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الخالصة
يكون من المناسب جدا باإلضافة إلى التخليق في المختبر من استخدام طرائق مفيدة وجيده وسريعه في
حساب القيم الطيفية للمواد البلورية السائلة بدون أي أساس عملي باستخدام طرق ميكانيك الكم المختلفة .تمت
دراسة أنماط االهتزازات االساسيه وحساب الترددات االهتزازية وتشخيص الحزم األساسية لجزيئه بلوريه سائله
محضرة من قاعدة شف [(-4'-4اوكتايلوكسي بنزويلوكسي  -2-هيدروكسي بنزلدين

-4"-مثيل أنيلين)]

باستخدام برنامج  MINDO/3— Forcesال سيما للمجاميع الفعّاله االساسيه الداخله في تركيب الجزيئه مثل
) (C-O ,C=O ,C-H ,O-H ,C=N,…….لغرض االستفادة منها في التطبيقات الصناعية والطبية المختلفة
تم حساب بعض القيم الجزيئية كأطوال األواصر وثوابت القوى. ،إن النتائج المستحصله للجزيئه البلوريه
السائله باستخدام برنامج  MINDO/3— Forcesتمت دراستها للمستويات الطاقية االهتزازية للجزيئه وهي
في الحاله االحاديه الخالية من التأصر الهيدروجيني
.
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 -1المقدمة Introduction
كان يعتقد سابقا ولسنوات عديدد إن المداد تتواددد دال ة ةدو ر دواا صدال اللدائ والسداز وال دا
.ولكن صذا االعتقاد غيا لحيح تماما قد ّبينت الدااسات الحديةو رن صناك مواد معينه غالبا ما تكون عضويه ال
تمتاددك التحددو المنمدداد مددن اللددائ إلددن السدداز ولكددن تمددا بواحددد رو ركةددا مددن ا دواا الوس د يو الت دال ينحلددا
تكوينها ال المدى الواقد مدا بدين ال دوا اللدائ الدذ تكدون يده الد يزدات مقيدد الحاكدو وذات نظدام صندسدال ذ

ة ةدو إبعدداد ومدا بددين ال ددوا السداز الددذ تتحدداك يده د يزددات المدداد بلدوا عةدوازيو تدددعن صدذ المدواد بددالباواات
السازاو ). ]1[) Liquid Crystal
تمتادك الباددواات السددازاو لددمات مميددد وديددد تداددئ اصتمددام العديددد مددن البدداحةين عاددن كد المسددتوين

العماددال والنظددا .حيددت رسددهمت الد ااسددات النظايدده بد ااسددو النمدداذس المبسد و والتددال تعم د عاددن تقاي د اللددعوبات
والتعقيدات التال تواده دااسو الباواات السازاو من خ

استقاء الحاو من رساسيات المي ياء والولدو إلدن نتداز

دقيقه ومضبو و حو صذ المواد كما لعبدت الحسدابات الكومبيوتايدو لابادواات السدازاو دوا مهدم دال تقاديل المددو
بين التنبؤ النظا والحسابات العمايو حيت رسدهمت دال د ااسدو لدماتها رل يميده و ا

الحادو وكذلك التةابه الذ يدم بين النظام الباوا الساز واالنظمه ا خاى[.]2

دواا الوسد يو لهدا ولدماتها

حظيت الباواات السازاو باصتمام كبيا مندذ حدوالال ابد قدان عنددما وددد بدأن لهدا رصميدو ت بيقيده كبيدا و دال
العديد من رده العاض ) (Display-Devicesباالضا ه إلن استخداماتها الواسعو ال مدداالت ال دئ الحدديت
.كما تع د الباواات السازاو ال الوقت الحاضا ماد رساسيه ال العديد من االده الاقميو مة السداعات والهواتد
الحديةددو والحاسددبات بأنواعهددا والكةيددا مددن ا ده د االلكتاونيددو والكهاوضددوزيه وخلولددا تاددك الماكبددات الباوايددو

