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 إهداء 
           محمد  ناب وحبي األرض بنور وجهه وأرسله هللا رحمة للعالمين سيدنامن أشرقت  إلى

 ليه وسلم صلى هللا ع

نجاح والنجاح  والكفاح  ن الحياة كفاحعلمني يوما أ ى الذيإل ..والوقار .من كلله هللا بالهيبة   إلى

في عمره ليرى ثمارا قد حان  أن يمد  أرجو من هللا بكل افتخار ... سمهأ لمن أحمإلى  ...صالح 

                  .ها اليوم وفي الغد والى االبد ..تدي بهأ وسيبقى كلماته نجوما   بطول انتظار قطافها

" يلعزرائ  " الغالي... والدي  األعلى مثلي   

لى بسمتي وسر وجودي الى من كان  إالحنان ... ولى معنى الحب إلى مالكي في الحياة ... إ

"نورة" مي الحبيبة أالحبايب ...  أغلىر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الى دعاؤها س   

 :األعزاءخوتي إم ن تحصي فضائله أ  لألرقامن توفي حقهم وال ألى من ال يمكن للكلمات إ

  ."مبارك "، "حمد عمارأ"، "أيوب "، "يونس "

      خوتيإ زوجات و ،"راهيمبإ"وزوجها "زينب " ،"رانيا" اختاي:لى شموع الحياة وامل المستقبل إ

 . "فطيمة" ،"مريم "

  ،"لقباإمحمد " ،"سين نور" ،"سالمإمد مح"  :يتخو إ أبناءبيت الحب وبراعم ال  ياحينلى رإ

 . "جنى" ،"رؤيا"

.طال هللا في عمرهماأالى جدي وجدتي   

.اتهمجأزواجهم وزو خوالي وخالتيأعمامي وعماتي وأالى   

 . ʺهومة هاجر ̋  ديقتيص ذاه كتي وفرحتي وعمليقاسمت معها ضحمن تإلى 

 ،"نور الهدى": قاتييدص الوفاءو الحب رياحين إلى بالعطاء تميزواو خاءإلبا وتحل من إلى

، "سارة "،"مروة" ،"نسرين" ،"زشاهينا" ،"ابتسام" ،"عائشة"، "رعبي" ،"داليا"،"هاجر"

، "مانيأ"، "وردة"، "زينب"، "نداء" ،"يةآ "،"سارة"، "فعفا"، "إيناس"، "منةآ"

 ."نريمان"،"فاطمة الزهراء"،"سليمة"، "سعاد"

. أسرتي الغالية  ..تين المد نان لي عظيم الشرف أن أنتسب إليهم..... إلى من كانوا لي سكمن  إلى

 . ʺدركيʺ  ةلعائ

 قلبي ينساهم ولم قلمي نساهم من كل إلى

 منال دركي
 I 



 إهداء 
 المرسلين. السالم على أشرف األنبياء والصالة وبسم هللا الرحمن الرحيم و

إنها ثمرة جهد  ،وفقني إلتمام مسيرتي الدراسية بمذكرتي هذهالحمد هلل الذي أتم عليا نعمته و

 ويلة. سنوات ط

 أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى نبع   ،تي تسكن جسدي إلى الروح ال ،إلى قرة عيني ،إلى جنتي وصديقتي وأختي وحبيبتي

إلى ست الحبايب أمي الغالية  ،إلى مصدر طاقتي التي أسعى لرضاها وأطمع في دعائها ،حناني

 "مليكة" أطال هللا في عمرها.

إلى من أحمل  ،إلى قدوتي وسندي في الحياة ،بالهيبة والوقارإلى من كلله هللا  ،إلى حبيبي األبدي

إلى بلسم جراحي  ،العطاء بدون انتظارني األصول وإلى من علم  ،اسمه بكل فخر واعتزاز

 وأغلى ما أملك أبي الغالي "نبيل" أطال هللا في عمره. 

إلى من نسبت  ،إلى عيناي اللذان أرى بهما ،إلى من ال يمكن للكلمات أن تصف مدى حبي لهما

و"سيف اإلسالم".   ،اسمي لهما بكل فخر إلى إخواني "زكرياء"  

زوجة أخي "كنزة".  ،والحنونةالطيبة  ،إلى أختي الجميلة  

أخواتي العزيزات  ،"بابا فؤاد" ،إلى من استقبلوني بكل حب عائلتي الثانية "ماما فطيمة" 

إلى أعمامي   ،أخوالي وخاالتي إلى ،أخي العزيز "محمد زكرياء"  ،"زبيدة" ،"دنيا" ،"وهيبة"

إلى نساء أخوالي ونساء أعمامي. ،وعماتي  

تكون زميلتي وشريكتي في هذا العمل المتواضع "منال دركي". إلى صديقتي قبل أن   

إلى من   ،إلى من تقاسمت معهم أجمل وأثمن ذكرياتي ،إلى من كانوا سندي في مشواري الدراسي

إلى من منحوني الحب والعطاء  ، أن يدوم عالقتنا ومحبتناإلى من أدعي هللا ،تغلغل حبهم في قلبي

  ،"ابتسام" ،"عائشة" ،"شهيناز"  ،صديقات العمر "منال"إلى صديقاتي  ،واإلخاء والوفاء

"ايناس".  ،"نسرين"  

إلى الذين يسعهم قلبي ولم تسعهم أوراق  ،إلى كل من علمني حرف في مسيرتي الدراسية

.مذكرتي  

 

 جرهومة ها
 

II 



 وعرفان شكر
الشكر هلل أوال وآخرا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه فلواله لما حملت يدنا قلما وال خطت 

 وبعد: ما يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانهشكره شكرا عظينحرفا في سبيل العلم والتعلم ف

قبوله ب، الذي شرفنا "ريحية غاني  "المؤطر ناستاذأإلى  والعرفان جزيلال شكرونبدأ بتقديم ال

كل  منااإلشراف على هذه المذكرة وعلى دعمه وتوجيهاته القيمة فجزاه هللا خير الجزاء فله 

 .التقدير واالحترام

وإفادتنا  لقبولهم بمناقشة هذه المذكرةلجنة المناقشة كما نتقدم بالشكر الجزيل أساتذتنا أعضاء 

 بتصحيحاتهم وتوجيهاتهم القيمة.

 "LEVRES" طاقم مخبر استغالل وتثمين مصادر الطاقوية الصحراوية ل كما نتقدم بالشكر

 "رحومة فرحات" ذستار لمدير المخبر األن نتقدم بالشكر الكبيأا ال ننسى كم، جامعة الواديب

    ندسلى المهإم بالشكر لك نتقدذو ك، ا العملذه إلتماممكانيات االزمة اإلئم و لتوفيره الجو المال

                             نجازإعلى المساعدات التي قدمها لنا خالل مدة قيامنا ب "عثمان  القدة "

  .رالبحث في المخب

ما قدموه لنا  على"ميموني مراد "واألستاذ  "محبوب محمد الصادق"لألستاذ  بالشكركما نتقدم 

 من نصائح ومساعدات.

 على كل "أحفيظ فوزي"واألستاذ "محي الدين نصر الدين  "كما نتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ

   المساعدات التي قدموها لنا لهما كل الشكر والتقدير.

  .لكلية العلوم الدقيقةكما نتقدم بالشكر والتقدير لجميع األساتذة الكرام 

وكل من كانت له بصمة أو فكرة وضعها معنا في هذه  2022ودفعة فيزياء اشعاع وطاقة 

   المذكرة.

 لها التوفيق والنجاح في مشوارها.ونتمنى "دركي نور"الدكتوراه ونخص بالذكر طالبة 

ن يمكننا من رد أأن نكون من العارفين للناس فضلهم و عز وجلالمولى من  انرجو اوأخير

 .وما توفيقنا إال باهلل ،جميلهم
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كبيرا خالل العقود األخيرة بسبب خصائصها الفيزيائية الكثيرة باإلضافة   اشهدت أكاسيد المنغنيز، تطور 

إلى التطبيقات التكنولوجية المحتملة التي تقدمها في مختلف المجاالت كاإللكترونيات وثالجات التبريد  

 .[1] المغناطيسي

العديد من الخيارات من حيث  يوفر ألكاسيد المنغنيزب في الواقع فإن وجود مخططات طورية غنية جدا

 الخصائص الفيزيائية التي تقدمها، مما يسمح لنا دراستها في عدة مجاالت مختلفة. 

  ومي الغادولين بآثار استبدال الكالسيوم  ودراسةهالم -محلولمركبات بطريقة  تحضيرتم في هذا العمل 

وذلك بهدف دراسة  ،)3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laو الصيغة على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب ذ 

بغية تحقيق هذا الهدف تم  ،تأثير التطعيم على خصائصها ودراسةبنيتها البلورية  وتحديد خواصها البلورية 

  وفوق مطيافية األشعة المرئية  ،مطيافية األشعة تحت الحمراء ،استعمال عدة تقنيات متمثلة في االشعة السينية

   ة.البنفسجي

 فصول كالتالي:  ثالثةمن خالل  بحث هذا سيتم عرض 

تطرق إلى  م التيعلى مركبات البيروفسكايت من خالل لمحة تاريخية كما س التعرفاألول  الفصلسيتم في  ✓

 دراسة بنية البيروفسكايت وشروط استقرارها، خصائصها ومشتقاتها، وأخيرا تطبيقاتها. 

لبلورات وهي طريقة انعراج األشعة السينية، أهم الطرق والتقنيات المستعملة في االثاني  الفصل سيتضمن ✓

ويتم التطرق إلى طبيعتهم ومبدأ عمل  مطيافية األشعة تحت الحمراء، مطيافية األشعة المرئية وفوق البنفسجية 

 المستخدمة.  ةجهزألا

بطريقثة  3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laالمركثب  كيفيثة تحضثير عينثة مثن ةسث ادر في الفصل الثالثث  يتمس ✓

ثم آلية تسجيل بيانات نتائج انعراج األشعة السينية على العينة المدروسة باستخدام جهاز االنعراج  ،هالم-محلول

    برنثثامج باسثثتعمال  x ≤0.20 ≥0يت ابعثدها بتحديثثد البنيثثة البلوريثة لمركبثثات البيروفسثثكيثثتم القيثثام اآللثي. ل

"Rex-Powder diffraction "بطريقة عانةوباالست"Rietveld".  بمقارنة  وذلكمن ثم دراسة تأثير التطعيم

شعة تحت الحمراء من مناقشة وتحليل نتائج األ تليها ،سابقةالالدراسات النتائج التجريبية المتحصل عليها بنتائج 

                          فثثة باالسثثتعانةحثثرارة مختل ات خثثالل رسثثم منحنيثثات التثثي تمثثثل عثثدد المثثوجي بداللثثة النفاذيثثة فثثي درجثث 

تحليل ومناقشة وأخيرا لرسم المنحنيات ومالحظة التغيرات الطارئة على المركبات.  Origin 2018 32Bit ثب

 نتائج مطيافية األشعة المرئية وفوق البنفسجية من خالل حساب فجوة الطاقة.
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[1]  O. Itaf," Synthèse et caractérisation physico-chimique des manganites de type 

pérovskite de formule La0,7Sr0,3-xLixMnO3 (0,05≤x≤0,15) par voie sol-gel", En 

vue de l’obtention du diplôme de Mastère de recherché, Université de Gafsa, 

Tunisie, (2018). 
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I.  1مقدمة: 

يزداد البحث عن إمكانية  جوة د اسادةيم لك خةا ص ةايز مكيةزل مةن الاافخية  اللايقة ة الاافخية  ا ي نية         

 السةةخكي   جاالل ةةاال  جالعميةةم مةةن الص ةةايز العاتلةة  يا  ا بكيةة  الكبيةةول اةةا اقلك وجنيةةا  المفيقةة  

   البيوجايسةكي ي الباية  ث اثةات  الكة اد يا  ية حاسسةيم البيوجاسةكاي    ابة  لخةا ا سادةيم  يعةم ج ةجالالدخكي 

الك ا عة   جال جويبي خمتادا  الاظوي  ل ب كام الكج كع العخكا اها سان  جاللزال م ض عااجلسا ا  عميمل 

صةو ل طة ت العخكةا جال كا لة واة جيلةا نظةوا لخ اة   اجالك عخق  بالص ايز الليزيايي  جال ا اعطة  بعةما 

حمجث لغييو اا الص اص الج بوية  لخكةادل  إلىؤدي لال ا  باي ي جال كثيال  اليايي  كيالكبيو اا ال واسيب الك

مةا  لخبيوجايسةكاي  لك وجني  لخذتا  الكك ن  ن اج ص اص ايزيايي  وميمل جاقا لخطبيع  الكيكيايي  جاقإجبال الا 

  [1]يجعخها م اد مك اتل م عمدل ال ظايف جفابخ  لخ طبيق اا مجاال  م ا ع  

ب   ا إلىجباي ها باقضاا   البيوجاسكاي  اا بذا الل ل ال عوف عخى موسبا    لجاحكالي   لذلا د       

 لطبيقالها  

I.  2  البيروفسكايتبنية : 

I.2.  1 تاريخيةنبذة:  

لي اني م الكالسي م ساديم عباتل عن مادل لها نلس الباي  البخ تي    "Pérovskite"البيوجاسكاي  

 3OCaTi[2]م من فبل الجي ل وا غ د اف تجت  1839مك شل  عام  ل بخ تل بيوجاس كي اج جبا ة

""Gustav Roseلقميوا لعال  الكعادن الوجدا  البيوجاسكاي  ل  لسكي ه بتال ج جا  وبال اا               

"Lev Aleksevich Von Perovski [3]   

    عام  اا "Goldschmidt"غ لمشكي  من فبل العال   لبيوجاسكاي  اى سشف باي  ل  العكل عخ 

ل  لحميم الباي   سكا ة [2] م1926( عام دخ  )الاوجيجاجاا وامع   بيوجاسكاي  ل اجل  لحضيو حيث  ةم1920

من طوف  BaTiO3السياي  ل ي انيا  الباتي م  ا شع م ب ادط  بيانا  1945عام  بيوجاسكاي  لخ  البخ تي

   Megaw "[4]"جاميغ يولامي عال  البخ تا  اق

لثانا من القون العشوجن جوم الباحث ن العميم من الك اد البيوجاس كي  حيث لكثل ح الا ف ان  اا

نها لظهو ص ايز  ا إلى باقضاا  ةFeSiO3 [5]ج  3MgSiOجاول سثوبا اتض جفشول ا  من %50

 م ا ع  ل يح لطبيقها اا عمل مجاال  

    سالي نا   "B" ج"Aل " يكثيث ح ةABX3لح  ي موسبا  البيوجاسكاي  عخى ال يغ  الكيكايي  

يشكالن  ة( O−2ة S−2ة Cl−ة F−ةBr−) ي نا  ال الي حم ا ان يك ن اكن جيك ة[6]  ناي" ب  عباتل عن Xج" 

   ب سكا    2X [7]ج  AXطبقا   ب اجب امع بعضهكا صل ف يا  لعبئ  م واص  جل واصف بذه االصيول 

   (I1-)م ضح اا الشكل
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           حيةةث  ةشةةبه مكعبةة  اجبةةا عبةةاتل عةةن اسادةةيم معمنيةة  يا  بايةة  مكعبةة   البيوجاسةةكاي  موسبةةا  

    لع بو بذه اللئ  مهك  اا الكيكياء جايزياء الحال  ال خب   نها فادتل عخى عوض العميم من الص ايز الهام  

                     سسةةةجينجا   ي نةةا  ي نيةةة  جالاافخيةة  ا  ةاالكهوبةةةاي العةةزل ةمةةن ناحيةة  ال كا ل ويةةة  سالاافخيةة  اللايقةةة 

  [9] الهيمتجوين مثال اج

I.2.2   بيروفسكايتالوصف بنية:                                                                                                              

باي  الكثالي   الي نا  حيث ل صف ا  لخغاي  من  بسيطليب الكثالا عخى لو البيوجاسكاي  يح  ي 

ثالثي    باي  نع   لاتعب ا  جب Pm3mاضايي   جتمول (a ≈4 Åيا  باي  بخ تي  مكعب  )  ABO3بال يغ  

 م و د ( اال كااؤ )مشح ن ايجابي صكادا اج اتباعمعمن  يكثل الذي Bا صغو  الكالي ن حيث يك ن ا بعاد 

  A ي نل الكا ةالقك  طويق عن ض البع ببعضها ال و ه   ثكانيا لل صي ي   ةBO6ه  ثكانا ال و  موسز اا

   12من  الكك ن ال و ه د  م م ع موسز اا ا( م و د ي يجاب إال كااؤ)مشح ن  ثاايا اج احاديمعمن  يكثل الذي

   [10] (I-2الشكل ) اا سكا موبع  جو ه ب ادط البعض   ببعضها م  خ   ةسسجينجا  منيتل 

 

 

 

 

2X ج AXي ني   جب الطبقا  ا  ل ضح لاايااسكجوي  ال حمل لخبيصخ :(I-1)الشكل 
[8]

  

 3ABO الكثالي  البيوجاسكاي ي ضح لشكيل باي  (: I-2الشكل)
[10]
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▪ A   يج  12ي جا يسال اادقا(  مد افوب )الع تبج ا ي كيز الاادتل ال وابي  اجالقخ ي   الكعادن  من لي ناس  ب  

   ) A  انظو الكخحق) سبيوحج  

▪ B   ب  افل حجكا منA انظو الكخحق)6  يج افوب جيسان قالي  ي كيز بج ات المن الكعادن ا A (   

