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 Octahedral Complexesمعقدات ثمانية السطوح   
 رباعي السطوح الكتروستاتيكيفي مجال  d  اوربتاالتانفصام 

 الفرضيات 

 اللٌكاندات، حٌث تتقدم (  المكعبًالشكل ) حالة رباعً السطوح جزء من حالة التناسق الثمانً تعتبر **  
 .  نحو االٌون المركزي فً رؤوس المكعب 

 



التً تقع  االورتتاالتفً رتاعً السطىح وكذلك المكعة مه   اللٍكاوداتتقتزب ** 

التً تقع على  االورتتاالتأكثز مه اقتزاتها مه  ( dxz ,dyz , dxy) المحاورتٍه 

 .    ( dx2-y2 , dz2)المحاور 

 
t2طاقة المستىي تزتفع ** 

 . eأكثز مه    
 

، وتتنافر  0.6t-او   6Dq-عن مركز الثقل بمقدار  eالمستوي  اوربتاالتتتنافر ** 

 .  0.4tاو   4Dqعن مركز الثقل بمقدار  t2المستوي  اوربتاالت
 

فً حالة التىاسق الثماوً وكذلك رتاعً السطىح كما   dاورتتالٌكىن مخطط اوقسام 

 مثٍه

 



حالة التناسق الرباعً نصف التناسق الثمانً ، ومن الناحٌة   CFTتعتبر نظرٌة 

وشكل ثمانً السطوح كما مبٌنة  c ألمكعبًمقارنة بالشكل  t الكمٌة تكون قٌمة 
 .)فً المعاداتٌن 

   t = 1/2 c      ……… 
t = 4/9 o      ……… 

  



فً رباعً السطوح تجعل جمٌع معقدات رباعٌة السطوح  tقٌمة صغر ** 
 .( ضعٌف مجال )تقرٌبا عالٌة البرم ، 

 

 



 السطوحلمعقدات رباعية  (CFSE)طاقة استقرار المجال البلوري      

 
طاقة استقرار المجال البلوري لمعقدات رباعٌة السطوح بنفس األسلوب الذي ٌتم تحسب 

 السطوحفٌه حسابه للمعقدات ثمانٌة 

d
n
 

       ال –  ا    ي  

 الت  ي  ا لكت    
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e t2 

d
1
       -0.6t 

d
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       -1.2t 

d
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       -0.8t 

d
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       -0.4t 

d
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        0 

d
6

       -0.6t + PT 

d
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       -1.2t +2 PT 

d
8

       -0.8t +3 PT 

d
9

       -0.4t +4 PT 

d
10

        0+5 PT 

 



 Distorted Octahedral Complexesثمانية السطوح المشوه  معقدات  
   

 Jahn-Teller Distortionsتيلر  –يان تشوه 
       

 Tetragonalالتشوه لثمانً السطوح هو التشوه الرباعً احد أنواع **    
distortion    على طول محور   لٌكاندٌنهذا التشوه عند وجود ٌحصلz  ٌختلفان

 اللٌكانداتببعدهما من االٌون المركزي عن بقٌة 

 
عن الفلز المركزي أكثر من بقٌة  zعلى طول محور  اللٌكاندٌنابتعاد عند  ** 

   Zoutاو  elongationوتسمى هذه الحالة تشوه باالستطالة   اللٌكاندات

   
من الفلز المركزي أكثر من بقٌة  zعلى طول محور  لٌكاندٌناقتراب وعند ** 

، هذا ما  Zinاو   compressing باالنظغاطوتسمى هذه الحالة تشوه   اللٌكاندات

 .تٌلر –ٌعرف بتشوه ٌان 
 



االلكترونٌة المنحلة فً الجزٌئات الغٌر خطٌة ٌكون التراتٌب ))تٌلر –ٌان مفهوم **   

 ((االنحالل غٌر مستقر وٌخضع للتشوه والوصول إلى نظام اقل طاقة إلزالة هذا 

 

بعبارة أخرى ٌحصل التشوه فً ثمانً السطوح عندما ٌكون الترتٌب االلكترونً **  
 dالغالف الثانوي  اوربتاالتفتمٌل  egاو المستوي  t2gفً المستوي  متكافىءغٌر 

 هذا  التكافىءلالنقسام مرة أخرى إلزالة عدم 
و ( مجال قوي  d5 ) و   d1 , d2 , d4 , d7 , d9تكون األنظمة االلكترونٌة بذلك ** 

(d6   مجال ضعٌف )  تٌلر  –مشوهه  وتعانً من تأثٌر ٌان. 