السدازاو التدال تظهدا ال دوا النيمداتال ) (Nematic Phaseكالماكدئ ) ]3[ (OBOMeوالدذ اةدتمات عايده صدذ

الدااسو المتيا صا بمددى واسدتقااا حدااا عداليين وان صدذ المميد ات مميدد وممضداو حيدت تع دال لاخدوال الباوايده
الس ددازاه ا خ دداى كدددالخوال الكهاوض ددوزيه )
والكهاولونيد دده)Electro-Chromic

Electro-Optic

(

والم نوضد ددوزيه )(Magneto-Optic

(( والةامولونيد دده) (Thermo-Chromicرصميد دده خال د ددو ومتمي د د يمكد ددن

االسددتماد منهددا ددال الت بيقددات اللددناعيه المهمدده والمختامددو كددأده التام يددون الماددون ورده د التلددويا التام يونيددو

ورده الميديو ورده العاض الاقميو ). ]4[ (Numerical Display

 - 2حساب الترددات االهتزازية للجزيئة
Calculating Vibrating Frequencies of molecule
لمناقةو حسائ التاددات االصت ا يو لاد يزو البد روالً من تعاي
إذ رن رو خ و باتدا ح المعادلو الحاكيو

ك من ال اقو الكامنو وال اقو الحاكيو،

نظام سواء ركان ذلك باستعما الميكانيك التقايد رم ميكانيك

الكم يدئ رن تكون حاويو عان تعابيا اةتقاقيو لا اقو الحاكيو والكامنو متكونو من مدموعو متدانسو من
اإلحداةيات لول

النظام.
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 - 1.2الطاقة الكامنة Potential Energy
تعد ال اقو الكامنو ل صت ا
ل يا دداً ،ولول

) (Vدالو لإلحداةيات اإل احيو ) (X1,…...,ZNورن صذ اإل احات

ال اقو الكامنو االصت ا يو من ا ض استعما متساساو تاياوا) (Taylor seriesو ق

المعادلو اآلتيو:
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إذ تمة  Rإحداةال داخاال ديكااتال ويعبا عن الت يا ال ال اقو باإلحداةال اإل احال ،لذلك يمكن ّ
والتال تمة

اقو الد يزو عند الةك الهندسال المتوا ن ) (equilibrium geometry configurationةابت ًا
الهندسال

يعد لم اًا ريضاً عند الةك
ويعَّد مدا اً مساوياً لالما وصذا بالنسبو لاحد ا و .رما الحد الةانال ّ
ُ
المتوا ن لاد يزه والمعبا عنه بد -: fi


  0


)……………. (2
رما الحدود العايا (من الحد الااب

 V
f i  
 R i

ما وق) نظ اًا لل ا اإل احات التال تحتويها روالً والحتوازها عان ةوابت القوى

لاحاكات غيا التوا قيو ) (enharmonic motion forces constantsةانياً ،يمكن إصمالها ،وعايه ان الحد
الةالت ق صو الذ يؤخذ بنظا االعتباا لذا تتحو المعادلو ( )1إلن الةك اآلتال:
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وبما رن:
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Fij 
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)……………. (4
إذن تتحو المعادلو( )3إلن الةك اآلتال:

3N 3N

2V   FijR i R j

)……………. (5

j

حيت رن  Fijيمة ةابت القو ) (force constantلإل احات الل يا لإلحداةيات ).(i, j

3

i

 - 2.2الطاقة الحركية Energy Kinetic
تعتبا ال اقو الحاكيو  Tصال دالو لاساع رو مةتقات اإلحداةيات ويعبا عنها:

1
mc 2
2

)……………. (6

T

حيت  mكتاوالد يزوعندالةك الهندسال المتوا ن و cتمة ساعو)(velocityالذاات ال حاكتها االصت ا يو و ن
الساعو ) (cتساو المةتقو ا ولن لإلحداةال  Rعان ال من ر إن :

R 
R
t

)……………. (7

c

لذا عند التعويض عن قيمو ) (cال المعادلو ) (6ورخذ دمي الذاات ال الد يزو بنظا االعتباا نحل عان
معادلو ال اقو الحاكيو االصت ا يو االتيه -:




3N 3N

2T   m ij R i R j

)……………. (8

j

i

ي حظ من المعادلو ) (8إن ال اقو الحاكيو االصت ا يو تمتاك تعبي اًا مةابهاً لا اقو الكامنو معادلو( )5يتضمن
الساع رو مةتقات اإلحداةيات.

