)المحصورةَّبيَنَّ

(Biggsَّ)وآخرين.



مركب كبريتيد الكادميوم

َّالكيميائيةَّ يعدَّكبريتيدَّ(CdSَّ)هوَّمركبَّغيرَّعضويَّصيغته 

عَّمماَّالكادميومَّمنَّأشباهَّالموصالتَّتزدادَّالموصليةَّعندماَّتش

َّكمقاومةَّضوئيةَّوهوَّمادةَّصلبةَّذاتََّ َّلونَّيؤديَّإلىَّاستعماله 

نَّفيَّأصفرَّبرتقاليَّمائلَّإلىَّالبنيَّوهوَّغيرَّقابلَّللذوبا

وقدَّالمحلولَّالمائيَّفيَّحينَّأنهَّيذوبَّفيَّاألحماضَّالمعدنية

سبَّأمالحَّتَمَّتصنيعَّجزيئاتَّكبريتيدَّالكادميومَّبطريقةَّتر

عملَّكأصباغَّويست.الكبريتدالكادميومَّالقابلةَّللذوبانَّمعَّأيوناتَّ
.ميةالرقترإنزستراتفيَّالبالستكَّوكذلكَّيستعملَّفيَّ



تَمَّاستعمالَّنموذجَّ(CdSَّ)لمركبَّكبريتيدَّالكادميومَّJ(PZ)لحسابَّشكلَّمنحنيَّكومبتونَّ

هاَّوذلَكَّباالعتمادَّعلىَّالقيمَّالنظريةَّالتيَّتَمَّحساب(superpositionَّ)التراكبَّ

الذرةَّالحرةَّواإللكترونَّالحرَّوإعادةَّ)باستعمالَّعدةَّنماذجَّ(Cdَّ)لعنصرَّالكادميومَّ

4d10)إذَّتَمَّاختيارَّالترتيبَّااللكترونيَّ(َّمعايرةَّالذرةَّالحرةَّ 5s1َّ)َّمَعَّأخذَّالدوال

3s1)ذوَّالترتيبَّااللكترونيَّ(Sَّ)الموجيةَّلعنصرَّالكبريتَّ 3p5َّ)َّمباشرةَّمنَّجداول

Biggsَّوآخرونََّّباستعمالَّالمعادلةَّاآلتية:

(PZ) = JCd/+x(PZ) + JS/-x(PZ)                                                        (15) 

إلىَّقيمةَّواحدةَّوهيَّالمساحةَّ CdSوبمعايرةَّجميعَّالقيمَّالنظريةَّوكذلكَّالعمليةَّلمركبَّ

ولقدَّتَمَّاعتبارَّانتقالَّالشحنة.َّالكتروناتَّذرةَّحرة(26.64467َّ)تحتَّالمنحنيَّ

لذرةَّالكادميومَّإلى4dَّوذلكَّمنَّمستوىَّالتكافؤَّ(0.8)بكمياتَّضئيلةَّجداًَّبمقدارَّ

لذرةَّالكبريتََّّنحصلَّعلىَّالترتيبَّااللكترونيَّاآلتي3pَّمستوىَّالتكافؤَّ

Cd(4d9.25s1) , S(3s13p5.8)َّومنَّثمَّيتمَّمقارنةَّالبياناتَّالنظريةَّمعَّالقياسات

َّقيمَّ لكترونَّأماَّبالنسبةَّلإل.َّ.َّتعطيناَّنتائجَّأفضلَّمَعَّالعملي RFAالعمليةَّفنالحظَّأن 

بريتَّفقدَّتَمَّانتقالَّكثافةَّالشحنةَّمنَّعنصرَّالكادميومَّإلىَّعنصرَّالك(FEَّ)الحرَّ

Cd(4d9بمقدارَّإلكترونَّواحدَّفيتمَّالحصولَّعلىَّالترتيبَّااللكترونيَّاآلتيَّ 5s1) , 
S(3s1 3p6)لتكوينَّنتائجَّأقربَّإلىَّقيمَّالقياساتَّالعملية.



ليةَّللمركبَّقيمَّالبياناتَّالنظريةَّلمنحنيَّكومبتونَّمقارنٍةَّمَعَّالبياناتَّالعم(5َّ)الجدولَّ

(CdSَّ)َّفيَّمنطقةَّالزخمَّالواقعةَّبين(7-0a.u..)



