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 ة والعشرينلتاسعالمذكرة الدراسية للمحاضرة ا

 المعادن االنتقالية:

 (.637-631الفصل السادس عشر الصفحات )  الموضوع: متابعة نظرية الحقل البلوري، والمغناطيسية

 المغناطيسية:

)تُجذب بحقل  مغناطيسيةباراالتدعى المركبات التي تمتلك إلكترونات غير متزاوجة بالمركبات 

)تتنافر مع الحقل مغناطيسية داياال(؛ أما المركبات التي تمتلك إلكترونات متزاوجة فتدعى مغناطيسي

 المغناطيسي(.

 لمحاضرة الثامنة والعشرون(.لنظر ا) نظرية الحقل البلوري: حالة ثماني الوجوه

 نظرية الحقل البلوري: حالة رباعي الوجوه.

( أصغر من المعقدات ثمانية الوجوه ألن الشحنات النقطية طاقة انقسام الحقل البلوري رباعي الوجوه )

  ليست موجهة على أي مجموعة مدارية.

وجوهرباعي ال  

 خارج الصفحة xالمحور 

وجوهرباعي ال  

 خارج الصفحة xالمحور 
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أكبر ذلك  و  و  يؤدي الشكل الهندسي للمعقدات رباعية الوجوه إلى عدم استقرار مداري في 

الشحنات النقطية السالبة المرتبطات ذات ثماني الوجوه(. هناك تنافر بين )عكس  و في 

 المرتبطات ذات ( أكثر مما بينو  و  مع المحور ) التي تشكل زاوية  dومدارات 

 و  و  (. لدى و  و  التي على المحور ) dالشحنات النقطية السالبة ومدارات 

 .و  الطاقة نفسها بالنسبة إلى بعضهم بعضاً )منحل(، وكذا لدى 

 هي طاقة فصل الحقل البلوري رباعي الوجوه. إن 

ألن الشحنات النقطية ليست موجهة إلى أي مجموعة مدارية في الحقل  من  أصغر مرة أخرى، 

صغيرة، فكثير من البنى رباعية الوجوه عالية الدوران. ويمكن افتراض  البلوري رباعي الوجوه. ألن 

 أنها جميعاً عالية الدوران.

( و  و  ) وجوه مصونة، ترتفع مدارات بما أن الطاقة الكلية في الحقل البلوري رباعي ال

 .( بالطاقة بمقدار و  ) e، وتنزل مدارات بالطاقة بمقدار 

 مثال رباعي الوجوه من أجل 

(a اكتشف عدد إلكترونات )d. 

 (b.ارسم مخطط تقسيم الحقل البلوري رباعي الوجوه، سم المدارات، وامأل اإللكترونات ) 

(c اكتب التشكيل اإللكتروني لـ ). 

(d)  كم عدد اإللكترونات غير المتزاوجة؟ 

 dمعدل طاقة مدارات 
 مرتبطاتمع ال

(الكروي )الحقل البلوري (وجوه)الحقل البلوري رباعي ال  (هوجو)الحقل البلوري ثماني ال   
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 مربعيال يمستوالنظرية الحقل البلوري: حالة 

(وجوه)الحقل البلوري رباعي ال  

مع  dت معدل طاقة مدارا

 مرتبطاتال

(الكروي )الحقل البلوري  

مربعيمستو  بطات التنافر بين المرت الكثير من 
 موجهة على الشحنات النقطية ذات

 المدارات
 سائرمع  ةعدم االستقرار مقارن

 .dمدارات 

ل في الحقما تنافر أقل بكثير م
.وجوهالبلوري ثماني ال  

 و  مما في تنافر أقل 

مربعيمستو  أكثر استقراراً  مقارنة  
 و  بـ

مقارنة  كثر استقراراً أ
 و  بـ

و  و  تنافر أكثر مما في 

. 

بما أن  تنافر أكثر مما في 

 المدارات تشكل زاوية مقدارها 
 . مع المحور في
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مصونة أيضاً، ولكن الطاقات النسبية لكل مدار من  مربعيإن الطاقة الكلية في الحقل البلوري المستوي ال

 أكثر تعقيداً وليس من المطلوب منكم أن تعرفوها. dمدارات 

له شكل هندسي ، هل سيكون مغناطيسيدايا( مركزاً في أنزيم ) إن كان بجمع ذلك كله معاً: 

 ؟مربعيثماني الوجوه أم رباعي الوجوه أم مستو 

 الجواب:

 .CoA -في الطبيعة في أنزيم يدعى أستيل مربعيذي مستو  Niمثال عن موقع 

 

مع  dمعدل طاقة مدارات 

 مرتبطاتال

(كروي)الحقل البلوري ال  

(عيمربال يمستوال )الحقل البلوري  

(هثماني الوجو)الحقل البلوري   

 (مربعيال يمستوال)الحقل البلوري 

 (وجوه)الحقل البلوري رباعي ال (وجوه)الحقل البلوري ثماني ال