▪ O  6ي جافوب يساسسجين ي كيز بج ات اي ن ابا (مع 4 A مع  2جB )(انظو الكخحق B ([9] انظو  

   (I -3)الشكل 

  

 

 

                                                                                                                             [1] ص يات لخكبمااجيلا من صالل  البيوجاسكاي  بااك طويق ين ل صف باي  

  :1 ةالطريق •

الك ضع  اا الكوسز اا Bجالكالي نا  1a ( 0ة0ة0اا الك ضع )  الكبمااا  Aلك ن الكالي نا  

 ضح اا مسكا ب   3d( 0ة 2/1ة1/ 2الك ضع )وه اا جا موسز اا  Oي نا  جا   1b(1/1ة2/ 1ة2/ 2)

   (I-4الشكل)

                                     

 

 

[1] ي اوجاسكيالباا باي   Bج Aبعض الكعادن الككيزل لخك ضعين (: I -3)الشكل 
  

 

[1] 1 ةقالطريحسب يت اروفسكيالبنية المثالية للب (:I-4الشكل)
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 : 2قة يالطر •

         1b(1/ 1ة2/ 1ة2/2الك ضع )  اا A( مكا يجعل الكالي نا  1/ 1ة2/ 1ة2/ 2بشعا  ) الكبمايازاح 

سكا ب    3d(0/1ة0ة2ي نا  اا ما  ف سل ضخع اا ال ضع )جا  1a( 0ة0ة0اا الك ضع ) Bالكالي نا  ج

   (I-5م ضع اا الشكل )

     

        

            ي ا (nB+ ةm+Aسسمل الثاايي  )ن يك ن مجك   عمدي ا ايجب  البيوجاسكاي  لشكيل باي   اولمن 

m  جn 2ي نا  ان لك ن الشحا  الكخي  معمجم  مع ا اول+ جبذا من 6 إلىي جا عخى ال  الا يس-Oجبال الا  ة

اا   nB+فل حجكا حيث دي ضع الكالي ن ا  ةلاضح ي   ( يІ-1) الجمجلج لخبيوجاسكاي  نكاط الشكل ثالث  

  [11]ب ايك ن اا موسز الككع mA+ما الكالي ن  اموسز الح اف  O-2ي نا  ا جلشغل  ةتؤجس الككعب 

 

 أمثلة  أنواع األكسدة المجموعة 

I 3O+5B+1A NaNbO3 ةKTaO3 ةNaTaO3 

II 3O+4B2+A BaTiO3ةPbTiO3ةSrTiO3 

III 3O+3B+3A YCrO3 ةLaALO3 ةYAlO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ياوجاسكيانكاط باي  الب: (І-1)الجدول 
[9]

  

[1] 2 ي  حسب الطويق اوجاسكيلكثالي  لخبالباي  ا :(I-5الشكل)
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I.2.3  البيروفسكايتنواع بنية أ: 

[12] ائ ين إلىبذه الباي  لاقس    نإا Bج  Aلح ل الك افع  ال ان ا  الذتا  ا إلى اد اادا
  

 بنيات بيروفسكيتية بسيطة:  •

 مثل:  من طوف ن   جاحم من الذتا   مشغ الن Bج  Aاا بذه الباي  يك نان الكالي نان 

(3…BaTiO3ةKnBO 3ةNaTaO 3ةPbTiO )   

 روفسكيتية معقدة: ي ببنيات  •

 :  الن من طوف ن عين من الذتا  مثلمشغ B اج Aاا بذه الباي  يك نان الكالي نان 

(3) O50.Ti0.5ZrPb (3 ة) TiO50.Bi0.5(Na  3) O32/Nb1/3MgPb (…. 3ة) O50.Ta0.5ScPb (…  ) 

2.I.4  سكايتفالبيروبنية  ستقرارا شروط: 

ال حكل   جمعامل Glazerعخى ثالث معامال  مهك  جبا ل ايف البيوجاسكاي  لع كم اد قوات باي  

 ليخو -اعل يان إلى جباقضاا 

 :Glazerتصنيف  ✓

اا   تاجالكحم لمجين يسكح ب  ايف وكيع دجتانا  ثكانا ال و ه ح ل 1972" دا  Glazerف وح "إ

من طوف   ايضاال ا دتد  ماذ يلا الحين  "Tilts"  لنظاما  23ين ي ف   بذا ال مجالبيوجاسكاي  مكعب 

   ward Wood" [13]"العال  ججد جاتد 

ي   ا سكاالثالث  الكككا  لخبيوج تاجالكح" عن طويق لحميم دجتان ثكانيا  ال و ه ح ل Tiltsجي ف " 

  [9]الكثالا 

 ح ل سل مح ت ب ادط  تمزين:  د ماتلاال ي   جصف 

 ل: والرمز األ •

aةb ة c  سان    إياصوى  ت ا جا دع  المجتان ح ل الكح إلى بذا الكح ت نسب  جتان ح ل م لادع   لكيز

 صو  اي   اد صمام حوف  جاال ةتنلس الحوف لكل مح  د صماماالسع  نلسها ي   

 الرمز الثاني:  •

  اه لجاال اا  اجتل ب  نلسه )+( جا سان دجتان الثكاني  اا الطبقا  الك ج إياما  إلى س يشيو ب  ا        

   (I-6سكا ب  م ضح اا الشكل )   [9] الكع بو نه ال ي وم اد ماتل ح ل الكح ت ايعاا  0  س( جا -) سساعالك
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▪ 0a0a0a :   يج الزمول اللضايي   لخبيوجاسكاي  ي ف الباي  الكثاليPm3m  

▪ -a+b-a :  السع  المجتاني  ح لa  جc  با نلسها جلكن مص خل  ااb لتجاالكجة وة ه   جدجتان ثكةانا ال a   

  Pnma  جيقابل ال كثيل الزمول اللضايي  bمع االلجاه الكعاسس جم طابق  اا االلجاه  اا cج 

▪ -c0a0a : ب با ال لو عخى ط ل الكح ت جاالسع  الكبيول لخ اA  جB  جلكةن  دادةي ()اي اةا الطبقة  ا

الزمةول اللضةايي  ال كثيةل  ابةذ ابةل جيق سةل طبقة   ل بينيااالجاه الكحبااك اد ماتل ط يخ  لخكح ت ال ادع مع 

I4/mcm [13]  

 :(Tolerance Factor)التحمل معامل  ✓

م مقةمات 1927عةام  ""Goldschmidtعةوف غ لمشةكيث  البيوجاسةكاي  اه  جدتاد  باي   اولمن  

 و دتو  ال ش هنه معامل يسكح ب قميايعوف عخى   ةالصخي  دكاه معامل ال حكل )معال  غ لمشكيث(  بأبعاد ي عخق  

 ال  ااق   نه دتو  من عمماعخى    ايضا لعويلهي ني   جيككن  فطات ا ن اف ا انه يع كم عخى  البخ تي     لخباى

"لحكةل"  دةي   سةان إياي نية  ايكةا فطةات ا ن اف ا االاح  ال الا الذي لحمده  عخى 2Xج AXالطبقا   بين

 جال ا لعطةاقا  سامل بين بذه الطب قد لطابفع بامديا جو جمن الك   ةالبيوجاسكاي  م ال من فبل اي نا  ا 

  [14]الكثالي "  البيوجاسكاي  ما يسكى ب "باي  

دجتا  يخعب  Bج Aن حج  الكالي نان إا ABO3 البيوجاسكاي  الحال  الكثالي  الككعب  لباي   إلى د ااد باال

  Brج  Arحيث ) نيالساف يج او مثخث م سجلله  بذه الاقط  داع ب ةمش ب  اجداديا اا الصخي  ل ك ن مس قول ا

سكا ب    O+rArججلوه  B+rOrعخى ال  الا( جط له الجانبا  Oج  Bج  Aي نا  فطات ا ان اف الكثل  Orج 

 ( I-7م ضح اا الشكل )

 

 

 

 

[13] مص خل من اول تمو  Glazerمثال عن مالحظا   (:I-6الشكل)
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 نه يككن س اب : إجبال الا ا

(1-I)                                             
   

(2-I)                                             

 
 

جب ل  عام  اإن بذه الباي  ل عخق بأبعاد   ةلخبيوجاسكاي  جلك ن بذه العالف  محقق  اا حال  الباي  الككعب  

 ال عبيو عاها بالشكل ال الا:  اصوى جيككن إلىمن باي  لص خف  جبال الا اإنها الصخي  

(3-I)                                             

 
 

 بالشكل اآللا:  (I-4)سكا يككن س اب  العالف  

(4-I ) 

 
 

 حيث: 

 o-Ad:  البعم بين الكالي نA جاالي نO   

 o-Bd : البعم بين الكالي نB جاالي نO   

 

 

 

3BOAي  ااسكوجيابعاد باي  الب :(I-7)الشكل 
[11]
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  ن احيث  t ›0 75‹  0 1 6الحال  الكس قول معامل لحكل مح  ت بين البيوجاسك ي  االك خا الباي  

 لصلض من لااظو ال وسيب البخ تي جبال الا ظه ت مجك عا  اوعي  من الزمو اللضايي  سكا  tفي   لاض نصا

  [7] ( I-8)  ب  م ضح اا الشكل

 

 

 

  [9] البيوجاسك ي ( يعطا معامال  ال حكل لبعض الباى I-2جالجمجل )

 

 

 

t < 1.06 

0.75 < t < 1.06  

t < 0.75 0.99 < t < 1.06 0.96 < t < 0.99 0.75 < t < 0.95 

 دمادي 

(Hexagonal ) 

 مكعب  

(Cubic ) 

لش ه الاظام  

 الكعياا 

) rhomboedric 

 (Distrotion 

لش ه م  اتي 

 الكس طيال  

) orthorhombic 

 (Distortion 

 لكياي  اال

(ilmenite ) 

 

 : (Teller effect-Jahu)تيلر  -فعل يان ✓

الباي  البخ تي   ن لش ه ا  "ادجاتد ليخو"ج "آتثو بيومان يان"العالكين  م من1937 عوف بذا اللعل دا 

     "ليخو  -يان"اعل  ال أثيو يسكىجبذا ، 6BO دطحضغط اا ثكانيا  ا  اجد طال  ا ن يك ن نالج عنايككن 

(Teller effect-Jahu حيث ان بذا )ي   لن قاال ن الك وجني  لخكعاد لاعل الباي  اقن يج  ل  يحمث  ال أثيو

  [9] الكحيط بها سسجينمع ا ( B)الكالي نا  

 

[9] ي ااسكجويالب اي لش با  ب (:I-8الشكل )
  

 

[9] وجاسكي ي يالبامال  ال حكل لبعض الباى مع :(I-2) الجدول
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إن بذه الطبق  لكخا   إيا 3dلك وجني  عخيا اقط ال ا لها مثل بذا ال أثيو بسبب حال ها اق Bن الكالي نا  إ

الكمتا  الذتي  الصكس  ان لاقس  انه يككن لهذه  إلى باقضاا  .( z2dةy2-x2dةxydةxzdةyzdممتا  يتي  ) 5

جل حخل عام  ة(xydةxzdةyzdثالث ممتا  ) إلى 2gTحيث ل حخل عام مس  ي  ةgEج2gTطاف   امس  ي إلى

الاالج  من الكماتا  اا حقل ثكانا ال و ه لك ن الطاف   .( z2dةy2-x2d)  مماتين إثاين إلى gE مس  ى

2gTماتا  ماصلض  مقاتن  بالطاف  الكعطال من فبل الكEg   

جي  اوم بذا اللعل اا لك ياا    ةgEج 2gTالكس  يا  الطاف   انحطاطل  اح إلى ؤديليخو ي - يو يانإن لأث 

جياز بذا ال أثيو   ة[7،13]  دلل(اعخى جالك وجنا  جحاال  دجتان السبين )عمد اق إلىك وجني  معيا  لبعا لاق

        زيء الجاإنه يجب لش يه  ةئا  غيو الصطي الشغل غيو الك ااظو لخكماتا  اا الجزي ول " :ن اعخى 

                 3d اقلك وجنا  اا الطبق  إلىد ااد جبذا ي   باال ةصلض ال ااظو جالطاف  اا الاظام" اول من

لاصلض مل  ل  الطاف  ل حقيق   gEج 2gTن مس  يا  الكماتا  إيلا ا إلىجباقضاا   ةBلخكالي نا  

جبال الا يحمث  (I-9ا ب  م ضح اا الشكل )كاظام سلخ كش ب  جال قخيل اا الطاف  الكخي د قوات اا الباي  الالا

  [31،15،16]سكا ل  الذسو دابقا  Bسسجين ح ل الكالي نا  جنضغاط( اا ثكانا ا دطح لل ا  اجد طال  الش ه )

   ي ضح يلا (I-10جالشكل )

 

 

 

                                   

 

 

 

 T)-(Jليخو -يانب أثيو  B لخكالي ن 3d اقلك وجني نقسام الطبق  ا :(I-9)الشكل 
[13]

  

 

 طالضغ(b) ج االد طال  (a)من صالل  ليخو-يان اعل ب أثيو ا دطح ثكانا لش ه  :(I-10)الشكل 
[9]
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I.2.5   البيروفسكايتالخصائص الفيزيائية لمركب: 

 سز  العميم من ا بحاث العخكي  عخيهاة ل جخى ابكي  بذه ت 3ABO ي بيوجاسكي  الا ساديم  اس شافماذ 

ال وابي  الاادتل  اجالقخ ي  من العااصو  A ن اغخبي  ا ي نا   6BOالكوسبا  من صالل ثكانا ا دطح  

ي ة اعخى ديبيل  الكغااطيس  الص اص  اجا  لن لساب  اا الحاال  اقلك وجني  ال ا لحك  الاقل  ذه ا نب لك ن

ة جبال الا يككن  Bالكثال  يككن للسيو ص ايز الاقل ا ي نا من صالل دتاد  ال شكيل اقلك وجنا للي ن 

  ال كااؤ  ع اب ) الاقل  ب ال يكخا اي إلك وجن اا ع ا  Tiعمن عاتل  ن الك 3SrTiOالكوسب  ع باتا

الكوسبا   الاقلة جبال الا لجعل  ن يكخكان إلك وجنا  اا ع اباذ خال Cuج  Niعكس الكعمنين  مكخ ءل( عخى

3LaNiO  3جLaCuO  ه اص ل يح لطبيق لميه مجك ع  من الص  البيوجاسكاي  ة سذلا اإن [17-91] م اد نافخ 

  (І-3)سكا ب  م ضح اا الجمجل   [20] اال  اا عمل مج

 

جلعاا   3BaTiOب سيا لخكوبالصاصي  الليوجسهو( اІ-3)ل اا الجمجل من اب  الص ايز الكذس ت

يككن للسيو بذا السخ ك عخى اداس معامل   ح لاظ البخ ت بصاصي  االد قطاب الكهوبايا بعم لطبيق وهم ا

  حم ما صغيو بالاسب  للواغ ثكانا ا دطحة لذلا د ف ي واصى  إلى 4Ti+ ن ا ي ن  1.06بقيك   tال حكل 

تل لهذا اللعلة جبااء عخى  جاالكج 4Ti+ي نا   ضع سل الصسسجين اا الكجس  الثكانا جاجاي نا    صكسنح  

جلعم الليوجسهوبايي  صاصي  يا  ابكي  بالغ    يلا دي   لشكيل لثاايا القطب الماي  اا الكجال الكهوبايا

طاف    إلى ما  دجن الحاو  ال ا لح لظ ب صزين الكعخ ة[22-20]  (RAM)ل ط يو ياسول ال ص ل العش ايا 

   يا القطب الكهوباياااداس ثا ى لعكل عخ نها  

 

 التطبيقات الخصائص الفيزيائية  كب رالم

CaTiO3  ام اج الكيكوججيف  عاتل 

BaTiO3  ايوج سهوبايا ( ياسول الككبي لوRAM ) 

PbZr1-xTixO3 )الكجسا   بييزجسهوبايا )سهوجظغطا 

Ba1-xLaxTiO3  اشباه الا افل  شبه نافل 

Y0.33Ba0.67CuO3-x ي  يس الكهوجمغااطس اشف اقشاتا   ي  اايق  نافخ 

(LnةSr) CaO3−x لك وجنا  الاافخي  الكص خط  لإل

 جا ي نا  

 نشو الغات اا ا غشي  

BaInO2.5  صخي  ال ف د ال خب  إلك وج لي   نافل اي نا 

AMnO3−x تاس الكحوك لقاتئ ا فواص الكضغ ط   م  مغااطيسي  سبيول جامق 

 ياوجاسكيلباانكاط باي   (:І-3) لالجدو
 [20]
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سسيجينة جلعم مهك  جصاصي  الاقل ا ي نا صاصي   ي نا  ا ( І.3)الجمجل  جيظهو سذلا من صالل

 ي  البيوجاسكا الكثال يع بو الكش ق  اعخى دبيل  نسسيجي جاا لطبيقا  مثل صاليا ال ف د جا غشي  الال يل لل

2.5BalnO   سسيجين لها إمكاني  الاقل  اج ان بذه الك اد لح ي ش اغو    إي اثب لةبالغ  اا بذا الكجايج ابكي

                          .[20،23] ا ي نا اا دتوا  حواتل ماصلض 

I.3   البيروفسكايتتطبيقات : 

مكانا   إادع  وما ما يجعخها لك خا اا حمجد ج لغييو ص اي ها بإمكانها البيوجاسكاي  ن موسبا  إ        