 - 3اإلحداثيات اإل زاحية الكتلية الديكارتية المعدلة
Mass Adjusted Cartesian Displacement Coordinates
د

الولو إلن المعادلو التدايديو)(Secular Equation

لاحاكو االصت ا يو ا تاض الباحت

ولسون منظومو إحداةيات ) (Qلك د يزو رسماصا اإلحداةيات المتعامد (غيا المتأةا ) يل

ك منها نم اً من

رنما االصت ا الد يزال بعدد ) (3N-6لاد يزو غيا الخ يو و قاً لامعادلو اآلتيو:


3N

R i   L ij Q j

)……………. (9
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إذ تل

المعادلو ) N (9من معام ت الدم  Lijورن:

R i
Q j

)……………. (10

L ij 

وعندزذ تأخذ  Tو Vالةك اآلتال:
3N

) 2V   ( k Q 2k

)……………. (11

k
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إذ تمة

  kدالو القيمو الذاتيو ) (eigen valueلتاددات االصت ا وتعا بمودئ الع قو اآلتيو:

  42 2C2

)…………. (12
إذ تمة  Cساعو الضوء و  vتادد االصت ا بوحد الد ).(cm-1

3N

2T   Q 2k

)…………. (13

k

تع ال المعادلتان ) (11و) (13تعايماً كام ً لمدموعو من اإلحداةيات المتعامد ) (3N-6من تاددات
االصت ا التوا قيو لاد يزات غيا الخ يو و ) (3N-5من دادات الحايو االصت ا يو لاد يزات الخ يو .ورن تاددات
االصت ا تاتب بلمتين مهمتين ا ولن صال الكت الذايو والتو ي الهندسال لاقوى المهت والةانيو صال مدا القوى
) (force fieldالذ

يمي إلاداع الد يزو إلن التو ي الهندسال المتوا ن وبعد الحلو عان ال اقو الكامنو

وال اقو الحاكيو تعوض ال معادالت نيوتن لاحاكو (قانون نيوتن الةانال) المكتوبو بلي و الكاانش[ ،]6إذ تسمح
صذ اللي و بول

حاكو ا دسام ال ا نواع المختامو من المداالت الهندسيو ديكااتيو رو ق بيو رو كاويو رو

اس وانيو وصال:
d  T   V 

0
dt  R j   R j 

)…………. (14

وبتعويض ك ٍّ من  Vو  Tبالتعبيا ال المعادالت ) (11و ) (13ال المعادلو ) (14سو

تنت المعادلو اآلتيو:


3N

R j   FijR i  0

)…………. (15

i 1

إذ تع ال المعادلو ) (15مدموعو من المعادالت التماضايو من الدادو الةانيو عددصا ( 3Nبعدد دادات الحايو
الكايو) يع ن ح ً لهذ المعادالت باللي و اآلتيو-:
 1

R j  L i Cos  2 t  



)…………. (16
إذ



دالو القيمو الذاتيو لتاددات االصت ا )(i=1,2,….,3N

و

عام ال وا ) (phase factorو Li

معام الدم لاذا  iوعند تعويض المعادلو ) (16ال المعادلو ) (15سو

نحل عان مدموعو رخاى من

المعادالت الدبايو التال تع ن باللي و اآلتيو:
  M ij )  0

)…………. (17

 L (F

ij

i

i

5

والمعادلو ) (17تمة المعادلو التدايديو لاحاكو االصت ا يو التال وضعها العالم ولسون ). (Wilsonوتمة Fij
العنلا ) (i,jال ملمو و ةوابت القوى التابيعيو  Fijو  Mijصال ملمو و الكت الذايو و  Liمعام ت الدم
التال تستعم

ال ول

نم االصت ا الد يزال وتمة

 دالو القيمو الذاتيو ) (eigen valueلتاددات االصت ا

لاد يزو وعددصا ) (3N-6تادد وعند ح معادلو ولسون التدايديو سو

نحل عان  3Nقيمو لد  وتساو

ست قيم منها لم اًا تعود إلن ة ت حاكات انتقاليو ) (Translation movementsوة ت حاكات دو اا نيو
) (Rotation movementsلاد يزو كك .