مقارنةَّمنحنياتَّكومبتونَّالنظريةَّمَعَّالمنحني(6َّ)الشكلَّ

(.CdS)العمليَّللمركبَّ



ني الفرق بين القيم النظرية والعملية لشكل منح(: 7)الشكل 

(.CdS)كومبتون للمركب 



عنصر التيلوريوم    

ينتميَّإلىَّ(52َّ)وعدده َّالذريَّ(Teَّ)التيلوريومَّعنصرَّكيميائيَّرمزه َّ

دوريَّوهوَّالمجموعةَّالسادسةَّعشرَّمنَّالسلسلةَّاالنتقاليةَّالثانيةَّفيَّالجدولَّال

يائيةَّمنهاَّذوَّسميةَّمعتدلةَّنادرَّالوجودَّفيَّالقشرةَّاألرضيةَّله َّخصائصَّفيز

فلزيَّذوَّلونَّماَّيكونَّمتبلوراًَّأوَّغيرَّمتبلوٍرَّفالتيلوريومَّالمتبلورَّمعدنَّال

يرَّالمتبلورَّأبيضَّفضيَّمَعَّبريقَّمعدنيَّوقابلَّللكسرَّوهشَّأماَّالتيلوريومَّغ

منَّالصدأَّيستعملَّفيَّالطالءَّلوقايةَّالصفائح.َّفهوَّمسحوقَّذوَّلونَّأسودَّبني

َّمنحنيَّكومب.َّولتقويةَّالبطارياتَّالمصنعةَّمنَّعنصرَّالرصاص تونَّللذرةَّإن 

َّفيَّالشكلَّ وذلَكَّعنَّطريقَّقيمَّ(8َّ)الحرةَّلعنصرَّالتيلوريومَّيتمَّتوضيحه 
.للتيلوريومالدوالَّالموجيةَّللذرةَّالحرةَّ



فيَّ(Teَّ)للتيلوريومJ(PZ)شكلَّمنحنيَّكومبتونَّ(8َّ)الشكلَّ

.رةالحالةَّاألرضيةَّوالتيَّهيَّقيمَّالدوالَّالموجيةَّللذرةَّالح



الكادميومتيلوريدمركب

يوموالتيلورالكادميوممنيتكونمستقربلوريمركبهو
كمادةأساسيبشكلويستعمل(CdTe)كيميائيةصيغةوله َّ

فيرةكبيأهميةوله َّالكهروضوئيةالخاليافيموصلةشبه

لورياًَّبمسحوقاًَّيعدالبصريةااللكترونيةاألجهزةصناعة

العديدةبواسطينحلإن َّيمكنولكنالماءفيينحلالأسود

األممركباتمناستقراراًَّأكثر(CdTe)ويعد.األحماضمن

درجةفاعارتإلىيعودوالسببوالتيلوريدالكادميومهيالتي

دراساتظهرتإذ,الذوبانعلىقابليتهاوعدمانصهارها
.نفسه َّالكادميوممنأقل(CdTe)لـالسميةإن َّفيهاأثبتوا



تَمَّ(CdTeَّ)لمركبَّتيلوريدَّالكادميومَّJ(PZ)لحسابَّشكلَّمنحنيَّكومبتونَّ
وذلَكَّباالعتمادَّعلىَّالقيمَّ(superpositionَّ)استعمالَّنموذجَّالتراكبَّ

الذرةَّ)باستعمالَّعدةَّنماذجَّ(Cdَّ)النظريةَّالتيَّتَمَّحسابهاَّلعنصرَّالكادميومَّ
يبَّإذَّتَمَّاختيارَّالترت(َّالحرةَّواإللكترونَّالحرَّوإعادةَّمعايرةَّالذرةَّالحرةَّ

4d10)االلكترونيَّ 5s1َّ)َّمَعَّأخذَّالدوالَّالموجيةَّلعنصرَّالتيلوريوم(Teَّ)َّذو
5s1)الترتيبَّااللكترونيَّ 5p5َّ)َّمباشرةَّمنَّجداولBiggsََّّوآخرون

:باستعمالَّالمعادلةَّاآلتيةَّ

(PZ) = JCd/+x(PZ) + JTe/-x(PZ)                                                      (16)
إلىَّقيمةَّواحدةَّ CdTeوبمعايرةَّجميعَّالقيمَّالنظريةَّوكذلكَّالعمليةَّلمركبَّ

ولقدَّتَمَّ.َّالكتروناتَّذرةَّحرة(39.74833َّ)وهيَّالمساحةَّتحتَّالمنحنيَّ
وذلكَّمنَّمستوىَّ(0.2)اعتبارَّانتقالَّالشحنةَّبكمياتَّضئيلةَّجداًَّبمقدارَّ

لذرةَّالتيلوريومَّنحصل5pَّلذرةَّالكادميومَّإلىَّمستوىَّالتكافؤ4dَّالتكافؤَّ
ومنَّثمَّيتمَّCd(4d9.85s1), Te(3s13p5.2)علىَّالترتيبَّااللكترونيَّاآلتيَّ

َّقيمَّ تعطيناَّنتائجَّ RFAمقارنةَّالبياناتَّالنظريةَّمعَّالقياساتَّالعمليةَّفنالحظَّأن 
حنةَّفقدَّتَمَّانتقالَّكثافةَّالش(FEَّ)أماَّبالنسبةَّلإللكترونَّالحرَّ.َّأفضلَّمَعَّالعملي

مَّالحصولَّواحدَّفيتبمقدارإلكترونمنَّعنصرَّالكادميومَّإلىَّعنصرَّالتيلوريومَّ
Cd(4d9علىَّالترتيبَّااللكترونيَّاآلتيَّ 5s1) , Te(5s1 5p6)َّلتكوينَّنتائج
.أقربَّإلىَّقيمَّالقياساتَّالعملية