 اها مليمل لخغاي  جلها عمل لطبيقا  م كثخ  ايكا يخا:  د صمامالا عالي  

سسيم الاي وجوين  اثانا  ةCOسسيم الكوب ن ال اجح واق مثل الا وهزل االد شعات لخغاتا  السام  جالقابخ  ا ✓

2NO4الكيثان  ةCHسسيم الاي وجوين  ال اج ةNO [42،52]       الخ  

من الغاتا  الكابعث  من   2COحماث ا ل إكاما  اا لالقمتل ا االح واق الحخقا الكيكيايا جالذي يك خا ✓

   [26] االحل تيالكماصن جع ادم السياتا  بعم للاعل اح واق ال ف د 

لس عكل اا ال طبيقا  الكهوجمايي  سالكعالج  الكهوجض يي  لخكاء قن اج الهيمتجوين جصاليا ال ف د  ✓

   [72] (SOFC)ال خب 

     كيكيايي  الحميث ة حيث لظهو ص ايز ماادب  لخحال  لل ااع  ااسعامل محلز اا  ايضالس عكل  ✓

  [82] ال خب 

عض ي    جالغيوعخى حال ه ال خب  العض ي   الشكسي  بااءن اج الصاليا إاا  اعال  دجته البيوجايسكاي  ل ✓

   [29] الكهوجض يي خ طبيقا  ص ايز مك اتل ل م السهق ج البيوجاسكاي  الهجين( )

I.4    :الخالصة 

ايال  ا ساديم دع عاجعك ميا  ح ل موسبا  البيوجاسكاي  ال ا لع بو من  ي قم ل  لبذا الل ل  اا         

 البخ تي  جمن اسثو الكوسبا  لا عا من حيث ص ايز الليزيايي   

  3MnO2.0)XGdX -1(Ca8.0La  ال عوف عخى ص ايز إحمى بذه الكوسبا  جبعكل الحيث دي   اا بذا 

  الك الا لطوق إليها اا الل لدي   محمدل  ق جلقايا  طو د عكالابجيلا 

 

 

 

 



                                                         الفصل األول  ـــــراجع م

 

17 
 

مذكرة  ،"3RbTaOيت ا"دراسة نظرية للخصائص االلكترونية والحرارية لمركب البيروفسك ،رشيدةج.  [1]

 . (2021) ،الجزائر ،المسيلة ـ جامعة محمد بوضياف ،كلية العلوم أكاديمي،مقدمة لنيل شهادة الماستر 

4O (uyC/1_yCo  )فسكايت ئية للببيرو أ. كلزية، م. حسن، ع. الخوجة، اصطناع ودراسة الخواص الفيزيا [2]

(xGd/2_xSr) ( المنتمى لسلسة رادلسدين وبوبيرRUDDLESDEN_POPPER  مجلة جامعة تشرين ،)

 . 97(، ص 2العدد ) (،42) ، المجلد (2020) العلوم األساسية،

 [3]  E. C. C. d. Souza and R. Muccillo, "Properties and applications of perovskite 

proton conductors," Materials Research. Vol. 13. (2010). 385-394. 

[4]  H. D. Megaw, Proc. Roy. Soc. Vol 189. (1947). 261. 

]5[  Atta, Nada F, Ahmed Galal, and Ekram H. El-Ads. "Perovskite nanomaterials–

synthesis, characterization, and applications." Perovskite Materials-Synthesis, 

Characterisation, Properties, and Applications (2016): 107-51.  

]6  [ CLEAN ENERGY INSTITUTE (university of washington). 

https://www.cei.washington.edu/education/science-of-solar/perovskite-solar-cell/ . 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة   ،2.5FeO0.1Sr0.9"Ca "دراسة البنية البلورية للمركب  ،مديون. ح  ،س. رحومة [7] 

 . (2017) ،الجزائر ،الوادي ـ جامعة حمه لخضر ،كلية العلوم الدقيقة ،أكاديميالماستر 

[8]  M.S. MAHBOUB, Synthèse, caractérisation par diffraction X et spectroscopie 

Raman des composés Ca1-xSrxFeO2.5-δ (δ=0, 0.5), Thèse de doctorat, Universite 

Mentouri-Constantine, Algérie, (2012). 

مذكرة مقدمة "، SrFe0.7Mo0.3O3-δ، "تحضير وتحديد البنية البلورية للمركب طالبي. ر ،رزاق. خ[ 9]

 .(2018)دي، الجزائر، النيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية العلوم الدقيقة، جامعة حمه لخضرـ الو

[10]  H. Menasra, Influence de la température de frittage sur les propriétés 

structurales, diélectriques et piézoélectriques dans le système ternaire: Pb0.95(La1−z 

Biz)0.05[(Zr0.6Ti0.4)0.95(Mn1⁄3Sb1⁄3)0.5] O3, Thèse de doctorat, Université Mohamed 

Khider –Biskra, Algérie (2015). 

 (2.5FeO0.1Sr0.9) xSmx -1Ca للمركب " تحضير ودراسة الخواص البلورية  ،مساويم.  ،دواشي. ل [11]

 ـ جامعة حمه لخضر ،كلية العلوم الدقيقة ،أكاديميمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  ،هالم"-بطريقة محلول 

 .(2020) ،الجزائر ،الوادي

مذكرة  ،"x=0.25 _ 0.5من اجل:  2.5FeOxSr1−xBi"دراسة الخصائص المغناطسية للمركب  ،ع. سويد  [12]

 . (2018) ،الجزائر ،ورقلةـ جامعة قاصدي مرباح  ،أكاديميمقدمة لنيل شهادة الماستر 

 

https://www.cei.washington.edu/education/science-of-solar/perovskite-solar-cell/


                                                         الفصل األول  ـــــراجع م

 

18 
 

]13  [ C, Autret, "Etudes de perovskites de manganése (et structures dérivées) à 

propriétés de magnétarésistance colossale",thése doctorat, Universite de Caen/Basse 

– Normandie, France, (2002). 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، "2OCaFeتحضير ودراسة البنية البلورية للمركب إكسوفرات  " ،ع. م. بكوش [14] 

 . (2018) ،الجزائر ،الوادي ـ رجامعة حمه لخض ،كلية العلوم الدقيقة ،أكاديميالماستر 

[15]  R. M. Mark, "Electronic structure study of copper-containing perovskites", 

doctoral thesis, University College London, British, (2010). 

]16   [ C. Carrétéro, "Hétéro structures d'oxydes de structure pérovskite: proprieties 

structurales et électroniques de l'interface LaAlO3/SrTiO3", Thèse de doctorat, 

Université Pierre et Marie Curie, France, (2010). 

 [17]  J. L. Garcia - Munoz, J. Rodriguez - Carvajal, P. Lacorre and B. Torrance, 

Neutron - diffraction strudy of RNiO3 (R= La, Pr, Nd, Sm) electronically induced 

structural changes across the metal - insulator transition, Phys. Rev. B 46 (8), (1992) 

4414.  

[18]  G. Demazeau, C. Parent, M. Pouchard and P. Hagenmüller, Sur deux nouvelles 

phases oxygenees du cuivre trivalent LaCuO3 et La2Li0.5Cu0.5O4, Mat. Res. Bull. 7, 

(1972) 913.  

[19]  G. Thornton, B. C. Tofield and A. W. Hewat, A neutron diffraction study of 

LaCoO3 in the temperature range 4.2 < T < 1248K, J. Solid State Chem. 61, (1986) 

301. 

[20]  F. Lindberg, "Studies of oxygen deficient complex cobaltates with perovskite 

related structures", Doctoral thesis, University Stockholm, Sweden, (2006). 

]21[ A.R. West, Basic Solid Chemistry, 2nd Edition, ISBN 0-471-98756-5,Wiley, 

(1999). 

 ]22[ J. C. Boivin and G. Mqiresse, Recent Material developments in fast oxide Ion 

Conductors, Chem. Mater. 10, (1998) 2870. 

]23[ J. G. Bednorz and K. A. Müller, Possible high TC, superconductivity in the BA-

La– Cu-O system Condensed Matter, 64 (2), (1986). 

]24[ M. Ghasdi, H. Alamdari, CO sensitive nanocrystalline LaCoO3 perovskite sensor 

prepared by high energy ball milling. Sensors and Actuators B. (2010) ;148 :478–

485. DOI : 10.1016/j.snb.2010.05.056. 



                                                         الفصل األول  ـــــراجع م

 

19 
 

]25[  J. W. Fergus, Perovskite oxides for semiconductor-based gas sensors. Sensors 

and Actuators B: Chemical, 123(2), (2007). 1169-1179. 

 [26]  N. Labhasetwar, G. Saravanan, S. K. Megarajan, N. Manwar, R. Khobragde, P. 

Doggali and F. Grasset, perovskite ـtype catalytic materials for environmental 

applications, Sci. Technol. Adv. Mater, 16:3,2015,036002_036014. 

   األشعة  انعراج باستعمال 2.5FeO0.5Sr0.5Ca للمركب  البلورية البنية تحديد  "بالقاسم، حريز .س [72]

كلية العلوم الدقيقة، جامعة حمه لخضرـ الوادي، الجزائر،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، ،"السينية

(2013) . 

[28]  Ishihara T. Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells, Fuel Cells and 

Hydrogen Energy. In: Ishihara T, editor. Springer Science Business Media, LLC; 

(2009). p. 1–16. Chapter 1. 

[29]  Bao X, Wang Y, Zhu Q, Wang N, Zhu D, Wang J, Yang A, Yang R. Efficient 

planar perovskite solar cells with large fill factor and excellent stability. Journal of 

Power Sources ; 297 :53–58. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.07.081. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل الثاينالفص
 املستعملة تقنياتالو  طرقال



 رق والتقنيات المستعملة لطا                                                                  الثانـــي  الفصـــــــل 

 

 

21 

ІІ. 1  مقدمة:  

ظل العلماء لسنوات عديدة يعكفون على دراسة البلورات من حيث شكلها الخارجي وكانت المعلومات  

ا العلماء معلومات سطحية وبسيطة وغير كافية لوصف وتفسير الظواهر البلورية، ومع مرور  هالتي يجمع

د في تشخيص ودراسة البلورات عاكتشاف طرق عديدة تس اتم  العلميةبحاث العديد من األجراء إالسنوات و

 . [1] دراسة دقيقة ونموذجية

التي تعد أهم   السينية األشعةأهمها  تقنيات الو الطرقبعض هذه عرف على سيتم الت الفصل هذا في

 الفوق األشعة  األشعة تحت الحمراء،لى مطيافية إالطرق في تحديد الخواص البلورية. كما تم التطرق 

    .البنفسجية

ІІ.2  ا عةاألش( لسينيةDRX :) 

ІІ.1.2   تاريخيةنبذة: 

من قبل العالم األلماني رونتجين تم اكتشاف األشعة السينية    م1895  في يوم الثامن من نوفمبر في صيف

"Roentgen" [2]،  قذذذام .[3]م 1901األولذذذى فذذذي الفي يذذذاء عذذذام الذذذذص حصذذذل علذذذى جذذذا  ة نوبذذذل              

أشعة المهبط وبالصدفة الحظ  كان مهتما بتوليد حيث  ،[4] لمانياأبغ بوررنسبتجربته التاريخية في فو رونتجين

حدوث تفريغ كهربا ي في أنبوبة  على بعد عند  وميض )أشعة( من شاشة فلور سنتيه موضوعة  نبعاث احدوث 

المجهولذة التذي تسذب   األشعةهذه  لدراسة خصا ص  أشعة المهبط. منذ تلك اللحظة كرس رونتجين كل طاقته

قذام تلذك األجسذام ووصذلت للشاشذة من أن هناك أشذعة جديذدة هذي التذي اخترقذت حتى يتأكد و .[5] ثراألهذا 

ا المفرغة وشاهد على الشاشة الفوسفورية صورة لعظذام يذده نبوبةاألأمام  بتجربة إضافية إذ وضع يد زوجته

ألنذه لذم يكذن  X سذم أشذعةاها أطلق علي أنه اكتشف أشعة جديدةمنه استنتج و. مرفقة بالخاتم الذص كانت تلبسه

  .[6] يعرفها

العذالم مذاكف فذون  سذتطا ابعذدها  ،فذي األوسذاط العلميذة االهتمذامبكثيذر مذن  االكتشافوقد أقبل هذا 

 .م الج م بذلك علميا1912عام  "Max Von Laue"الوى

بعذد عذدة محذاوالت إجذراء تجربذة  "Knipping and Friedrich" وفريذدريككنيبذبج  استطا كما  

وقذد لذوحظ وجذود بقذع منتشذرة  .[7]م 1912عذام السينية على بلورة كبريتات النحذاس  األشعةلتشتت حة ناج

  .على اللوح نتيجة تشتت اإلشعا  بواسطة المستويات الذرية للبلورة األشعةحول البقع المرك ية مكان سقوط 

يعذة الدوريذة لطبن اعذ  وكشذفت هذه التجربذة أن األشذعة السذينية هذي موجذة كهرومسناطيسذية أظهرت 

وقذد توصذلوا م مع تحقيق أول تجذار  مذاكف فذون الوص. 1913وتأسست طبيعة الموجة في عام  ،للبلورات 

   أن اإلشذعا  يتكذون مذن موجذات وأن البلذورة تتركذ  مذن ذرات مرتبذة فذي شذبكة اسذتنتا بشكل قاطع إلى 

 .[5] فضا ية
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المعتمذة وكشذفها عذن داخذل جسذم اإلنسذان  رانلجذد ا اختراقهابدأت ها لة من خالل  األشعةإن قوة هذه 

فذي مجذاالت عديذدة  األشذعةفتطورت األبحاث حول استعمال هذه  ،أعطى لهذا االكتشاف العلمي شهرة كبيرة

سذطة انعذرا  هذذا النذو  مذن اإلشذعاعات علذى افبو ،حيث كانت أول تطبيقاتها موجهة نحو دراسة البلورات 

 رمذ زالتي تتعلق بالبلورات من زوايذا ولباحثين تحديد كل المعلومات وا ماءاألجسام الصلبة أصبح بإمكان العل

 .[8]غير متاح من قبل إال شكليا  بعاد خلية وحدتها بعد ما كان ذلكأفضا ية و

ІІ.2.2  طبيعة األشعة السينية: 

حت  ت ،فوق البنفسجية ،مثل المر ية ةكهرومسناطيسين األشعة السينية في األساس عبارة عن موجات إ

 .(II-1كما هو موضح في الشكل ) .[9]األموا  الراديو واألشعة جاما  ،اءلحمرا

 

 

 

وتقع بين النطاق الذص يمتد بين األشعة جاما ذات الطاقة العالية وفوق البنفسجية ذات الطاقة األقل. 

              عنه  ويعبر (λغير مر ية ذات تردد كبير على عكف طولها الموجي ) وبالتالي هي أشعة 

وهو الحد األقصى  )  100Å)وهو الحد األدنى لألشعة جاما( و  Å0.1الذص يتراوح بين ، Åباألنشستروم 

ختالف طريقة إنتاجها أص ما يعادل مجالها اهذه الحدود ليست دقيقة فهي تختلف بلألشعة فوق البنفسجية( 

 لنقل ة كافيةلطاقذه افه .الترتي   على (0.1Kev-100Kev) ويقابل هذا المدى مجال طاقي الطاقي

 .[13،11 ، 1] المستويات اإللكترونات من الطبقة الداخلية بين كل 

فالوسيط  المادة،تمي ها بتفاعالتها مع حيث تمتلك أساسا طبيعة مشتركة  مي ات، عدة  ألشعة السينيةل

شحون  ر مغي ةالذص هو جسم ذو كتلة معدوم Eأو طاقة الفوتون  (λكال منها هو الطولي الموجي ) الذص يمي 

    .مكممهينتقل بسرعة الضوء وينقل كمية طاقة 

الموجية األشعة السينية في سلم األطول  (:II-1الشكل )
[10]. 
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يمكن تشبيهها في   ،تملك األشعة السينية ككل أشكال الطاقة المنبعثة خاصية م دوجة موجية وجسيمية 

 : [14] طاقتهاتعطي الحالة الثانية بمجموعة جسيمات تنتشر بسرعة الضوء 

(1-II) 

 

 يث:ح

▪ h:  ثابت بالنك). 