 -4ثوابت القوى Force Constants
عند التعبيا عن ال اقو الكامنو وال اقو الحاكيو بداللو اإلحداةيات الداخايو كما صو موضح ال
المعادلتين ) (8و ) ،(5ان ةوابت القوى ستةك ملمو وً تدعن ملمو و مدا القوى التكا ؤ العام (General
 (3N - 6)(3N - 5) 
 من ةوابت القوى التال
) (GVFF) Valance Force Field matrixالتال تحو 
2



تل

التو ي الهندسال .ورن ةوابت القوى تع ال معاومات خالو حو

بيعو ا والا التال تاب الذاات ال

د يزو ما ،وتميد ال حسائ الكةيا من الخوال المي ياويو لاد يزات مة حااا التكوين القياسيو  Hf وال اقو
التآلايو الكايو  TBEوغياصا وبما رن عدد عنالا ملمو و ةوابت القوى كبيا دداً ) (3N-6مقاانو م عدد
القيم التدايبيو التال يمكن الحلو عايها ،لذلك كان البد من الادوء إلن ال اق النظايو لح تاك المةكاو ،وقد
اتخذت تاك ال اازق اتداصين االتدا ا و ال يعتمد ال حسائ ةوابت القوى عان اازق ميكانيك الكم] [7رما
االتدا الةانال قد اعتمد ال حسابه اق ميكانيك الكم ومن رصم تاك ال اق صال ايقو المدا المنسددم لذاته
و قاً لحسدابات الد  (ab-inito SCF Method) ab-initoالتال اسدتعمات من قبد بيةدوئ و اانددك & (Bishop
)[8] Randicرما بي وئ ودماعتهم](Bezzub etal.) [8

قد استعماوا نظايو االوابيتا

الد يزال

).(Molecular Orbital Theoryكما استخدم بوال ) [9] (Pulayايقو رخاى صال ايقو القوى (Force
) Methodإذ قام بحسائ اقو الد يزو باستعما حسابات الد ) (ab-initoوحل عان القوى بأخذ المةتقو
نسبو لإلحداةيات الديكااتيو وباستعما الملمو و التحويايو  Bومنعكسها  B-1ل اض الحلو عان القوى بداللو
اإلحداةيات الداخايو ةم اةتق تاك القوى عددياً ل اض الحلو عان ةوابت القوى بداللو اإلحداةيات الداخايو .رما
ايقو صااتا  -وك ) (Hartree-Fockال ح معادلو

الدوا الموديو الم زمو يتم الحلو عايها باستعما

القيمو الذاتيو وبلي و اوتهان ) [10] (Roothanو ن ال اقو تمة القيمو المؤماو إن اةتقاق ال اقو ماتين
يع ال ةوابت القوى كما ال المعادلو اآلتيو:
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 2 Rij1

)…………. (18

Ri R j

 Zi Z j

*  2  | H e |
Ri R j
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إذ يمة الحد ا و مةتقو القيمو المؤماو لا اقو اإللكتاونيو ويمة الحد الةانال مةتقو ال اقو التآةايو لانوى ،رما
 H eهو عام صاماتون لا اقو الكايو ويعبا عنه لد يزو ذات  Nمن النوى باللي و اآلتيو:
1 3N 3N e2
H e   T i  V i , A  
2 i j rij
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)…………. (19
إذ يمة

e2
rij

N

3N

عام التأةيا المتباد لإللكتاونات م بعضها البعض.