قياسات قيم الحسابات النظرية لشكل منحني كومبتون مقارنٍة مَع ال(: 6)الجدول 

(..7a.u-0)في منطقة الزخم المحصورة  بين ( CdTe)العملية  للمركب 



وية المقارنة بين منحنيات كومبتون لقيم الحسابات النظر(: 9)الشكل 

في منطقة الزخم ( CdTe)القياسات العملية المتوفرة الخاصة بالمركب 

(..a.u 7-0)الواقعة بين 



عملية لقيم البيانات النظرية والقياسات الالفروقاتمربع (: 10)الشكل

(.CdTe)للمركب J(PZ)لمنحني كومبتون 



االستنتاجات
(RFAََّّ)الحساباتَّالنظريةَّالمعتمدةَّعلىَّنموذجَّإعادةَّمعايرةَّالذرةَّالحرة1َّ-

ونموذجَّالذرةَّالحرةَّ(Free electronَّ)وكذلَكَّنموذجَّاإللكترونَّالحرَّ
(Free atomَّ)َّالترتيبَّااللكترونيَّلعنصرَّالكادميوم (Cdََّّ)الحظناَّأن 

(FEََّّ)حرَّالااللكتروناألقربَّواألمثلَّإلىَّالقيمَّالعمليةَّهوَّبالنسبةَّلنموذجَّ
4d9)عنَدَّالترتيبَّااللكترونيَّ 5s2.)

الذيَّيتكونَّمنَّارتباطَّذرةَّ(CdSَّ)فبالنسبةَّلمركبَّكبريتيدَّالكادميوم2َّ-
رونيَّلمنحنيَّالكادميومَّمَعَّذرةَّالكبريتَّفقدَّتَمَّاختيارَّأفضلَّترتيبَّالكت

لعنصرَّ(RFAَّ)كومبتونَّباستعمالَّنموذجَّإعادةَّمعايرةَّالذرةَّالحرةَّ
4d10)الكادميومَّذوَّالترتيبَّااللكترونيَّ 5s1َّ)َّمَعَّاالكتفاءَّبقيمَّالدوال

لعنصرَّالكبريتَّ(Biggsَّ)الموجيةَّللذرةَّالحرةَّالمأخوذةَّمنَّجداولَّ
(superpositionََّّ)وبإدخالَّالحساباتَّلكالَّالعنصرينَّفيَّنموذجَّالتراكبَّ

ولدعمَّانتقالَّ(.CdSَّ)للمركبَّJ(PZ)للحصولَّعلىَّشكلَّمنحنيَّكومبتونَّ
لعنصرَّالكادميومَّإلىَّمستوى4dَّاإللكترونَّمنَّمستوىَّالتكافؤ0.8َّ

وبمقارنةَّالقيمَّ,َّ(CdS)لعنصرَّالكبريتَّلتشكيلَّالمركب3pَّالتكافؤَّ
يراًَّجداًَّمَعَّالنظريةَّمَعَّقيمَّالقياساتَّالعمليةَّالحظناَّأَنَّهناَكَّتوافقاًَّكب

(.RFAََّّ)القياساتَّالعمليةَّفيَّحالةَّالنتائجَّالنظريةَّ



لمركبَّتيلوريدَّJ(PZ)أماَّبالنسبةَّلشكلَّمنحنيَّكومبتون3َّ-
َعَّفقدَّتَمَّحسابه َّمنَّارتباطَّذرةَّالكادميومَّم(CdTeَّ)الكادميومَّ

عنصرَّذرةَّالتيلوريومَّوذلَكَّباالعتمادَّعلىَّالنتائجَّالنظريةَّل
إذَّتَمَّاختيارَّالترتيبَّ(RFAَّ)الكادميومَّعنَّطريقَّنموذجَّ

4d10)االلكترونيَّ 5s1َّ)َّمَعَّالدوالَّالموجيةَّالخاصةَّبعنصر
(Biggsََّّ)التيلوريومَّفيَّحالةَّالذرةَّالحرةَّوالمأخوذةَّمنَّجداولَّ

يَّوآخرينَّوبأخذَّهذه َّالحساباتَّالنظريةَّللحصولَّعلىَّمنحن
نستخدمَّنموذجَّالتراكبَّ(CdTeَّ)كومبتونَّللمركبَّ

(superpositionَّ.)َّؤَّاإللكترونَّمنَّمستوىَّالتكاف0.2وبانتقال
4dَّ5لعنصرَّالكادميومَّإلىَّمستوىَّالتكافؤpَّلعنصرَّالتيلوريوم

قيمَّوبعَدَّمقارنةَّالنتائجَّالنظريةَّمَعَّال(CdTeَّ)لتكوينَّالمركبَّ
أفضلَّوأقربَّمنَّ(RFAَّ)العمليةَّمَعَّمالحظةَّأنَّالنتائجَّالنظريةَّ

(.FA)والذرةَّالحرةَّ(FEَّ)النتائجَّالنظريةَّلإللكترونَّالحرَّ



كمشكراً لحسن إصغائ