▪ C: (.ة الضوء )رعس 

 (.m: الطول الموجي ) ▪

 .[11]الموجي وبإدخال القيم العددية نحصل على عالقة بسيطة بين الطاقة والطول 

(-II2)  

 Å 0.5ألشعة السينية المستخدمة في مجال دراسة التركي  البلورص بين لحيث يتراوح الطول الموجي 

 .Å 2.5 [9]إلى 

II.3.2  السينية إنتاج األشعة  رقط: 

II.1.3.2   نبوبة كوليدج:أتوليد األشعة السينية من 

ذد  ذة كوليذذ ذاب بأنبوبذذ ذت تاريخيذذ ذة عرفذذ ذي أنبوبذذ ذينية فذذ ذة ،تتولذذد األشذذعة السذذ ذذه أنبوبذذ ذون هذذ  تتكذذ

ذداب  ) ذن  (mmHg4-10-3-10مذذن حبيبذذة زجاجيذذة مخذالة مذن الهذواء إلذى درجذة كبيذرة جذ ذنومذ  إلكتروديذ

ذك ذادة (II.2ل )يشذكالن المهبذط والمصعذد فذذي هذذذه الحبيبذذة الموضحة فذي الشذذ ذن مذذ ذط مذذ ذون المهبذذ  يتكذذ

ذة ذة اإللكترونيذذ ذذا ،غنيذذة باإللكترونذذات ويدعذذى أيضذذاب فتيذذل حيذذث يعتبذذر مصذذدراب للح مذذ ذع هذذ  ويصنذذ

ذببينذادة ذن مذذشذذكل لولبذذي مالفتيذذل ب ذك لسذذ ذادةب وذلذذ ذد  ،التنسستين عذذ ذ  بعذذ ذون التنسسذتين يتميذذ ذرص  د كذذ

(  نصهذذار كبيذذرة جذذدااويمتلذذك درجذذة ( (Z=74كبيذذر
O=3370CfW(T،  سذطوانةبأيحاط فتيذل التسذخين 

 افعب  تد يل بستوذلك من أجل تجن  تباعد اإللكترونات الصادرة عن ف ،سطوانة التركي امشحونة سلبا تدعى 

 أما المصعد فهو عبارة عن صفيحة معدنية تصنع في أغلذ  األحيذان أيضذا مذن مذادة .إللكترونات فيما بينهاا

 .[15] النحاس
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ذل  ذن الفتيذذ ذادرة عذذ ذة الصذذ ذة اإللكترونيذذ ذر  الح مذذ ذر تجذاهاببعذذد ذلذذك تسذذ ذت تأثيذذ ذد تحذذ  المصعذذ

ذن المهب ذى لمصعذذ ذط واذذ جهذذد عالذذي يطبذذق بيذذ ذل حتذذ ذة 60KVذد يصذذ ذدم ح مذذ ذك تصطذذ ذة ذلذذ  وبنتيجذذ

ذذذرات الم ذذرعة بذذ ذذات المسذذ ذذةاإللكترونذذ ذذار الح مذذ ذذبة لمسذذ ذذل بالنسذذ ذذكل ما ذذ ذذو  بشذذ ذذد الموضذذ  صعذذ

 وينشذذذأ عذذذن ذلذذذك اختراقهذذاممذذذا يذذذإدص إلذذذى  (20اإللكترونيذذذذة )يصنذذذذع زاويذذذذة صسيذذذذرة فذذي حذذذذدود  

ذادة المصذعد لذة بمتباد  تأثيذرات  ذن ذرات مذ ذاقطة وبيذ ذة السذ ذة ،يذن إلكترونذات الح مذ ذي نهايذ ذإدص فذ ذذا يذ  وهذ

ذاب  ذى أيضذذ ذذة )وتدعذذ ذى بالنافذذ ذد تدعذ ذن المصعذ  المطذاف إلذى إصذدار األشذعة السذينية مذن منطقذة مميذ ة مذ

ذط المهب يقابذذل تحذذرك ح مذذة اإللكترونذذات مذذن ،بالمحذذرق أو البذذإرة( ذوس باتجذاهذذ ذار عكذ ذد تيذ  المصعذذ

 .[15] يدعذى بالتيذار المصعذدص أو الميلذي أمبيذرص Iذات شذدة 

II.2.3.2 :إنتاج األشعة السينية من المادة 

 الطيف المستمر: •

للطيف المستمر قد أطلق عليه إشعا  الفرملة هذا النو  مذن األشذعة  عا  المصاح  شالسري  أن اإل نم

المكونذة للح مذة السذاقطة علذى المصذعد حيذث إنهذا تعذاني مذن  لإللكترونات  ما يحدث  سية هوالكهرومسناطي

أما االنقطا  المفاجئ للطيذف المسذتمر  ،حدوث تباطإ مفاجئ نتيجة تنافرها مع إلكترونات الهدف أص المصعد 

ن مذن ى فوتذوإللكتذرون السذاقط إلذ فهذو راجذع إلذى التحذول الكامذل لطاقذة ا ،الصذسيرةعند األطوال الموجية 

 .(II-3الشكل )كما يوضحه  ونات األشعة السينية المنبعثةوتف

 ويمكن تلخيصه بالمعادالت التالية:

 

(3-II) 

 

(4-II) 

( )
min

12398hc

E E ev
 = = 

 .[16] رسم تخطيطي ألنبوبة كوليد  (:II-2الشكل )
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لذذا يسذتخدم  ،وحيث إن كفاءة األنبوبة في إنتا  إشعا  مستمر)أبيض( تعتمد على العدد الذرص لمذادة المصذعد 

  .[71،18] مرتفعكهربا ي  يه جهد طلق علصر ذص عدد ذرص كبير ويمن عن عادة مصعد 

 
 
 

 

 المميز:طيف  •

بذين اإللكترونذات  انتقذالالوصف على الطيف الخطي ألنه يمي  مادة المصعد وهو ناتج عذن يطلق هذا 

رد مسذذتويات الطاقذذة الذريذذة لمذذادة المصذذعد ويكذذون لفوتونذذات اإلشذذعا  المسذذتمر مذذا يكفذذي مذذن الطاقذذة لطذذ 

وينشأ ثق  في أحد المدرات وبالتذالي  ،(II-4) كما في الشكل للذرات اخلية ارات د لكترونات التي تشسل مد اإل

ويحدث بعد ذلك أن ترتد تلذك الذذرات إلذى  ،تصبح الذرة في حالة إثارة وتميل إلى العودة إلى حالتها األساسية

الطيذف هذذا  ويشمل لطاقة المختلفةتويات ابين مس االنتقاالت ناتج من  انبعاث ويصاح  ذلك  ،الحالة المستقرة

تأخذذ أطذوال  ،...الذ K ، L،  Mالحذروفالسينية مجموعة من الخطذوط تسذمى بسلسذلة مذن  لألشعةالممي  

     .[17]موجية محددة وخاصة بكل عنصر 

                                     
 

 

[19] المستمرللطيف  توضحيم رس (:II-3الشكل )
. 

 السينية األشعة إلنتا  دصعالم ة ماد في اإللكتروني النتقالا (:II-4الشكل )
[18]. 
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خذط مر )الول مسذتن طيفذين األيذث يتكذون مذ ح ينيةالسذ  لألشعة( يمثل التوزيع الطيفي II-5إن الشكل )

 المستمر( والثاني ممي  )الخط المتقطع(.

 

 
 

 

                 يتسيذذذر الطذذذول المذذذوجي لألشذذذعة السذذذينية المنتجذذذة بتسيذذذر نذذذو  الهذذذدف المسذذذتخدم فذذذي أنبوبذذذة

 .(II-1)والجدولكوليد ، 

[21] يعطي بعضا من تلك األطوال الموجية للخطوط الممي ة
. 

 

 

 
 

 الهدف(المصعد) λطول الموجي لا

Kβ Kα Z  

 Chromium الكروم 24 2.29 2.08

 Ironالحديد  26 1.93 1.75

 Cobalt الكوبالت  27 1.79 1.62

 Nickelالنيكل 28 1.66 1.50

 Copperالنحاس 29 1.54 1.39

 Molybdenumالموليبدنيوم 42 0.709 0.632
 

ІІ3.   تراالبلوعلى  السينية األشعةانعراج: 

ة السينية هي تقنية مذن التقنيذات التحليليذة التذي تعطذى معلومذات حذول البنيذة   األشعت انعران تقنياإ         

 .الطبقات الرقيقة للمواد البلوريةوالخواص الفي يا ية للمواد و ،البلورية والتركي  الكيميا ي

 

[20] السينية لألشعةالتوزيع الطيفي  (:II-5الشكل )
. 

 األهداف أكثر من المنبعثة الموجية األطوال (:II-1الجدول )

[21] باألشعة السينية البلورات علم مجال في شيوعا
. 
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ІІ  1.3. االنعراجمفهوم: 

وأبسط طريقة للتذداخل  ،ن تشتتهاموجات حياهرة خاصة بتداخل العلى أنه ظيعرف االنعرا  )الحيود(         

حيذث تنفذذ  ،وهي عبارة عن زجا  أملف يوضع فيها خطوط من معدن النحاس ،هي طريقة مح زة االنعرا 

وهي عرض الفتحة التي ينفذ من خاللها الشعا  شرط أن  dمنها الموجات الضو ية وتكون المسافات مقدارها 

المتداخلة متفقة في الطور أو كان الفرق فذي ات نت الموجفإذا كا مساوص للطول الموجي.ض الفتحة يكون عر

مرات أو عدد کامل )طبيعي( من الطذول المذوجي فذإن التذداخل بنذاء ويعطذي  3 ،مرتين ،الطور يساوص مرة

 .[22] ذلك يوضح (II-6)وإذا كان غير ذلك فالتداخل هدام ويعطي نقطة مظلمة والشكل  ،نقطة مضيئة

                       

 

 

 

II.2.3   الشبكية:المستويات 

      علذذى هذذذا التنظذذيم مصذذطلح الشذذبكة يطلذذقو ،اتجاهذذات  ثذذالث  إن الذذذرات تنذذتظم فذذي البلذذورة وفذذق

وتتمثل علذى  ،األيونات وصف هذه األخيرة على أنها التوزيع المنتظم للذرات أو الج يئات أو يمكن  البلورية،

عذادة يعمذد و( hkIdذ لها بذ  ويرم ) الذرية المتوازية ومتباعدة بمسافة متساويةلمستويات وعات من اشكل مجم

وتسذمى بالمسذتويات ( hklبثالثة أرقام تدعى قرا ن ميلر تكتذ  بالشذكل ) اإلشارة إلى مجموعة متوازية منها

 .[12]يوضح ذلك ( II-7الشبكية والشكل )

 

 

[17] ل الهدام والتداخالتداخل البناء  (:II-6الشكل )
. 

[12] المستويات الشبكيةم تخطيطي يوضح رس (:II-7الشكل )
. 
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II.3.  3 البلورية الشبكات: 

ذعشرين بذدأت بعد اكتشاف  انعرا  األشعة السينية على البلذورات وفذي السذنوات األولذى مذن القذرن الذ

وأظهذرت النتذا ج النظريذة والتجريبيذة  ،دراسة الخواص الفي يا ية للحالة الصلبة وفقبا لمفاهيم الفي ياء الذرية

وهذذا مذا جعذل اهتمذام الفي يذا يين ينصذ  حذول  ،رات   دورص للذ بلورة تتشكل من ترتيح أن الآنذاك بوضو

 .[16] (Unit Cellالنماذ  البلورية وتصنيف البلورات حس  خلية الوحدة )

الثالثذة وفذق متجهذات الوحذدة  تجاهذات اال في تكررت  ما تركيبة إذاأبسط نها أعلى يقصد بخلية الوحدة 

حداثيات بلورص منفرد بها يمكن تعريفذه مذن إنظام لورية لها ولكل شبكة ب ،لبلورةيشكل ا لكل منها ومجموعها

الذديكارتي  اإلحذداثيات وبخذالف النظذام  ،التي تكون الخلية األساسذية cو   a،bخالل متجهات القاعدة الثالث 

عذالم  وقد صنفها ،تساويةإلحداثيات البلورية ال تكون بالضرورة متعامدة ومتجهات القاعدة قد ال تكون مفإن ا

إلى أربعة عشرة نوعا تندر  تحت سذبعة أنظمذة بلوريذة ر يسذية كمذا  "Bravaisبرافيه " نسيلورات الفرالب

(. عدد هاته الشبكات محدود بعدد الطرق الممكنة لترتي  النقاط الشبكية بحيذث تكذون II-2يوضحها الجدول )

ة برافيذه ن تكذون شذبكرى. يمكذن ألمحيطذة بأيذة نقطذة أخذ لبيئذة االبيئة المحيطة بأص نقطة منها مماثلة تماماب ل

وعنذدما تشذتمل علذى نقذاط إضذافية فذي  ،Pبسيطة إذا كانت نقاطها عند األركذان فقذط ويرمذ  لهذا بذالحرف 

بصذفة  (.Cأو ممرك ة القاعدة ) ،(Iأو ممرك ة الجسم ) ،( فقطFمواضع خاصة فإنها تكون ممرك ة األوجه )

           α، βالمحصذذورة بينهذذا  وال وايذذا cو a، bمتجهذذات وسذذا ط بلوريذذة وهذذي الا بسذذتة عامذذة تتعلذذق محاورهذذ 

 .γ [11،16]و

 

 
[16] لهاتصنيف الشبكات البورية حس  برافيه مع أمثلة  (:II-2الجدول )

. 
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4.3.II   براغ قانون: 

األشعة السنية التي تسمح بتحديد بنية مادة ما وطذرق تبلورهذا علذى مبذدأ أساسذي  انعرا تعتمد طريقة 

السنية بواسطة البلورة بنموذ   لألشعةلمنعرجة وضع الح م اله تبيان مالذص يمكن من خال ،اغقانون بريدعى  

ووجذد أن  المختلفة للذذرات فذي البلذورة من المستويات  نتظامابالسنية تنعكف  األشعةحيث يفترض أن  ،بسيط

 نذاءبالمتوازيذة تذداخال  لمستويات ع تتداخل عندها األشعة المنعكسة عند اقمن موا توجد فقط ةنعرجالمشعة األ

 .(II-8ا يوضحه الشكل )مك .[16]

   يعطذى بالعالقذة  والذذص لحدوث هذا التداخل البناء يجذ  تذوفر الشذرط االزم المتمثذل فذي قذانون بذراغ

 :[23] ةالتالي

(-II5)  

 :حيث 

▪ n: .عدد صحيح يمثل رتبة االنعكاس 

▪ θ: .زاوية سقوط األشعة وتسمى ب اوية براغ 

▪ : ول الموجة.ط 

▪ hkld: البعد بين مستويات الشبكة البلورية التي تحددها قرا ن ميلر. 

hkld [13]و بداللة  للشعا  ال اوص الوضع وتصف براغبقانون السابقة  العالقة تعرف
.   

 

 

 

[13] براغقانون  ستنتا اشكل توضيحي يمثل طريقة  (:II-8الشكل )
. 
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II.4   االنعراج الطرق التجريبية لتسجيل شكل: 

والتي تعتمد علذى الشذكل الذذص توجذد عليذه العينذة إن كانذت  ا االنعرتوجد طرق عديدة لتسجيل شكل         

طيذف  على شذكل مسذحوق وكذذلك علذى نذو  األشذعة المسذتخدمة إن كانذت أشذعة ذات أو مادة بلورة أحادية 

 .[24] مستمر أو أشعة وحيدة الموجة

II.1.4  حادية:الراج من البلورات انعاال 

ترتيذ  الذذرات فذي الفضذاء بحيذث تشذكل نمطذا تذي ينذتظم فيهذا ورة األحادية هي البلورة البليقصد بال

األشذعة السذينية  وانعرا  نقطا  على كامل أج اء المادة )ال تحوص حدود حبيبية(.اأص  عانييهندسيا دوريا ال 

سذتخدام اا من التقنيات بدد لج يئي وهي تشمل عالطريقة العملية الر يسية لتعيين التركي  البلورص وامنها يعد 

بهذا عذدادات لقيذاس شذدة األشذعة وتجميذع م فوتوغرافيذة ان البلورة وتسجيل شكل االنعرا  بواسطة أفذالدور

  .[1] البيانات 

II.2.4  ( االنعراج من البلورات المتعددة )المساحيق: 

هذه البلورات  ، الميكرومترمن رتبة يعرف المسحوق على أنه عبارة عن متعدد البلورات التي تكون 

وتكون موزعة بشكل عشوا ي  "Le grain"الحجم تكون حبيبات المسحوق التي تعرف بذ  الصسيرة جدا في

 . [1]التي تحقق قانون براغ  )hklوبالتالي فهي تحوص عا لة من المستويات الشبكية ) ،(II-9كما في الشكل )

 

 

 

لى هيئة  بل توجد ع ،انت مواد متبلورةك بلورات أحادية وإن بعض المواد يصع  وجودها على هيئة 

أقل ما يمكن حتى نكون منها  القد الحبيبي عن طريق طحن المادة حتى يصير  ى مسحوقتحصل علم تي كتل و

آليتين أساسيتين إليجاد مخطط االنعرا  على المساحيق لهما نفف  حيث تستخدم  ،عينة لتصوير االنعرا 

 . [13] "  اآللياالنعراجهاز "ثانية عن طريق أما ال "ر ريش -ديباص"بآلية  المبدأ األولى تعرف

 

[11] ة لورات المتعددية من البناألشعة السي انعرا  (:II-9الشكل )
. 



 رق والتقنيات المستعملة لطا                                                                  الثانـــي  الفصـــــــل 

 

 

32 

ІІ. 1.2.4 شيرر: -آلية ديباي 

م طريقة التحليل البنا ي للمواد البلورية التذي علذى شذكل مسذحوق بواسذطة 1910عام "ديباص "اكتشف

 .[25]"رشير-يباصد "طريقة  سماوأطلق على هذه الطريقة  "ربول شير"معه في هذا  واشترك ،Xأشعة 

              ع فذذيلم علذذى شذذكل شذذريط فذذي غرفذذةذلذذك بوضذذ شذذيرر علذذى تركيذذ  بسذذيط و - ديبذذاص تعتمذذد طريقذذة

          حيذذث توضذذع العينذذة علذذى محذذور الكذذاميرا ويذذتم توجيذذه الشذذعا  السذذاقط عموديذذا علذذى  ،شذذيرر-ديبذذاص

يلم فذي خطذوط بنصذف شذريحة الفذ  ( مخروطذا يقطذعhklفتشكل األشعة المنعكسة من المسذتوص ) ،المسحوق

( تحسذ  II-10الشذكل  )أنظذرلمرك  كل منها هو مسافة شبكية متحدة اوتظهر على شكل حلقات  ،θ2اوية ز

 بالطريقة التالية:

االنعرا  تحس  بالعالقذة فإن زاوية  2Sوالمسافة بين خطين متماثلين  Rإذا كان نصف قطر الفيلم هو 

 التالية:

(II-6              ) 
 

 .[hkld ]11،25نقوم بتطبيق قانون براغ لنجد المسافة الشبكية  موجة األشعة طول  وبمعرفة

 

 

 

ІІ. 2.2.4   اآللي: االنعراججهاز 

فيشذمل هذذا التركيذ   "رريشذ -ديبذاص"طريقذة ي نفف مبدأ عمذل الطريقذة السذابقة اآلل االنعرا لجهاز 

     عليذذه يتحذذرك  شذذف األشذذعة ومقيذذاس ال اويذذة الذذذصكا ،ل المذذوجية الطذذوأحاديذذ  Xإلنتذذا  األشذذعة أنبوبذذة 

حيث يكون دوران هذا األخير مصحوبا أوتوماتيكيا بدوران العينة حول محور عمودص على مستوى  ،الكاشف

خذرو  األشذعة مذن ن العينة تذدور بنصذف تلذك ال اويذة عنذد إالرسم أص أنه لما يدور الكاشف ب اوية معينة ف

إرة عنذد فتحذة خاصذة لتجميذع األشذعة قي في بذ م تنعكف لتكون أشعة منعرجة تلتعلى العينة ثتسقط  المصدر

[11] شيرر -باصيد لطريقة حيضيتو سم ر (:II-10الشكل )
. 
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 اآللي االنعرا  لجهاز الوظيفي المخطط (:II-11الشكل )
[11]. 