وصنالك ة ت اق الةتقاق ال اقو الكايو لاحلو عان ةوابت القوى وصال:
 .1اةتقاق ال اقو نسبو لإلحداةيات عددياً ماتين وقد بين بيةوئ وااندك ) (Bishop & Randicوبوال
) (Pulayاحتياس صذ ال ايقو إلن عدد كبيا من حسابات الدوا الموديو كما رن نتازدها غيا دقيقو
الحتماليو تكااا الخ أ نتيدو االةتقاق المتتالال].[11
 .2اةتقاق ال اقو تحاياياً ماتين :إذ يتم اةتقاق ال اقو نسبو لإلحداةال  R ixلاحلو عان القوى كما ال
المعادلو:
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يقائ المةتق ا و بأخذ الحد ا و م الحد ا خيا الخال باةتقاق

اقو التآةا النوويو ويسمن

بمةتق صامان -اينمان ) (Hellman-Feynman differentiationإذ ُيعَّد الحد الةانال والةالت مساوياً لالما
ةم تؤخذ المةتقو الةانيو لمةتقو صامان -اينمان نسبو إلن اإلحداةال : R yj
  H
H e  e
 2 R ij 
2 H
 2Ee
e
e
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e  e
 Zi Z j
) (21
y
x
R ix R yj
R ix R yj
R ix R yj
R ix R yj 
 R j R i

وان الحد ا و صو حد صامان -ايمان ،رما الحد الةانال والةالت يسمن ك
) (Relaxation Termلادالو الموديو رما الحد الااب
ال ايقو تُعَّد ايقو ديد ق

منهما بحد االستاخاء

هو الحد النوو ) (The nuclear Termوان صذ

ال حالو كون الدوا الموديو لحيحو تماماً ر تاك التال تنت من دوا صااتا -

وك وتاك الحقيقو بينها ستانتون ).[12] (Stanton
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 .3االةددتقاق ا و تحايايداً والةددانال عددي داً :إذ يددتم صنددا الحلددو عاددن القددوى مددن اةددتقاق ال اقددو تحايايداً ةددم عددددياً
لاحلو عان ةوابت القوى الديكااتيدو ،وقد رع ت صذ ال ايقو نتاز ديد ال حسائ ةوابت القوى وتاددات
االصتد ا  ،وقددد ددوا ةنةد ومدموعتدده ) (Shanshal et al.ددال االتدددا نمسدده ايقددو MINDO/ 3-
 [14] FORCESة ددم اس ددتعمات ددال حس ددائ ةواب ددت الق ددوى والت دداددات االصت ا ي ددو إذ تدنب ددت ص ددذ ال ايق ددو
استعما الملمو و  Bومنعكسها  B-1التال استعماها بوال

ال ايقته ،ممدا سده وقادل مدن الحسدائ ،إذ

يتم حسائ المةتقو ا ولدن تحايايداً ولمداتين ل داض الحلدو عادن القدوى الديكااتيدو مد إ احدات مختامدو لكد
إحداةال ةم يتم حسائ ةوابت القوى عددياً وحسئ الع قو:

Fi  f i v  f i v
( f i ) ve  ( f i ) ve
f i

R j  R j 1
2 x10 2

)…………. (22

Fij 

إذ تمة ) (fi + veو ) (fi – veقيمو القوى نسبو لإلحداةال  Rjو  ،Rj-1وقد ةبتت ال صذ ال ايقو قيمو
اإل احو بالمقداا .  0.01Ao

 – 5طريقة الحساب
خد

Method of calculation

البحددت تددم روال حسددائ  3Nمددن اإلحددداةيات الديكااتيددو باسددتخدام بانددام ا  COATالمكتددوئ

با و ( واتاان ) IVوالذ المه ديواا ومدموعته ( ) Dewar et al.و ال صذا البانام يتم إدخا قيم ربعاد روالا
و وايا التالا واالسدتداا التدال تؤخدذ مدن ا دبيدات إن ودددت اواعتبداا قديم روليدو إلبعداد ا والدا وال وايدا كمدا دال
حالو الد يزو التدال تدم د ااسدتها دال صدذا البحت،حيدت تدم اعتبداا القديم ا وليدو ل دو االلداتين  CCو CH
 1.379Aو 1.083Aعان التوالال ،وتدم اعتبداا ال اويدو  CCCتسداو