 لثماني السطوح المشوه d اوربتاالتمخطط انقسام  4-3-2
 d splitting diagram in distorted octahedral 

   
ٌؤثر ذلك على سوف   Zمحور   طولعلى  لٌكانديابتعاد : فً حالة االستطالة  

 ( dz2 , dxz , dyz) اوربتاالتفً تكوٌنها وهً  zالمشترك  االوربتاالتجمٌع 
 ، (  B) شكل  استقرارٌتهافتنخفض طاقاتها وتزداد 

 

 
سٌؤثر ذلك على   (  zعلى طول محور  لٌكاندياقتراب : فً حالة االنضغاط  

 ( . C) شكل  استقرارٌتهافترتفع  طاقاتها وتزداد  ( dz2 , dxz , dyz)  اوربتاالت
 





نستتتطٌع أن نحتتدد   t2gعندما  كودداال تالفددي ا تدت ت ياللكددو تال يياللمددت تدت ت   دديا   

حساب مقدار االنخفتاض فتً طاقتة استتقرار االنضغاط من  نوع التشوه باالستطالة أم 

  المجال البلوري 
 اشاه ب المضغ ط  d1تكون معقدات مثال 

 
تالمخف ض تت ط قة تسيقالتر ت  ج ل ت بلدا  تدت ل  دة تالمضدغ ط  كوداال ب قدمتر اقمتر  

-2/32 

 وكما فً الشكل    1/32-و فً  حالة االستطالة  ٌكون االنخفاض  بمقدار  ,

 

1(-1/32)= -1/32                     استطالة 

1(-2/32)= -2/32                انضغاط 

  
 





فيواال اشاه ب السيط  ة الال تالمخف ض تت قي ة ط قة تسيقالتر ت  ج ل  d2أما نظام 
   1/32-بكن   لياال تت ل  ة تالمضغ ط  2/32- ت بلار  تت ل  ة تالسيط  ة 

2(-1/32)= -2/32   

1(-2/32)+1(1/32)= -1/32  



ٌمكن تحدٌد نوع ال   egفً الترتٌب االلكترونً ضمن المستوي عندما ٌكون االختالف   

 التشوه مباشرة 

 
   d10-nتنقلب عن نظام  dnالمستوٌات االلكترونٌة فً نظام   

، لذلك تكون معقدات (  dnٌكون معكوس نظام  d10-nالقول إن التشوه لنظام  ٌمكن 

وكما فً  المشوه باالنضغاط   d1مشوه باالستطالة عكس نظام  d9النحاس الثنائٌة  نظام 

 الشكل

    t2gمن مالحظة الترتٌب االلكترونً فً المستوي  ٌمكن معرفة نوع التشوه 

للتوزٌع االلكترونً  تكافىءلحالتً  االستطالة واالنضغاط ، تكون الحالة االكثر 

 هً الحالة االكثر استقرارا وٌكون التشوه تابعا لها



 باالستطالة ، d9 تٌلر وتشوه  معقدات النحاس الثنائٌة نظام  –ٌان  لتاثٌرنتٌجة 

األخرى حٌث تحصل  االوربتاالتااللكترونات من تنتقل إلٌها  تصور وجود فجوه فً ٌمكن 
لذلك تظهر حزمة امتصاص ،  واحدثالث انتقاالت الكترونٌة بدال من انتقال الكترونً 

معقدات النحاس الثنائٌة عبارة عن حزمة تتكون من عدة حزم متراكبة مع بعضها نتٌجة 

 أخرىالنفصام المستوٌات االلكترونٌة إلى مستوٌات ثانوٌة 
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