المتشذكلة  2θبداللذة ال اويذة  Xبالتقاطها وبقياس شدة اإلشذعا   2θفيقوم الكاشف الذص يكون وضعه ال اوص 

( والتذي Diffractogrammesات انعذرا  )المنحنيات المتحصل عليها بمخطط ىح مة هذه األشعة تسممع 

اص تذتم عمليذة حيث بواسطة عداد خذ  ،(θ2،I( أو )hkId،I) θ2ية ة ال اوشدة الفوتونات المنعرجة بدالل تمثل

 .[20]قياس شدة األشعة 

 

 

 

II.5  ريتفيلد طريقة "Rietveld": 

 معا عهاوهذه الطريقة تم وض ،قفي حالة المساحي البلورية الشبكية ثوابت ال لتحديد  الطريقةهذه تستخدم 

م تذم 1977وفي عذام  ،مقالته في تحسين نتا ج البنيةن خالل م "Rirtveld" ف العالم ريتفيلد م من طر1969

حيذث تعذد  ،األشعة السينية انعرا وذلك على نطاق واسع لبيانات  "Malmros"و"Taylor"تطبيقها من قبل

ويمكذن  ،احيقسذينية مذن المسذ شذعة النعذرا  األالالبيانيذة  من اإلجراءات األكثذر فعاليذة لتحليذل المخططذات 

 حليلها. وتعتمد في ت]26[نفف الوقت في حالة ما إذا كانت العينة تضم أكثر من واحد وار في لعدة أط استخدامها

 ج المتحصذل عليذه مذن نتذا يالتجريبذ  المخطذط)النظذرص( و المفتذرض  يالنمذوذج المخطذطبذين على الفرق 

وتعطذى  ،( مذن الواحذد GoFعامل التوافق )  أن يتقار  ميج طينلمخطابين ق التواف حدث لكي يو ،االنعرا 

 :             ]27[عبارته بالعالقة التالية 

(II-7 )                                                 expR/wp GoF = R     

 حيث: 

▪ wpR :اختصار لذ قية الشكل الجانبي الموزون وهو وعامل موثnpatterweighted -R  أكثذر الذذص يعتبذر

أقل قيمة لذه يمكذن الوصذول  يوه ،wpR ذلما كان الحصول على قيمة جيدة لالقمم كبحيث كلما زاد عدد  ،قيمة

   :    ]27[تكت  عبارته بالشكل التالي . و wpR  0=علما أن القيمة المثالية هي ،عملية التحسين إجراءإليها بعد 

 

(II-8 ) 
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 حيث: 

 ي .ى الترتالمالحظة والشدة المحسوبة عل ةالشد :   ▪

   .iلنقطة  Weighingعامل التوزين :  ▪

. وللحصول على قيمة مثاليذة لذه expected pattern-Rعامل الموثوقية المتوقع وهو اختصار لذ :  ▪

قريذ  مذن الواحذد.  (GoF)توافذق صذل علذى معامذل لي نتحوبالتذا  يج  أن يقتر  قيمته من المعامذل

 :   ]27[تعطى بذ عالقته و

 

(II-9                         )   
 

 حيث:  

▪  N :  انعرا  المسحوق المالحظ. طيفعدد النقاط في 

▪  P : عدد الوسا ط المحسنة. 

6.II   تحت الحمراء  األشعةمطيافية(FTIR ): 

الحرارة   فختالااس عندما قام بتجربة قي ،م1800عام  " ويليام"ني البريطا قبل عالم الفلك من  فت كتشا

حمر من الطيف المر ي فتم زدياد درجة الحرارة بعد اللون األافالحظ  ،الطيف المر ي المختلفة ألوانبين 

لى اليوم في شتى  إخدم وتست  ،وتوالت بعدها اكتشافات ودراسات حولها ،تحت الحمراء" األشعةتسميتها "

 . والتقنيةلطبية  ت الصناعية واالمجاال

الطرق المتبعة في المخابر وهذا فيما يتعلق   أسهلتحت الحمراء من  ألشعة ا يافية تعتبر تقنية مط

وطيف الموجات   ،المر ية األشعةفي الحمراء  األشعةحيث تقع في منطقة بين  ،بالتحليل الفي يوكميا ي للمواد 

ل قأددها تحت الحمراء وتر األشعةون طاقة وبذلك تك ،يسيرومسناططيف الكه فيايكروويف( )المالقصيرة 

ولكن يمكن   ،رؤيتها بالعين المجردة ال يمكن نها أشعة المايكروويف. كما أعلى من أشعة الحمراء وأمن 

 . [28] لألجسامشعا  الحرارص تعتمد على اإل ألنها ،التصوير بها في الظالم الدامف

 لى: إالعدد الموجي اء حس  تحت الحمر  األشعةنطاق ينقسم 
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الحمراءمجال األشعة تحت  (:II-3الجدول )
 [28]

. 
 

 

 (m)µالطول الموجي  ( cm-1ي )العدد الموج المنطقة 

 2.5_   0.75 4000_   13300 تحت الحمراء القريبة  األشعة

 25_   2.5 400_   4000 تحت الحمراء المتوسطة  األشعة

 500_   25 20_   400 تحت الحمراء البعيدة األشعة

غلذ  أفيهذا  عة تحذت الحمذراء الوسذطى حيذث تحذدث شأى في منطقة فية تجرغل  التحليالت الطيأن إ         

             والباحذذث يجذذد فيهذذا كفايتذذه مذذن المعلومذذات لتحديذذد البنيذذة الج يئيذذة للمركبذذات  ،الج يئيذذة هتذذ ازات اال

 .[21] المدروسة

II.1.6  تحت الحمراء األشعةمطيافية  أمبد: 

شعة  أفعندما تسلط على المادة  سعات صسيرة جدابازنها دة طبيعيا حول موضع توالماتهت  ج يئات 

 ن: إء فحت حمرات

ن كان تواتر هذا الفوتون يوافق تواتر  إف ،ج يئات المادة يحدث لها تجاو  مع تواتر الفوتون الوارد 

 .[29] مثارة يصبح هذا الج صء في حالة فيمتص هذا االخير وعندها ،نماط العادية للج صءاهت از األ

 

 

 

 المساوية لفارق الطاقة  (يمتص هو فوتون طاقته ) الذص الوحيد الفوتون  (II-12)الشكل يوضح 

(1E-2E)،  ما  األشعة لى ظهور خطوط توافقها في منحنى طيف إويإدص امتصاص بعض الفوتونات الواردة

كل نمط اهت از يوافق حركة  ن أبما  ،لذرات ط بين ا  هذا االمتصاص الروابتحت الحمراء للج يئات. يمي

  .[31] الج صءشعا  الممتص وبنية نه يوجد توافق مباشر بين تواتر اإل أص أ للج صء وحيدة

الحمراءشعة تحت متصاص األا: (II-12)الشكل 
 [30]. 
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II.2.6  تحت الحمراء األشعةعمل جهاز مطيافية  أمبد: 

ح في  وض ( المThermo scientific nicolet iS5) حمراءالشعة تحت األ جهاز مطيافيةتم استعمال 

     .(II-13)الشكل 

                   

 

 

 :[32] التاليويعتمد هذا الجهاز على المبدأ 

 رسال ح مة ضو ية من المصدر.إ •

 مذرآةلذى إخذرى ثابتذة واأل لمذرآةحذداهما توجذه إلذى حذ متين إتوجه الح مة الضو ية بواسذطة موشذور  •

 ركة.حمت

 ى العينة المراد تحليلها.ي نفف المسار لتمر علف ثم تجمع الح متين •

 .شارة رقميةإلى إشارة وتحول كاشف مرتبط بجملة تضخيم ويتم تسجيلها وتقاس شدة اإل شعةاألتعبر  •

 تحت الحمراء. األشعةيتم حسا  تحويل فورييه )عملية تحويل رياضية( فنحصل على طيف  •

 

الحمراءمطياف االشعة تحت ل خطيطيرسم ت: (II-14)الشكل 
 [31]

 

 .راءطيافية االشعة تحت الحمم: جهاز (II-13) الشكل
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II. 7 ق البنفسجية فو المرئية و  لألشعةيفي التحليل الطUV_Visible) ) : 

النفاذية الضو ية وتقدير الفجوة الطاقية يتم استعمال تقنية   ،ل االمتصاص مثو ية لدراسة الخصا ص الض

 . nm  (380   _780) [28]و nm (200   _380 )فوق البنفسجية  األشعةقياس التحليل الطيفي في مجال 

II.1.7  ية فبواسطة مطياء التحليل جراتحضير العينة إلUV_Visible):) 

 دراستها.د المرامن العينة كمية قليلة جدا أخذ  •

 من كبريتيد الكادميوم.  mg 150وزن  •

 خلط الوزنين معا في المطحن للحصول على توزيع متجانف لكال العنصرين.  •

 مكبف. الثم وضعه في  ،الى قال  العينة وتوزيعه بشكل مساوإنقل الخليط  •

 قرص.يصبح حتى طن تقريبا  7 تحت ضسط  ليط في المكبفيضسط الخ •

II.2.7  فوق البنفسجية:المرئية و لألشعة فيالطي التحليل أمبد 

و ينفذ ج ء من  أحيث يمتص  ،عمل هذه التقنية على تفاعل الضوء مع العينة المراد تحليلها أيعتمد مبد 

 الشعا  الساقط عبر العينة. 

ضطرابات ا والمر ية تحدث  فوق البنفسجية األشعة قمن قبل المادة في نطا عندما يتم امتصاص الضوء        

قل الى مستوى  ألكترونية للطبقة الرقيقة مما ينتج عنها انتقال االلكترونات من مستوى طاقوص إلة انيي البف

   .[33] علىأ طاقوص 

II.3.7  وفوق البنفسجيةالمرئية  لألشعةعمل جهاز التحليل الطيفي  أمبد: 

( كما هو موضح في  Spectrophotometer SHIMADZU UV)من النو  جهاز  ستعمالتم ا

 : التالي  (II-15) الشكل

 

  .(UV-VISجهاز التحليل الطيفي ) :(II-15) الشكل 
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 : [23] التالي أ ويعتمد هذا الجهاز على مبد 

ساسا من مصدر ضو ي  أانطالقا من جهاز مضاعف الح مة والذص يتكون  األشعةترسل ح مة من  •

 . (الديوتريوم-)التنسستن مكون من مصباحين

ح مة من الفوتونات في كل مرة لها طول  تجي فتنللطول الموج موحد  اتجة عبرالن  األشعةتمر ح مة  •

 موجي معين. 

داها تمر عبر العينة  حإلى ح متين إتوجه هذه الح مة من الفوتونات نحو مرآة نصف عاكسة لها لتنقسم  •

  (. خرى توجه نحو مرجع )يكون عادة من ال جاألوا

دناه يعطي رسما  أكل لشوا ،يج ورسمها تبعا للطول الموجالكاشف لمقارنة النتا   توجه الح متان نحو •

   .وفوق البنفسجيةالمر ية  لألشعةداخل جهاز التحليل الطيفي  األشعةتخطيطيا لمسار 

 

 

 

 

  II.8   :خالصة 

وعا لتحديد  ق التجريبية واألكثر شي رالتي تعد من أبرز الط تضمن هذا الفصل انعرا  األشعة السينية 

تم المواد الصلبة. حيث تعتمد هذه التقنية في مبدأ انعراجها إلى قانون براغ الذص  لفلمخت البنى البلورية

طبيعتها، كيفية توليدها وانعراجها على البلورات(. ثم )األساسية عرض مفاهيمها  لكوكذ  ،إليه سابقا ةراشاإل

وهي   3nOM20.)xdGx-1(Ca0.8Laديد خواص مرك  المستعملة لتحلتحليلية اطرق إلى باقي طرق الت مت

 . ةبنفسجيالفوق المطيافية األشعة تحت الحمراء وتحليل الطيفي 

 سيتم في الفصل الموالي عرض وتحليل ومناقشة النتا ج المتحصل عليها تجريبا. 

                 

 

 

الح مة رسم تخطيطي لجهاز التحليل الضو ي لثنا ي  :(II-16) الشكل
[23]. 
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III.1  :�����  

�ل ��� ا	���رات، وھ�ا �� ��ل ا	���د ا	��و	� �� ط�ف �� �� � �(�!ت ا	)'�ات ا&�%�ة #"!�� ھ
�ء 	1ـ3!ـ,! ا	�'ـ%�ت ا	���رـ,� 	0�12 ا	�/ـ��ت ا	.%ـ%� ـ%�، وـھ�ا ـ�� ,+دي ــ� ا	�2اص  إ	6ا	�5ـ ــ�ـ%: درا9ــ #)ــ

  0"# ��اد �� أ=: ا,��د >��ل 	��5ا ; ا	1�	 �% �%B  أ��ما	@%?, � #�ـ9	�1	�Cت، و&��� �0�12 ا	� �21!ا�� اـ9
�. و�� C%� ا	�Hق وا	1"'%�ت ا	��1,�%� ا	1� #)ــــ31C F!,! ا	�'%�ت ا	���ر,� ا�5Eاج �	��ق ا9ــــ51HE �5ــــ)Jا 

� #�H,� أ=�?ة � ���ــ%'%�. و	"! 9ـــ�ھ� ا	1"!م ا	1.'�	�=� وا	Kـــ' 5�	�� ا	'1� L   ا&�5Eاجا	)ـ� Lا��Cو �%	Mا

                                    ]C"Fullprof" ]1[ ،"MAUD" ]2ــ%ــ� ھــ�ه ا	ــ�ــ�ا�ــE Lــ�/ــ� Cــ�Eــ��ــL  ا	ــ1ــ�ــ�,ــ�ــ%ــ�، و�ــ�

"powder diffraction-Rex"  ]3[ ي ـ9ـــ�	ا ا&�%� ھ� ا�ھ f%< ،�1 ا%1��� ھ�ه ا	!را9ــــ� وذ	g    د � i%��

&�C�519E �",�HC �Rietveld".ت�E�  " 	31)%� ا	�%
  �%k!راـ�9 ھ� #3ـ	ه ا�!ف �� ھ�	ا l/�ودراـ�9 ��اـiy ا	���ر,�  MnO2.0)XGdX-1(Ca8.0La 3ا	

� ھ�ا ا	@ـK: ـ(�ح ��Hات و��ا>: ا	!راـ�9 ا	C �%�,��1!ءا �� #3ـk%� ا	%5'� ��6 ـ(.: �ـ)�3ق � �# f%<
�ت ا	)ــ%'%� 	'��ي #)ــ�%: ا اJ(ــ�5)، و|� درا9ــ�1� �Cا9ــ�H ا�5Eاج Sol-Gelھ�م (-�HC,"� ���3لE�%�	

��1�	�1��ض ا	'1� L %�1 " و�HCRietveld9,"� " و�5� :K3ا	�%��.  