صدال

 120رمدا اويدو االسدتداا قدد تدم اعتبااصدا

إما  180عند وضعيو ( ) Transرو 0عند وضعيو ا . Cis
وبعد ددد الحلد ددو عاد ددن  3Nمد ددن اإلحد ددداةيات الديكااتيد ددو ،تد ددم اسد ددتخدامها كمد دددخ لاحسد ددائ د ددال باند ددام
 MINDO/3-FORCESالمكتددوئ با ددو( واتاان  )77الم ددوا مددن ةنةد ومدموعتدده () Shanshal et al.
] ،[14,15حيددت يقددوم صددذا البانددام بحسددائ الةددك الهندسددال المتدوا ن والمحتددوى ال دداقال الكاددال لاد يزددو ومددن ةددم
يحسددئ تدداددات االصت د ا بوحددد ا ( ، ) cm-1وتكام د الةددد بوحددد  cm2/molوةددد امتلددال ا ةددعو تحددت
الحمااء عند صذ التاددات  ،حيت يعم صذا البانام عان ح معادلو ةداود نكدا بأسداوئ صداتا  -دوك المقدائ

8

عندددما يحسددئ الةددك الهندسددال المت دوا ن يقددوم بإ احددو ك د إحددداةال مددن إحددداةيات الددذاات إ احددو مودبددو مقدددااصا
( ) 0.01Aةم يحسئ اقوالد يزو والقوى الديكااتيو وع م ةندازال الق بدين عندد تادك اإل احدو ،ةدم يعيدد الكدا بإ احدو
سالبو مقدااصا ( ، ) -0.01Aةم يقوم باستخدام القوى الديكااتيو المحسوبو رع

ال حسائ ملمو و ةوابت القدوى

الديكااتيو باةتقاق ك عنلا مدن عنالداصا عددديا وذالدك بقسدمو المداق بدين قيمتدال القدوى الديكااتيدو لكد إحدداةال
عند اال احتين المودبو والسالبو عان مدموع صاتين اال احتين( ) 0.02Aةم يقدوم بحد المعادلدو التدايديدو )17-3
)(معادل ددو ولس ددون لاحاك ددو االصت ا ي ددو ) .ورخيد د اا ت ددم عمد د تق دديت لت دداددات االصتد د ا الت ددال نتد ددت م ددن حس ددابات ا
 MINDO/3-FORCESةانها ةان ال اق النظايو ا خاى

 - 6االجهزه الحسابية

.

Calculating Instruments

دها حاسوئ (كومبيوتا) من نوع ) ، (Pentium 4وموالماته :
CPU:1.7GHz<RAM:256MB,H.D:40GB,V.Card:64MB.

 – 7المواد المستخدمة في البحث

Materials used for the research

جزيئة قاعدة شف البلوريه السائله والتي يرمز لها بالرمز (  )OBOMeوصيغتها الجزيئية
[-4'(-4اوكتايلوكسي بنزويلوكسي) -2-هيدروكسي بنزلدين -4"-ميثوكسي أنيلين] .

OCH3

O

H
C N

C O

C8H17O

OH

C29H33NO5
Exact Mass: 475.236
Mol. Wt.: 475.576
)m/e: 475.236 (100.0%), 476.239 (31.4%), 477.243 (4.8%), 477.240 (1.0%
C, 73.24; H, 6.99; N, 2.95; O, 16.82

Cr. 96C° Nematic 247.3 C° Is.
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 -8النتائج والمناقشة Results and Discussion
م ددن خد د

النت دداز الت ددال ت ددم الحل ددو عايه ددا باس ددتخدام بان ددام ا  MINDO/3-FORCESكوس ددياو

لاحسائ  .تم تةخيل ا نما االصت ا يو ور وا ا والا وةوابت القوى لد يزو ( ) OBOMeوكاالتال-:
 -1أنماط االهتزاز الرئيسية لجزيئة () OBOMe
الد ااسددو النظايددو ل ي د