III.2  ل��   :ا&4 78ت) ا&1 23 �4!%5�Sol-Gel # 0(ھ*م -ا&)#"�� ا&%$#"! � ��

 �'� ������ــ�، إ& أن   200>�ا	�  #� ا/1~ــ�� ��ل 9ــ%1'�ت ا	"�ن ا	�9ــ'�، و	"! د��� ���ل ا	Kــ'
 �ــ1ـ2!ا�ـ�� #?ا,! � �ع ا	�H/ �,!%�"1,"� ا9ــ'Hــ � ط�ق ا&yــ�.�� #"!�i �� �%?ات & #ــ'�ات ا&�%�ة 	ـ ا	)ــ

 :%	�3�ء ا	�ط��" ا	1� #)ـ21!م ا	%�ت "ا	.%%'"# �� �"��'ا	��3ل ا	Kـ�l. #5! ھ�ه ا	�H,"� إ>!ى ا	�Hق ا	
�ءــ�>%; ا	�اد اJو	%� �� ا	 ��6 إذا�C �)ـ �",�H	ه ا�ھ !ــ%�، و15# � ا	"�H  ��ل ا	k31ـ �%أو ���3ل /%

�ت ا	ـ)51�� ,1ـ~.: �� ,�5ف �9�C "�آ��/��>�� �ذا�C �ـ)�>%; ا	Kـ��ت ا	�@1�	 ��%1E ،Sol i�)وھ� أ "
�ت �� "� ا	'���5، ,��ــB ا	��3ل ا	1~ــ.: ��6 در=� >�ارة �%5'� >61 #��2 �%�3	 lروا9ــ iC ;�5# B �C

  .]4[�3ق ��1� �E	� 0@�, �| " �'%5	��K3ل ��Gel(� 6ا	�,l 	1.�,� ا	��م "

III.3  :(: ;7<5&ا) 0 # ا&4 78ت�1  

III.1.3  :0 # ا&4 78ت�23 1 ��  ا&5�اد ا&54%<5

 �	�< �� ���دة ا	5'�yــــ� ا	.��E 	5%'� ا	�/l ا	!روس /�اد أو	%� �� :� ھ�ه ا	E �",�H)ــــ51�
 l/�� �%.(%�و��	3 اMnO2.0)XGd X-1(Ca8.0La  �#ل�  /: ��: ا519

  ).�1E )O2+4H6O2CaNات ا	.�	)%�م •

 ).O2+6H9O3LaN( �م%'���E	ا�1Eات  •

 .)O2+6H9O3GdN(�م %�دو	%'�ا	�1Eات  •

�E%� ا	أ/)%!  •�')2MnO.( 

5�د	� �: ا	3�دث و�; ا	�  ). III-1(و,�0y ا	1@
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0.8(LaN3O9+6H2O) +0.2[ (1-x) (CaN2O6+4H2O) +x(GdN3O9+6H2O)] +MnO2  

La0.8(Ca1-XGdX)0.2MnO3+1/10(28+2 x)NH3+1/10(14+ x)H2O+1/10(58+(9/2) x)O2 

 !'�� E)�� ا#�  	�/l ا �درا9 � �%%�1	�%5H1	ا  l/��	  3MnO2.0)XGd X-1(Ca8.0La :f%<  
X≤0.20≤ 0.   �,�%'�	�2اص ا	6 ا�� �%5H1	درا�9 #�|%� ا �|�% �k	وا .l/��	  

III.2.3   ات�  :ا&%�0 #<)

� ـھ�ا ا	�?ء #� � �%5H1	ـــ�� ا ــ%� ا	5%ـ'�ت ـC!ـ�� /�%�ة �@� ـ/: ��ة #�1%� �%ـ�� E)ــ #�1%� �5ـ��  k3#Xــ
:�%	��	�H2ات ا	1C �C��1	ت ا�� ً&�9�ت أ��ى. إ=�� k3#%�ھ� �� #3!,! أوزان و�%� �C��H�ت ا	C�  ا	3)

�ة ا@و&D (إذا�A ا&5�اد ا@و& �): •(F&ا  

�ت �1.���� �� ا	�اد ا	�/�رة %� وزن /"C�� �C �~%Cا�H9 إ�� �%?ان >)�س، |� 9� ��1Cذا�%/    
 ��H"� ء��وي�(# � ml50  ف�k,إ وi%	ml 10  g,�1%'	ا �< ��3HNO �| B��,  ��ز ا	�%~� ��=   

�ط%)� #�3 ا	�ج '��  >61 ا	�K3ل ��6 ���3ل ��1�C60 .�Eدر=� >�ارة °  ا	� F��� ھ� �/ 
  ). III-1ا	~.:(

              

  .وزن ا	%5'�ت -1

       

2- �~%C �  .��  ا	%5'�ت �

              

�ء -3	�C ��1Cاذا �H"��� إو ا	� g,�1%'	ا �<3HNO.  

      

4- ��ط%)'��ز ا	�ج ا	�= � .و�B ا	%5'�ت �
  

                   
GHI&ا )III-1:(  ة�H2	ا>: ا�� F%��#(�%	وJاد ا�  .اJو	6 (إذا�C ا	
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�ة •(F&ات): اJK�5&�37 اL(إ � M7N&ا 

 :�ــ�,B ا	1ـ@�ـ ــ�ـ�� إ#ـ� �� أـ=: #)ــ �ن�ـ3!دة �� >� ا�Cزن /1ـ��  �3@?,� وذـ	�gــ%�	 Acide 
Citric  )7O8H6C (،  إو�� �%/ ����  �ــ%E��Jا  %Amonia 28  :,!51	 ــ����س   ،Hp  در=� ا	3"# f%<

ــ: #>61   �� /: ��ة � /: د�%"� °و5C! ذ	�# g�B در=� ا	�3ارة   ،pH=7در=� ا	�1ازن   إ	K6ـ�C10   61<
  ) ,��F ذ	III-2.gوا	~.: (F�K ھ�م ,و,�1ك 	!ة >C130  61° ـ	   ا	��yل

            

  .k3#%� ا	3@?ات -1

   

  .إ���� ا	3@?ات ور�B در=� ا	�3ارة -2

                                        

 Ph .#5!,: در=� ا	ـ -3

 

                      

)�ة •F&( ا �N&7N&اقا#%;Pا:(  

ــ� ــ.: ھ�م �� ا	�%~ ~# !5C    �1, در=� >�ارة B�6ر	300 إC°  6	إ  i�.ــ ) F�ــ K,م و��,� ا&>�1اق ا	1§
� ا	~ـ.: (� ��¨, ����III-3 �	%��ـB   ا&1C!ا �9ـ3"�� =%!ا �� ھ�ون 	�K3ـ�ل ��6 ا	)ـ�3ق ,5C ،(  �1!ھ

�ء �ـ"�وم ـ	!رـ=�ت ا	�3ارة ا	ـ5�	ـ%� داـ�: ��ن �� �Eع Eإـ �� g	ـ5! ذـC �%�Jا ا�ـھNabertherm  �=ـ�3 درـ#
!ة  °600C>�ارة 	12.i1'(�/ :=أ �� �9  

 GHI&ا)III-2:(  ة�H2	ا>: ا���%E� .(إ���� ا	3@?ات) ا	�
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 .#~.%: ا	��م -1
   

           
 

  .#~.%: ا	5C �'%5! ا	�3ق - 2

  

           
  

 .39; ا	%5'� �� ا	��ون -3

  
  

              
 

�ء �"�وم 	��3ارة -4Eإ �  .و�B ا	%5'� �

 
 

  .و�B ا	%5'� �� ا	@�ن -5

  

 

 

  

 

 .)ا&>�1اقا	��	�� (��ا>: ا	�H2ة  ):GHI& )III-3ا
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�ة ا&#ا�4A (ا&745&$� ا&�#ار"�): •(F&ا 

� ا	�ة اJو	6 دا�: ا	@�ن #�3 در=� >�ارة � (�ــ�3ق ا&1C!ا  � (ا	)ـ�%��ــ:  5�	�� ا	5%'� ا	K31ـ�
600C°  � ��  #%��#)ــ6 /�)ــ'�، و5C B�1#!ھ�  �@E در=� >�ارة !'�و�� /:    و#)ــ800C°  .!%��# 6ا	@�ن 

 �� ا	@�ن BkE ا	%5'� ��	��ء �"�وم 	!ر=�ت ا	�3ارة ا	5�	%�.��ة ��: إد�Eإ  

�ـ>�8:  �H&ج ا?� �� L#��ـ9� ھ� E?ع �'ـ�K ا	.��Cن �� ا	ـ)�3ق ا	' 5�	�� >�ار,� ا	�!ف �'�� أـ9� �ھ
�ز§ �� ª�21	�C g	%� وذ	وJت ا��/�5�	�� ا	�3ار,�  وا	'�1ات   2COا	�Cا9ـ�H ا	�3ارة، #)ـ��1ق ھ�ه ا	

�ت (�� ��9� 20 إ	6 10�!ة 9�� (]5[.  

� در=� >�ارة إ)ــ�>%; دا�: ا		�	g #� /�)ــ'�  � (�%	�31: در=�ت ا	�3ارة ا	5,) g%)ــ%�ا�	ء �� ا�E
600C°  ة!	12�� ���9  �%��E �� ن��Nabertherm.  

�  :� !�� ا&%E �� �.# �5�	�� >�ار,� ,�1 �'! در=�ت >�ارة ��,�� �� در=� ا&KEـ��ر. ��� �ھ� أ,kـ
�%ـ'�ت �.�ـ@�.  6��ــ�ل  ــ� وا	1"�ـ%: ـC�ـ	g �� ا	@��ات داـ�: ا	5%ـ'� و�ـ'i ا	K3ــ ــ�3ق ا	.�)ــ >�%ـ��ت ا	)ــ

  �����ـ�C6	1"�%:   إ	ا f%< ،�� ��ت ط�,�� ,"�: Cـ~.: ���3ظ �� اJط�ار ا	ـ~���� ا	@��ات C%� أن ا	�1�%! 	ـ)

 ��ر �� ا	 �C��.	ر ا���� ا	%1�/ g	�C 1?داد�'": 	ا ª �K� �%(3# 6�� :  .]6[ ا	5%'�ا	3�%��ت ,5

5�	�� ا	�3ار,� 	��ه ا	III-4.�",�H(وا	~.:   ) ,�%� �H2  ا	

  

 

  

ـــ��   �	')ــCـ	��ـ%� ا	�1�ـ%! �� درـ=� >�ارةت �5%ـ'� �ــ� 12 	ـ!ة  C° 800�ـ"! #ـ داـ�: E@� ا	@�ن  ـ��9ــ
.;C���.24و5#�د ا	5�%� ��ة أ��ى �� E@� در=� ا	�3ارة 	!ة  ا	)�9  

C م�"E (!%��# ار,� (/�ـ)'� أو�< ��	�5� :/ !5C ت�5�	�� #��%! =!,!ة ـ)3; ا	%5'	 �� 	31ـk%�ھ�Kو#"�,ـ
.��دة #��%!ھ�5! /�)'�1�) أو �C ول ��ة (أيJ �E�  �9اء /

  

GHI&ا )III-4( : ت��	�5�  ا	�3ار,��H2  ا	�	 Bk2# �ا	1
  ا	%5'�ت �� ��>�� ا	.�)'� وا	�1�%!.
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 G HI1 اVP#اص: �

�%� #~ـ.%: ��ا��Jاص �1# ��HEا   Bـ��# f%< ،ة!��ا	%5'� ��   /��1 ���� ا	)ـ�>%; ا	.�)ـ'� أو ا	
 �ــ�  ـ�!رـھ ـــ�� C"%ـ� �ــ �ـ	l ـ��ص و,�1 /�)ــ �ل آـ	�  5 	ـ!ة 2cmTonnes / 7ـ�ــ51ـ �9ــCـ ; �ــ�  دـ� �ــ

�.%#�� ا	~.: ( �E ��Specacع  ھ%!رو19� �� ��ص /',!	 :.~1%	III-5.(  

  
  

�آ -1.%#�  .	� ا	�k  ھ%!رو19

 
  

�	l #~.%: ا&��اص -2�.  

  

  .#~.%: ا	"�ص 3-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 GHI&ا)III-5:( (�,�3ار	ا ��	�5 .��ا>: ا	�H2ة ا	�ا�5C (ا	
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�ات ا&%�0 #: •(> W 5X YF� ا&Z(F5 ا&2&7% "
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

#~.: ا	��م 

 Acide Citric + Amonia إ���� ا	3@?ات

 ��� O2H+ 3OHN إ�

�ب ا	.1: + وزن (<

 ط�3 -2

 >�1اقا -1

 !'�� ا	@�ن � �!ة  C°600/�)'� (و��5	12�9��( 

 ª,�"#  �� ا	@�ن �'! #��%! (و��5�800°C  ة!	12�9��( 

 ط�3 ا	%5'�

 ا	%5'� ��6 (.: �)�3ق

ا	)�3ق 

 GHI&ا)III-6 :( B%= ª2�,  H2ات��H� .ت� k3#%� ا	%5'

�ط)�  و�pH  i5#5!,: در=� ا	ـ '��ز ا	�ج ا	�= �� 

� � ا	)�3ق ا	'�

 ª,�"#

 �� ا	@�ن �'! #��%! (و��5�800°C  ة!	24�9��( 

ا	)�3ق  ط�3 ا	%5'�



  3MnO2.0)XGd X-1(Ca8.0Laا���اص�ا����ر����������� ودرا	�������  الفصـــــــل الثالث

 

  

51 

4. III   [\7%8&7 و ا]%IV78�  �!<8&7A ـ&DRX:     

1.4. III  G $<1 [\7%8&7ز ا]$A 4#اجMP2 ا&Pا:  

 �� l/��	 �  >%3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  fأ=: ا	�K3ل ��H2� 6  ا&�5Eاج ا	��1,�
X≤0.20≤ 0، �%/ B��C م�"E ��3ل� �",�HC ���6 (.: �)�3ق وا	�k3ة �)�" i#�'%�/:   ھ�م-�� 

�� �	M�5اج اE&ز ا��= �� i#!< 6��� ,��i3 ا	~.: ( �EPROTO AXRD Benchtopع  /III-7  (
3�س )، 2θ-θ(ذو #�/%�� و'	�C �y�� (أ>�د,�  f%<Kα ,�1 #)�%  >?�� أ(%9 �5'%� �=�أ>�د,� ا	�Hل ا	

1.540593λا	��ن)   αΚ = Α°   ��ز ا&�5Eاج ��6 �%� ا	?وا,�= g	5! ذC :K3%	 ،���6 ا	%5'�ت 	1'�5ج �� ��	�
2θ  ل��� ا	�(80°-10°)   �� �% �"�# L ��م ,)1C F)�%: ا	'1¨'C �9ب �"�ون�3C :K1� ن�., f%<

�ت HH2�&�5اجاE  Diffractograms) (�%E.�1و	ت إ�@�� :.) 6��  .  

  

  

 

� ,�1 أو&         	M�5اج اE&ز ا��= �Hا9ــ�C س�) �Cا9ــk3#X) �Hــ%� أي �%'� ��اد �%�9ــ����: إ=�اء �%
�ت ا	���ز ��6 (ـــ.: �)ـــ�3ق، وذ	g �� ��ل 9ـــ3;  ــ% ــ! ا	K3ـــ�ل ��6 =)ـ ــB د�� ; �Kـ      ,!وي 	�kـ

 �3%@yـ �H9اـ�C ���: ا	5%'� |� ,ـ�k  ,!و,< 6��1� L =%!ة، >%f ,�ـ�B ا	ـ)�3ق E ن�kـ	 g	ة، وذ�%�yـ

 .[7]ا	)%'%�  اJ(�5ز=�=%� 	��K3ل ��FH9 6 �)�1. ھ�ه ا	5�%� ��ور,� 	H2� :%�(1  >%�د 

      � �	M�5اج اE&ز ا��= �H9ا�C س��%� k3#%� ا	%5'� 	�"%� �� ��51(� اJدوات ا	� �3��             
  . )III-8(ا	~.: 

GHI&ا)-III7( :E �� �	M�5اج اE&ز ا�  .�PROTO AXRD Benchtopع =�
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III.2.4    7ت((F4#اج ا�M�4c@ا&> 8 �: ا  

 �,�51C   ت��ت   ��31E  6ـK:  ا	ـ)%'%�  	´ـ(�5  ھ�م-���3ل  �HC,"� ا	3ـ�kة  ا	%5'HH2� ،�5اجE&"!   ا	و 
�ت  ھ�ه  #.�ن f%3C   >�ار,� �5�	��  ��M  وا	�ا�"�  ا	ـ)%'%�  اJـ( �5	H%0  ا	'1� L أ�ـk: أ��ت HH2��6 ا	 
� �#�1% دا	� (.:�%� �     ).III.9( ا	~.: �� وا	��2θ) (�3 ا	?او,� &!C	�I (( ا	~!ة �%

 

  

 

  

  

GHI&9(ا-III( : ت�HH2ا� �",�HC ة�k3�5Eاج اJ(�5 ا	)%'%� 	�%5'�ت ا	
 .°800Cھ�م �'! در=� >�ارة -���3ل

GHI&ا)-III8( : �%k3# أدوات	ز ا&ا��= �H9ا�C س� .�5Eاج%5'� 	�"%
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III.3.4  7تM7 !&74&$� ا�:  

�ـ/l اإن 	 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La �� ـ��  إ	1',  6�ـــ.�ـ,� ـ �,1���ر �و،  3ABO  ا	�%�و�)ــ 

� %� اk@	ا ��?	Pnma. 

�/�C  l!ف	 �.� . ا	K3ـ�ل ��6 |�ا�C ا	ـ~ �ا	�%�و�%ـ)  �, �1% � ـ9�C ـ�y��   ا	���ر,� ا	2 و#3!,! ا	�ـ9

�د 1���Rietveld""]8[ Lط�,"� ا	31)%� 	ـ  ��6 ا&E��	219!ام ا�C"Rex Powder diffraction"]3[.  