ظهددات مددن خ د

ا ةددعو تحددت الحم دااء لد يزددو( (OBOMeرنمددا اصت د ا

غاددئ

المدامي ا ساسيو الداخاه ال التاكيئ الد يزال لهاوالمبينه ال الددو ()1وتم تةخيل ا نما االتيه -:
 -1رنما االصت ا ل لا () O-H
ظهدا الدنم االصتد ا

االمت دا ال  ) O-H( strالازيسدال لهدذ اآللدا عندد المددى  3963.01 cm-1دال حدين

ظها النم االصت ا

( ) O-Hالازيسال لهذ اآللا عند المدى .1084.45 cm-1

االنحنازالben

 -2رنما االصت ا ل لا () C-H
امت ا ال  ) C-H(strلآللا ويتااوح مابين ( 3550.60 –1313131( cm-1

ظها ة ةون نم اصت ا
و ظها ةمان وعةاون نم

انحنازالben

( ) C-Hلآللا ويتااوح مابين. )1420.15 -201172 ( cm-1

 – 3رنما االصت ا لآللا ) ) C=N
ظها النم االصت ا

االمت ا ال  ) C=N( strلهذ االلا عند المدى 1938cm-1

-1رنما االصت ا ل لا () C-N
ظها النم االصت ا

االمت ا ال  ) C-N( strلهذ االلا عند المدى 1505.23cm-1

ال حين ظها نم ين اصت ا

انحنازالben

( ) C-Nلهذ اآللا عند المدى 329.57cm-1

 - 5رنما االصت ا لآللا ) .) C-C
ظها عةاون نم

امت ا ال اصت ا

وظها سبعو عةا نم اصت ا

) C-C( strلهذ االلا تتااوح مابين.) 1698.28-486.53 ( cm-1

انحنازال) C-C(benلهذ االلا تتااوح مابين. (1343.32-93.75 ( cm-1

 -2رنما االصت ا لآللا ) .) C=O
ظها النم االصت ا
ظها النم االصت ا

االمت ا ال  ) C=O( strلهذ اآللا عند )1413110) cm-1ال حين
االنحنازال

ben

( ) C=Oلهذ اآللا عند

11

.) 240124) cm-1

 -7رنما االصت ا لآللا ( .) C-O
ظهددا سددبعو رنمددا اصت ا يددو امت ا يددو ازيسدديو

str

( ) C-Oلهددذ اآللددا تتدااوح مددابين1597.20- ( cm-1

)133.76و
ظها خمسو رنما اصت ا يو

انحنازيوben

( ) C-Oلهذ االلا تتااوح مابين.) 1343.32- 87.65 ( cm-1

جدول ( ) 1يبين األنماط االهتزازية(  )cm-1لجزيئة )(OBOMe
التادداالصتد د د د د ا

التادداالصت د د د د د د د د د د ا

االنحنازال Ben.االمت ا الstr.
3505.33
1140.50
3467.16
1157.72
3465.96
868.57
3503.68
1096.24
3550.60
3550.06
1269.62
3551.01
1269.68
3386.14
1146.36
3378.50
1311.36
3397.74
1094.69
3359.73
716.91
3387.56
827.17
3405.83
1314.46
3363.81
1323.07
1313.84
671.02
3384.82
1106.66
3357.54
1168.67
3290.60
1054.06
3249.34
1122.44
3273.20
1145.00
3501.74
1188.61
3458.05
866.31
3507.99
1104.66
3135.06
1174.99
3963.01
1084.45
3467.70
1191.22
3493.29
1143.97
3489.20
727.55
3466.03
828.46
3373.82
1099.40
3330.81
1420.15
3337.74
1068.14