III.4.4  P7\] ا%M e <�1��"#(A 4#اجM "Rietveld":  

  

 

  

III.5.4  � �5j e <�%&7ت  ا!k#5�&3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La)X≤0.20≤ 0(:  

�.� 	��ا�C  ا��.�ن C"!ر و��,�� د�%"� �%� ��6 ا	K3ـ�ل ھ� ا	'1� L #3ـ)%� �� ا	�!ف إن . ا	���ر,�  ا	ـ~

1�&�C ـ ـــ �د ــــ ��ـ  ـــ �ت  6ــــHH2� ��%� ا&�5Eاج ���ت  ا	31)%�  �/��	3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La 

 f%<X≤0.20 ≤ 0، �نتيجة تعتبر  إلىالنتائج بعد العديد من عمليات التحسين تم توصل   أفضل  أعطت  وا	1

ــية والتي إلى ــين  تم االكتفاء حد كبير مرضــ ــه تقوم طريقة التحســ ــاســ ــرط الذي على أســ     عندها، نظًرا لتحقق الشــ

  .والمتمثل في التطابق بين البيان النظري والبيان التجريبي "Rietveldلـ "

III .1.5.4   nk#5&3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La )=0X:(  

�ت ا	31)%�%���5��H2� 6  ا�5Eاج ا	'��,�  ل �� �K3ا	  #�  5C! ا	5!,! �� )Jا  	)%'%� 	ا اا�� l/�	 

3MnO 0Gd20.Ca0.8La  �� F��  .)III-10( ا	~.:وا	

a =5.47967 Å  
 �H!I&ا qAا�r 

 
b =7.7495 Å 
c =7.7495 Å 

Z Y X رة�	ا 

0.995 0.25 0.0197 Ca (La) 

0.064 0.25 0.4914 O1 

0.7259 0.0342  0.2744 O2 

0.5 0 0  Mn 

�	?��ة �%� : )1ـIII( ا��دولC �y�  .]Pnma ]8 ا	�9�   ا	���ر,� ا	'¨�,� ا	2
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¶<�E �� ل��  H2� ا	~.:  ا	�)-III10( و:K31��% ا	 i !5C إ=�اء �%�� ا	?��ة  �� ا	31)%� 

Pnma  l/��	3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La ك��C; أiE ھ'H#  !%= �%C   6'3'ا	'3'6 ا	��1,�� وا	

  �ي. ا	'¨

�ن )III -3() وIII -2(وا	�!و	%� K2�,   Bر,� و��ا����	~�.� ا	ا �C"� و�%� |�ا�	�5ا�: ا	 �% �ا	'1� L ا	'�
  . ا	�رات �� ا	�/l ا	!روس 	��ه ا	5�%� �� ا	31)%�

  

  

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

25.1132 Rp (%)  

36.5939 Rwp (%) 

26.9062 Rexp (%) 

1.849742 GoF  

 GHI&ا)-III10(:   H231)%�ا�	ا �%�� !5C �%'%(	�5 ا)J�5اج اE  !'�X=0  l/��	

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La.  

5�%� ا	III-2(:  �%(31(ا&$�ولC �y���ا�: ا	�"� ا	2 l/��	3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La 
 !'�X=0��?	ا �  .Pnma ة�
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5.470944 a (Å)=   
  

 �H!I&ا qAا�r  7.735152 b (Å)=  
5.508653 c (Å)=  

Uiso Occupancy  
�ل (�~E&ا( 

Z Y X رة�	ا 

0.012247 - 0.2(0) 0.996759 0.25 0.014842 Ca La (Gd) 

0.058983 1.0 0.069526 0.25 0.481812 O1 

0.015641 - 1.0  0.738622 0.042064 0.283489 O2 

0.009873 1.0 0.5 0.0 0.0 Mn 
 

III.5.4.2   nk#5&3اMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  =0.05)X(:  

�ت ا	31)%� #       %���5��H2� 6  ا�5Eاج  �'��,ا	��  ا	�K3ل� 5C! ا	5!,! �� )J)%'%�  ا	ا  l/��	

3MnO0.01Gd0.19Ca0.8La :.~	ا �� F��  . )III-11(وا	

  

  

  

 

 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La ا	�/��lا�B ا	�رات �� �%� |�ا�C ا	~�.� و :)III-3(ا&$�ول
 !'�X=0 ?��ة	ا ��%� ا	31)%� ��  .5CPnma! إ=�اء 

GHI&ا)-III11(:   H231)%�ا�	ا �%�� !5C �%'%(	�5 ا)J�5اج اE  !'�X=0.05 l/��	       

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La. 

  طور ���ول 



  3MnO2.0)XGd X-1(Ca8.0Laا���اص�ا����ر����������� ودرا	�������  الفصـــــــل الثالث

 

  

56 

 H2� ا	~ـ.:  �E>¶ �� ��ل ا	�)-III11(  او%��K31ـ: 	  i  �%�� ا	31)ـ%� �� ا	?��ة5C! إ=�اء 

Pnma  l �ـ/�	3 MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  6'3'! C%� ا	'3'6 ا	��1,�� وا	 �ك #Hـ�C; =ـ% i ھـ' Eأـ

  �ي.ا	'¨

�ن ا	'1� L ا	'�� %� 	�5ا�: ا	�"� )III -5() و III -4وا	�!و	%� (K2�, و Bر,� و��ا����	~�.� ا	ا �Cا�| �%�
  .ا	�رات �� ا	�/l ا	!روس 	��ه ا	5�%� �� ا	31)%�

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

5.470227 a (Å)=   
 �H!I&ا qAا�r  7.738711 b (Å)=  

5.5073c (Å)=  
Uiso Occupancy  

�ل(�~Eا�( 
Z Y X رة�	ا  

0.013932 0.19(0.01)  0.984824 0.25 0.015543 Ca La (Gd) 

0.002163 - 1.0 0.046982 0.25 0.499821 O1 

0.022405 1.0 0.70564 0.001032 - 0.252941 O2 

0.005542 1.0 0.5 0.0 0.0 Mn 

 

 

 

 

19.0599 Rp (%) 

32.5638 Rwp (%) 

21.8667 Rexp (%) 

2.217718 GoF 

5�%� ا	III-4( : �%(31(ا&$�ولC �y���ا�: ا	�"� ا	2l/��	3MnO0.2)xGdx-1(Ca.80La      

!'�X=0.05  ?��ة	ا �� Pnma.  

Ca0.8La)1-ا	�رات �� ا	�/��lا�B �%� |�ا�C ا	~�.� و ):III-5ا&$�ول(

3MnO0.2Gdx)x !'�X=0.05  ?��ة	ا ��%� ا	31)%� ��5C! إ=�اء 
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III.4.5.3  nk#5&3اMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La (X=0.10):  

ــ%� # �ت ا	31)%��ـ ا	�  5C! ا	5!,! ��  K3ـ� �ــ�5��H2� 6  ا�5Eاج   �'��,ا	ل � )Jــ%'%�  ا �/l   ا	)�	  

3MnO0.02Gd810.Ca0.8La  :.~	ا �� F��  .)III-21(وا	

  

  

  

 H2� ا	~ـ.:  �E>¶ �� ��ل ا	�)-III12(  او%��K31ـ: 	  i?��ة	ا ��%� ا	31)ـ%� �� 5C! إ=�اء 

Pnma  l/ـ��	 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  i Eأـg �ـ	 !  ھـ' �C; =ـ% Hـ#�%C  6'3'وا	'3'6  ا	��1,��ا	

  �ي.ا	'¨

�ن ا	'1� L ا	'�� %� 	�5ا�: ا	�"� و�%� |�ا�C ا	ـ~�.� ا	���ر,� و��ا�III-7(   B() وIII-6وا	�!و	%� (K2ـ�,
  .ا	�رات �� ا	�/l ا	!روس 	��ه ا	5�%� �� ا	31)%�

  

  

  

  

  

 

20.5055 Rp (%) 

34.5921 Rwp (%) 

26.3679 Rexp (%) 

1.721080 GoF 

GHI&ا)-III12(: l/��%� ا	31)%� 	�� !5C �%'%(	�5 ا)J�5اج اEا  H2�       

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La. 

5�%� ا	31)%� 	��/III-6(: l(ا&$�ولC �y�3��ا�: ا	�"� ا	2MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La 
!'�X=0.10  ?��ة	ا �� Pnma.  
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III.4.5.4  nk#5&3اMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La (x=0.15):  

ــ%� # �ت ا	31)%��ـ ا	�  5C! ا	5!,! ��  K3ـ� �ــ�5��H2� 6  ا�5Eاج   �'��,ا	ل � )Jا   l/�ــ%'%� 	�   ا	)

3MnO30.0Gd170.Ca0.8La :.~	ا �� F��  .)III-31(وا	

  

 

 

5.480812 a (Å)=   
 �H!I&ا qAا�r  7.748251 b (Å)= 

5.503378c(Å)= 

Uiso Occupancy  
�ل(�~Eا�( 

Z Y X رة�	ا 

0.00097  0.18(0.02)  0.988224 0.25 0.015969 Ca La (Gd) 

0.034894 - 1.0 0.064 0.25 0.4914 O1 

0.019271 - 1.0 0.7259 0.0342 0.2744 O2 

0.003985 - 1.0 0.5 0.0 0.0 Mn 

Ca0.8La)1-��ا�B ا	�رات �� ا	�/�l%� |�ا�C ا	~�.� و: )III-7(ا&$�ول

3MnO0.2)xGdx  !'�10X=0.  ?��ة	ا ��%� ا	31)%� ��  .5CPnma! إ=�اء 

GHI&ا)-III13:(   H2ا�l/��%� ا	31)%� 	�� !5C �%'%(	�5 ا)J�5اج اE     

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La.  

  ���ول طور 
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 H2� ا	~ـ.:  �E>¶ �� ��ل ا	�)-III13(  ـ:وK31��%  ا	  i?��ة	ا ��%� ا	31)ـ%� �� 5C! إ=�اء 
Pnma  lــ/��	 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  iــEأgــ	�وا	'3'6  ا	��1,��ا	'H#�%C  6'3ــ�C; =%ــ!  ھ'ــ

  �ي.ا	'¨

�ن ا	'1� L ا	'�� %� 	�5ا�: ا	�"� و�%� |�ا�C ا	ـ~�.� ا	���ر,� و��ا�III-9(   B() وIII-8وا	�!و	%� (K2ـ�,
  .ا	�رات �� ا	�/l ا	!روس 	��ه ا	5�%� �� ا	31)%�

 

  

  

  

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3471 Rp (%) 

31.1261 Rwp (%) 

21.1610 Rexp (%) 

2.163595 GoF 

5.482118 a (Å)=   
 �H!I&ا qAا�r  7.754501 b (Å)= 

5.509999c(Å)=  

Uiso Occupancy  
�ل(�~Eا�( 

Z Y X رة�	ا 

0.004088 0.17 (0.03)  0.977462 0.25 0.020295 Ca La (Gd) 

0.148627 1.0 0.030759 0.25 0.487144 O1 

0.027267 - 1.0 0.688966 0.033982 0.27376 O2 

0.006282 1.0 0.5 0.0 0.0 Mn 

5�%� ا	III-8(:  �%(31(ا&$�ولC �y���ا�: ا	�"� ا	2l/��	3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La 
!'�X=0.15  ?��ة	ا �� Pnma.  

  ��3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laا�B ا	�رات �� ا	�/�l%� |�ا�C ا	~�.� و: )III-9(ا&$�ول
!'�X=0.15  ?��ة	ا ��%� ا	31)%� ��  .5CPnma! إ=�اء 
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III.4.5.5  nk#5&3اMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La =0.2)X(:  

ــ%�   �ت ا	31)%��ـ ا	#�  5C! ا	5!,! ��  K3ـ� �ــ�5��H2� 6  ا�5Eاج   �'��,ا	ل � )Jا   l/�ــ%'%� 	�   ا	)

3MnO40.0Gd160.Ca0.8La  :.~	ا �� F��  .)III-41(وا	

  

  

  

 

 H2� ا	~ـ.:  �E>¶ �� ��ل ا	�)-III14(  ـ:وK31��%  ا	  i?��ة	ا ��%� ا	31)ـ%� �� 5C! إ=�اء 

Pnma  l/ـ��	 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  i Eأـg �ـ	 !  ھـ' �C; =ـ% Hـ#�%C  6'3'وا	'3'6  ا	��1,��ا	

  �ي.ا	'¨

ــ�.� ا	���ر,�   )III-11() وIII-10وا	ـ�!و	%� ( ــ�ن ا	'ـ1� L ا	'ـ�� ـ%� 	�5ا�: ا	�"� و�%� |�ا�C ا	~ــ ,�K2ــ
 .و��ا�B ا	�رات �� ا	�/l ا	!روس 	��ه ا	5�%� �� ا	31)%�

  

  

  

  

  

 

16.6879 Rp (%) 

29.4331 Rwp (%) 

23.1967 Rexp (%) 

1.609981 GoF 

GHI&ا)-III14(:   H2ا� l/��%� ا	31)%� 	�� !5C �%'%(	�5 ا)J�5اج اE

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La. 

5�%�  :)III10-(ا&$�ولC �y���ا�: ا	�"� ا	2l/�       ا	31)%� 	�

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La !'�20X=0.  ?��ة	ا �� Pnma.  
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5.486454 a (Å)=   
 �H!I&ا qAا�r  7.739921 b (Å)= 

5.491689c(Å)=  

Uiso Occupancy  
�ل(�~Eا�( 

Z Y X رة�	ا  

0.003385 - 0.16 (0.04)  0.992871 0.25 0.024263 Ca La (Gd) 

0.0716 - 1.0  0.043908 0.25 0.491863 O1 

0.04015 1.0 0.709792 0.049845 0.297351 O2 

0.024606 1.0 0.5 0.0 0.0 Mn 

III.5   nk#5&23 ا v 4(%&ا # rw1 �x3دراMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La:  

C �%5H1	درا�9 ا !K%'%�م�	دو��	�    l/�� ��ا�B ا	.�	)%�م �� ا	� 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La و#�|%�ه

� ا	�!ول ª%2�# ا	"%� ا	3)'� 	��ا�C ا	~�.� 	�%5'�ت ا	!رو�#�9  ،��6 |�ا�C ا	~�.�� )III-12( .  

  

  

0.20 0.15 0.10 0.05 0 X 

5.486454 5.482118 5.480812 5.470227 5.470944 a (Å)  

7.739921 7.754501 7.748251 7.738711 7.735152 b (Å) 

5.491689  5.509999 5.503378 5.5073  5.508653 c (Å) 

233.20303  234.23606  233.71034  233.13780  233.11839  V(Å3) = 
a*b*c 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3MnO0.2)xGdx  -1(Ca0.8La ��ا�B ا	�رات �� ا	�/�l%� |�ا�C ا	~�.� و :)III-11(ا&$�ول

!'�X=0.20  ?��ة	ا ��%� ا	31)%� ��  .5CPnma! إ=�اء 

�ت ا	!رو�9 �� ا	�/III12(: l-(ا&$�ول'%5�	3)'�   |�ا�C ا	~�.� ا	

3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La.  
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  �� ���HEــ.: ا �	أ  ,III15(  �%�1-(ا	~ـC �%5H1	ــ�� ا �'! ا	�%%�1 �� E)ـ iE%'%�م�	دو�  X   �,3!ث #�%� �
�ل [ ��f%< ، ¶<�E  � أي >�� ا	�2%�|�ا�C ا	ـ~�.�� زادت Eـ)�� ا	5H1%�.-0.150ا	 ] ز,�دة >�� ا	�%�2 /�

 �%E��'�	 �E�,Jا �H"	ــ0 اKE �� �%�# �� ��#�E دة�� &C!   وھ�ه ا	?,	� ا	��ار ا��Jب و�5��: اJ/)ــ!ة. /
�	�  :)i3��, )13-III ا	�!ول ا	1

  

 0KE	ا  �H"
 �E�,Jا 

E 0K	ا  �H"
 ا	�ري

� ا	��ار  %�
 ا&��ب 

 +�� أ,�ن  #.

0.66 0.8 IV +2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mn 

0.75 0.89 V 
0.67 0.81 VI 
0.83 0.97 
0.9 1.04 VII 
0.96 1.1 VIII 
0.58 0.72 V +3 
0.645 0.785 VI 
0.58 0.72 
0.39 0.53 IV +4 
0.53 0.67 VI 

GHI&ا)-III15(:  ��< �2%�#�%�ات	5%�  اH1	ا ��(E �	&!C.X 

� وا	�ري :)III-13(ا&$�ولE�,Jا �H"	0 اKE �%�# 	 �%E��'�)(Mn ��Jار ا��	ا �	&!C[9]ب .  
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0.33 0.47 IV +5 
0.255 0.395 IV +6 
0.25 0.39 IV +7 

0.46 0.6 VI   

III.6   !ا&�� ;>7ب�2ا&!  nk#5�& 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La )X≤0.20≤ 0(:  

�ب (< �#  �   �� ��ل ا219!ام �5�د	� د,��ي (%�ر ا	1�	%�:ا	"! ا	3�%�

)III-2 (  
cos

K
D

λ

β θ
=   

 :f%<  

D:   �  ). nmو,"�س �C>!ة (ا	"! ا	3�%�

:K  )  �%� i	 ي�	ت وا���6 (.: ا	3�%� !15, �C���C ا	~.: و,�: �"!ار ||0.9  = K.l5.�م ا	¨'	 (  

λ:  ) وي�� ا	�31%: و#)� ��!21(� 	´(�5 ا	)%'%� ا	=�  ). Å 251 1.54ط�ل ا	

θ : �5زاو,� 9"�ط)Jا  .(اغ�C �,زاو) �%'%(	ا  

 β : ر�H�	 6 (!ة و=!تK0 �� أ�K1'�'! �59 ا	 ��9�%� �1, ��ت ا	�12@� ا	1,�1(��ض ا	 0y�#و 
�	�اد,�ن. C  

�|%� )III13-(وا	�!ول # F��,  .ت���6 >�� ا	3�%� �%5H1	ا 

 

 

 

 

 

  

  

  .3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La>�� ا	3�%��ت 	�%5'�ت ا	!رو�9 �� ا	�/III-13(: l(ا&$�ول
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� ا	III(    �'%5-14(ا	�!ول�� � ¶<�EX=0  وي��'! nm  5238.21  >�� ا	3�%��ت ,)ــ .   lــ(E ل�اد�

 l/���6 ا	 �%5H1	3اMnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La  ) ل��ــ�ر   ا	"! ا	3�%���E>¶ ان   )20-5�� ا	 �ن �K3ـ/

 �%C17.7559 22.6665وnm،  6����1��E,�.ن ا	�/l ذو >�%��ت أھ�ا ,!ل E  

7. III  [\7%8&7 و ا]%IV78� & �!<8&7AـFTIR :  

ــF ��ــ�ل  ــHــ� =�ــ�ز 4000 - 052(cm-1ا	�1ددات #� �)ــ  �C ()Thermo SCIENTIFICا9ــ
Nicolet iS5(،    ــ�ف 9 i%��%? �Eع اھ1?از را�HC �5%'� و, ª1ــ%� #>%f أي #�دد � y�ــ21!م ھ�ه ا	2 (

�/l ا	!روس وا	�51ف ��6 ا	�ا�HC ا	2� �y	i�.~1. إ�1@�ء	�31"; �� �	 �,�k5	ا  Cوا�	ا  

� ط0% � �ـــ�5#ـ3!د ا	�واC  ا	.%ـ%� ـ%� �� ��ل ��ا�B اھ1?ازـھ � ا	31";  اJ(ــ	��	ـ1Cاء وـ�#ـ�3 ا	3
   Cوا�	و=�د ا ��	ف  ا��/l. اJـ(.�ل اM#%� #�ـ�F أط%�	 �yـ�� ا	2Kـ�	ا ��و��5 �,�k5ـFTIR    l/��	

�'! در=�ت >�ارة ��12@�. �k3  ا	

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

(%
) 
��
����
���
�ذ

��
�ا

(cm-1) !و�������ا�#���دد ا

 Mn0
 Mn5
 Mn10
 Mn15
 Mn20

O-H C≡C

N-H

≡C-H

  

  

  

  

�'! در=� >�ارة    FTIRطF��,)16-III(   0% ا	~.:       C°300 ا&>�1اق ��<�	 ���>%�E f>¶   ،ا	
 �HـCظ��ر راH-O  ) ـ'! #�دد� l/ـ��ء �� ا	وا	�اCـ�H |�|ـ%� 	�.��Cن   ،)cm3210-1ا	5��ة ��6 و=�د ا	ـ

)C≡C( ) دد�# ! 1�ـ'-cm2360ـ�  ،)HCا�	واH-N دد (�# ! 1�ـ'-cm1497 ـ�HCا�	وأ�%�ا ا (H-C ≡  ! �ـ' 
�ت )cm 682-1#�دد (�/��زا	� ، وھ�ا ,!ل ��6 أن ا	� ,�k5	ت ا��/�  .�#�13ي ��6 ا	

�/FTIRlطGHI)III-16(: ) 0%ا&�	3) MnO0.2(xGdx-1(Ca0.8La  
 !'� �5H  .C°300 در=� >�ارة ا�>�1اق �� ا	
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

(%
) 
��
����
 ذ

����
���

 ا�

(cm-1) #ا�����دد ا�$و���� 

 Mn0
 Mn5
 Mn10
 Mn15
 Mn20

C≡C

C=C

N-H

Mn-O

  

  

  

  Fــ ــ.: ,��ـ �'! در=� >�ارة   FTIR  طIII(  0%-17(ا	~ـC°600 �'ــ �>�� ا	.�)ـ	 ���>%f   ،ا	
 ¶<�Eء��ء �� ا	�ـ/1E l%ـ�� ـ	!رـ=� ا	�3ارة ا	ـ5�	ـ%� إ�1ـ@�ـ'!  C B�(C≡Cـ"�ء ا	�اCـ�H |�|ـ%� 	�.��Cن ( ،ا	ـ
�ـ'! #�دد (C=Cوا	�اCـ�H ا	�ـ'� ـ%� 	�.��Cن (  ،)cm2346-1#�دد ( (1-cm1434 (،   �HـCا�	واH-N    ـ'! #�دد�

)1-cm842ء) و��/l و#)ـK�C 6ـ�  ≡  H-Cا	�ا�HC    إ�1@	�C ـ�y�O-Mn ا	�/l ، وظ��ر ا	�ا�HC ا	2
) �=�1-592�'! ا	5!د ا	cm.(  

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

  
��
����
ذ��

��
��
)ا
%

)

(cm-1)ا�#���دد ا��و����!   

 Mn0
 Mn5
 Mn10
 Mn15
 Mn20

C≡C

Mn-O

  

  

  

�/FTIRlطGHI)III-17(: ) 0%ا&�	3) MnO0.2(xGdx-1(Ca0.8La  !'� �5Hا	
 �  .C°600 در=� >�ارة ا	.�)'� �

�/FTIRlطGHI)III-18( :) 0%ا&�	3) MnO0.2(xGdx-1(Ca0.8La    !'� �5Hا	
 �  .C°800 ة در=� >�ارا	�1�%! �
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  F~ـ.: ,��ـ	18(ا-III(    0%طFTIR   در=� >�ارة !'�C°800  !%��1	ا ��<�	 ���>%�E f>¶  ،ا	
ــ�ـ,� إ& ا	�اCـ�H إ�1ـ@�ء 1�ـ'! #�دد ��C≡(C )|ـ%� 	�.��Cن (ا	 ا	�واC  ا	k5ــ-cm2353(،  و	ا �HـCا�	ـ�!ـ,!ة ا

�'! #�دد ( �,��2� �k3� cm592-1ا	2�1C �y~.: ا	�/l ا	� ���1  .O-Mn) ا	

8. III  [\7%8&7 و ا]%IV78� 7&8>!� لA :UV_Visible  

1.8. III   G�7K&ي ا�V7(&اEg:  
���ي H	ا :y���� ا&ز�� 	'": ا� Eg,5�� ا	@H	ا �� +��و	i  ،>?�� ا	'": إ	6	.�1ون �� >?�� ا	1.

:��� ا	��E l(< �5ع 0KE ا	'�k5C ���ذج    ،�!ة �%� ��12@� E ل�� �� i1�ب �%(< �.)  Tauc(     و,
]10[.  

  2
0( ) ( )h h gα ϑ α ϑ= −Ε   

 :f%<  
αₒ:  �� ي�	ص ا�K1�&ا :���. أ�5%Eص د�K1�&ا �  =�i #.�ن �%

hϑ:  .@�#�ن	ا ���  ط
�  �%� !,!3# �.� �� ا	�%�ن (  ��Eg ا	%E�%Chϑ(f=2( )hα ϑ. 

)2=0(عند النقطة  )hϑ( نرسم مماس المنحنى ونمدده ليقطع محور  � )hα ϑ(.  
نتقال  ال  Eg) هي فاصلة نقطة التقاطع تمثل قيمة الفاصل الطاقوي hϑ =Eg, 0النقطة التي احداثياتها (

�]10[ المسموح لكتروني المباشر اإل� ا	~.:( . /� F��� ھ�III-19 .(  
  

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

(α
 h

 ϑ
)2
(c

m
_
1
.e

v)
2

E=hc/λ=hϑ(ev)

 Mn0
 Mn05
 Mn10
 Mn15
 Mn20

  
  
  
  

 

�ت : )GHI)III-19ا&%'�2'3)ϑhα( ) �	&!Cϑh l/��	 (3MnO0,2)XGd X-(Ca10,8La  
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 F��,:.~	ا)III-19(  ت�%'3'�2)ϑhα(   �	&!C)ϑh.(   :�# :y@�ا	�3ر ا� B� س��طB ا	"# �H"E
 ���H	ة ا��� �� F��� ھ� �  : ) III-14( ا	�!ول/

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 9. III  :��*>  

��6 /%@%� �!را9ا		"! ار#.?ت  :K@	ا ا�ھ ��  �%k3# l/� 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laا	

 f%< X≤0.20 ≤0  �",�HCودرا�9  ،ھ�م-���3ل	ر,� �� �2اص ا���	ت  ��ل ا�1� L ا	1"'%E �~��#�3%: و�'
  .�"C�51�� وا	�/�رة 9(  ا	

 6��1� L #� ا	�K3ل E�5)J)%'%�  ا	ا�C g	!ار�9 وذ	ت �%! ا��/�	 �k3�%'� �� ا	)�3ق ا	 B�
� و	M�5اج اE&ز ا��= ��ت >%f ا	)�%: # �E�5�	�� ا	�%� �� (.: �H2  ا�5Eاج |� #�#� ������ت وE�%�  �#

�ة اا219! /�3��L ا	E�C مRex Powder diffraction 	 �%(31	ا �",�HC :ن أ و=!  .Rietveld ـا	�ي ,5

  l/�� %�  ,  3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laا	k@	?��ة ا	ا ��م �%5'�  1Pnma���ر �¨E ��ب   �(3Cو    ��<

	�>¨� �2%� ا	�< ��ز,�دة ��  B=ا را�6 وھ	إ Jا �H"	0 اKE �� �%�# �E�, '%	دو� و/�ا  وا	.�	)%�م �م%ا	�
 Jا �H"	0 اKE �%�# �%E��'�	 �E�,  ب��Jار ا��	ا �	&!C:���  ،اJ/)!ة و�5�ب %�م "#� ا	/(3C � ا	"! ا	3�%�

  �%C ن ,�1اوح�    20nm ˂D˂ .15nmوا	�ي /

 �� ���HEا �%��%H� L �1E�5)Jاء #�%� ا��%�   أن #�3 ا	3� !5C �% ��E �@12# �,�k5	ا  Cوا�	ا :/
��kي l/�� :/ �� ت�� ا	�/l ا	1� #� ا	�K3ل >%f  ،ا	�1�%! وھ�ا د	%: ��6 #'"%� ا	%5'KC 6�� #  :�1

�HCا�	ا �� O-Mn  ) �1دد	ا �  .cm (592-1ا	1� ظ��ت �

 L �1E :%�3#�%H� %� ��5)J@�ق  ا	ا 	5%�   ��'@)�% اH1	و/%@%� #�|%� ا ���H	ة ا��� ��� أ=: ��5�� �%
��%��  f%<  !,!3# �#  %� �E�/ ��1� وا	1  �%C �1اوح#ev ]2.6-3[ .  

 v 4(%&ا �!<MX  �V7(&ة ا�$3  
 Eg (ev)  

0  2.7  

0.05  2.98  

0.10  3  

0.15  2.6  

0.20  2.85  

��� &!C	� E)�� ا	III(: .�%5H1-14(ا&$�ولH	ة ا��� �%�  
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جمالتم يعتبر علم  لببلماتلم  مه  ام  لبعلماي لبتم  عىلمث علما تطمرلا لبتيمات لبعلىم  نم  لبع يم   مه لبى

الم عه لببنيم ولبتيبيقالم كىجالل لبيالقالم لبىتج دة. ويعاد لبفضل ن  ذبك تبا تيات لبتقنيالم لبتجريبية بلكشف

 لببلاتية كتقنية لنعرلج لألشعة لبسينية.

 بىغنالطيسم سة لبخصالئص لبفيزيالئيمة ولبكيىيالئيمة بلىمالد ذلم لبتم طير لت  تكريس عىل اذه لبىذكرة ب تل

 ه علما ععم يث لبىيع ، وتق ي   علا الم ج ي ة عمه كيفيمة تم طيراللبىعتى ة علا لبىنغنيز  ه لبناع لببيرونسك

لبخممالا لبفيزيالئيممة و اللممة لببلاتيممة  نتممال.  يمم  تمم   ممقل اممذه لب تلسممة تقمم ي  جممزا ن ممر  علمما عنيممة 

ئيمة ال لبفيزيالشمروط لسمتقرلتاال و اللمت ليث عالستتقبتال عنبذة تالتيخية ط  لبالف لبعالي بلبنية، وكمذالكلببيرونس

ه ث. و مه عميولبتيبيقالم لبىىكنة ببنية لببيرونسكاليث، نتم    م   ام  تلمك لألكالسمي  لبتم  تالملث تبيتمال لألع مال

ل لبثمالن  تيرق تبيه نم  لبفصملب  ت كشف لبىستخ  ة ن  ذبك ا  طريقة لنعرلج لألشعة لبسينية واا  اللبطرق 

لبة بىمالد لبصماتيمة بىختلمف ل ه لبىذكرة نت  تع   ه  عرز لبيرق لبتجريبية ولألكثر شياعال بت  ي  لببنا لببل

بمذ  سمبقال لببلماتة ولبىسم اق.  يم  تعتىم  امذه لبتقنيمة نم   بم   لنعرلجتمال علما قمالنا  عمرل  لتال   الدية عناعي

ابيم اال عمر   فمالاي  بتمذه لبيريقمة ع ليمة على مة تالتيخيمة طم  لبتعمرع علما طبيعتتمال وكيفيمة ت ذكره،  ي  تم 

ية شعة لبىرئتيرق تبا  ييالنية لألشعة ت ث لب ىرلا ولبت ليل لبييف  بألكىال ت  لبولنعرلجتال علا لبىسال يق، 

  جتزتتىال.ل بتعرع علا طبيعتتىال و ب   عىت  لوناق لببنفسجية،  ي  

 عيريقمة 3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8La لبىركب كيفية ت ضير عينالمت  لبتيرق تبا  ىل عن  لبجزا لب

شمعة     وت عالأللبىمذكاتة سمالعقال. نبم لبت ليمل تبا ت ليمل و نالقشمة نتمالئق تقنيمالمت  لتنتقالل  و ه ط  اقي-  لال

ت ممث  طالنيممال عنمم  ت ليممل نتممالئق لألشممعة .20nmD15nmتممرلوح  جمم  لب بيممالم عمميه بمما   لبسممينية  يمم  

البثال و  يرل عنم  عصىة لبىركب. طولبت  تىثل  592( cm-1)عن  لبتردد  O-Mn با   عروز لبرلعيةلب ىرلا 

 جماة لبيالقمةنلبتالمل تبما لبىجمالل لبى صماتة عتمال   نتالئق لألشعة لبىرئية و لبفاق لببنفسجية ت ةت ليل و نالقش

 ev[2.6-3.] ي  تترلوح عيه 

الا و مملبخصممالئص لبىغنالطسممية  نممالق اممذل لبب مم  ن  ممل لبتعممرع ولبتعىممق  كثممر نمم  دتلسممة وبزيممالدة 

 ودتلسة ت طير لبتيعي  عالسية عناللر ترلعية   رى. ،بتذل لبىركب لبفيزيالئية
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 . ئية الجدول الدوري لمندلييفعناصر الكيمياال لمجموعات شكل توضيحي ألماكن تواجد بعض ا
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 . والزمر الفضائية الموافقة لها " "Tiltأنظمة 



 

 

     
  الملخص: 

للللللللللللللللللللللللتير  زززززز لتي     ئ زززززز ذ لتيصزززززز   ليتركززززززالعزززززز تلتير ززززززلليرززززززتل   زززززز رل ركزززززز لتي  ر   زززززز  ي ل

3  MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laح زز للللXتيتطرزز  ل ن زز لل(X≤0.20≥0ل)درتسزز ل زز   رلعزز.  لل-بطريقزز ل  رزز  ل 

  ط    زز لتعةززر ل  زز لتي  ززرتالرولكززللتيززر تب لب نزز لنتزز ئ ل.يزز ل تي زز ئ   تي ن  يزز يرززتلتياصزز ئ ل عزز تلتيتطرزز  

لد تير  ي ل اتفيلبردل رحر لتيتر  

تيزز  لل"Rex- Powder diffraction"تي در سزز لب سززتر   لتي رنزز   ل  زز ل  ديززدلتي ن زز لتي ر ريزز لير ركزز ل

ولر ليPnmaيت رززز رل زززيلتيا زززرةلتيف ززز ئ  للرولتي ركززز لليرت  ززز حيلح ززز ل  ززز حل Rietveldيرت زززدليرزززتل"ريقززز ل 

تير نززز  لن ن  تريززز للكزززللبززز حلرولتي  ززز للتيتقزززدير لي جززز لتي    ززز  للحجززز لتيار ززز ليت  زززرلبت  زززرلن ززز  لتيتطرززز   

(15nmD20nm)  

للللل" ززززملتا تصزززز فلي ةززززر ل زززز  لب سززززتر   لي ززززللي نزززز للg(E(ق  زززز لتيف لززززللتيطزززز ق  ل  ديززززدل زززز لل

  ev3ل لev 2 6 ترت حلب حلتي نف ج  يل قدلك ن لق  ت ل

   لتعةر ليلتنررتجلتعةر لتي  ن  يل3MnO0.2)xGdx-1(Ca0.8Laع. يلتيتطر  يل-"ريق ل  ر  احية: الكلمات المفت

ل    لتي نف ج  تي رئ  ل لتعةر ليتي  رتا

 
 

   
      

Abstract: 

     This work was focused on the preparation using the sol-gel method and study of doping 

effect on the structural and optical properties of a perovskite compound with general 

chemical formula La0.8(Ca1-xGdx)0.2MnO3 (0≤X≤0.20). The infrared spectroscopy results 

showed that all the organic bonds disappear after the sintering stage.  

The crystallographic structure was determined using the "Rex- Powder diffraction" 

refinement program, based on the "Rietveld" method. It was found that the compound 

crystallizes in the Pnma space group, and that the cell volume changes with doping. The 

calculation of the estimated grain size showed that all samples were nanometric 

(15nmD20nm).  

Using the UV absorption spectrum, the energy gap (Eg) value for each sample, was 

determined and it was ranged between 2.6 eV and 3 eV. 

,  FTIR on,Ray Diffracti-X3, MnO0.2)xdGx-1(Ca0.8Lamethod, dopping, gel -Sol :Key Words

          UV-Visible.   