راقام الذاات التادداالصت ا
)C(2)-H(36
)C(3)-H(37
)C(5)-H(38
)C(6)-H(39
)C(8)-H(40
)C(8)-H(41
)C(8)-H(42
)C(9)-H(43
)C(9)-H(44
)C(10)-H(46
)C(10)-H(47
)C(11)-H(48
)C(11)-H(49
)C(12)-H(50
)C(12)-H(51
)C(13)-H(52
)C(13)-H(53
)C(14)-H(54
)C(15)-H(55
)C(15)-H(56
)C(20)-H(57
)C(23)-H(58
)C(24)-H(59
)C(25)-H(60
)O(27)-H(61
)C(29)-H(62
)C(30)-H(63
)C(32)-H(64
)C(33)-H(65
)C(35)-H(66
)C(35)-H(67
)C(35)-H(68

التد د د ددادد االصت د د د د ا

االنحنازال Ben.االمت ا ال str.
555.36
303.50
1688.67
571.61
643.81
1477.33
739.63
992.75
382.75
1529.89
347.90
91.08
1450.14
480.90
977.79
98.88
1443.83
473.53
1018.13
837.97
1037.23
133.76
87.65
1294.93
195.83
1918.47
697.96
1349.28
1343.32
1597.20
199.69
486.53
459.36
1635.30
528.87
1196.45
683.18
1698.28
684.34
1345.56
848.24
1938.58
1565.74
339.81
1505.23
329.57
89.79
1707.19
578.78
512.53
93.75
1644.85
1158.62
922.42
1581.23
389.91
187.98
180.38
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راقام الذاات
)C(1)-C(2
)C(2)-C(3
)C(3)-C(4
)C(4)-C(5
)C(5)-C(6
)C(1)-O(7
)C(8)-C(9
)C(9)-C(10
)C(10)-C(11
)C(11)-C(12
)C(12)-C(13
)C(13)-C(14
)C(15)-O(7
)C(16)-C(4
)C(16)-O(17
)C(16)-O(18
)C(19)-O(18
)C(19)-C(20
)C(20)-C(21
)C(21)-C(22
)C(22)-C(23
)C(23)-C(24
)C(25)-C(22
)C(25)-N(26
)O(27)-C(21
)C(28)-N(26
)C(28)-C(29
)C(29)-C(30
)C(30)-C(31
)C(31)-C(32
)C(32)-C(33
)C(31)-O(34
)C(35)-O(34

 -2ر وا ا والا لد يزه () OBOMe
تم احتسائ ر وا ا والا كما مبين ال الددو ( )2لاد يزه الباوايه السازاه والتال تم الحلو عايها
نظاي ددا بأس ددتعما بان ددا مد د

 MINDO/3-forcesوق ددد تب ددين ان

ددو رل ددا ()C=N

)]N(26تباغ( )1.24663 A°وصال رلا م دوده وصدال اقلدا مدن االلدا ()N-C

[C(25)-
[)C(28)-N(26

] ( )1.37100 A°المنماد والمتعاقبو د زيدا مد الحاقدو االواوماتيده .رمدا االلدا (] C(16)-O(17) [)C=O
( )1.20947A°وصد ددال رلد ددا م دودد دده اقلد ددا مد ددن اآللد ددا ()O-C

[))1.33285 A°( ]C(19)-O(18

وااللددا ()1.33160 A°( ]C(31)-O(34)[ )C-O-CH3الات دان تكونددان منمددادتين ومتعدداقبتين د زيددا م د
الحاقه رما االلدا ( )1.33606 A°( ] C(16)-O(18)[ )C-Oهدال الدا ممداد مدداوا ومتعاقبده د زيدا مد
رلد ددا

 C=Oالمدد دداوا لهد ددا ودميعهد ددا ال د د ا مد ددن االلد ددا المنمد دداد (A°( ]C(35)-O(34)[ )O-CH3

.)1.33823
جدول ( ) 2يبين أطوال األواصر ( )A°لجزيئة )(OBOMe
طول اآلصرة
بوحدة ) A(°
1.12071
1.12040
1.11839
1.11948
1.11916
1.11928
1.12151
1.13051
1.13315
1.13308
1.10390
1.10889
1.10313
1.13881
0.94992
1.10720
1.10527
1.10525
1.10720
1.12098
1.12413
1.12410

نوع اآلصرة
)C(10)-H(47
)C(11)-H(48
)C(11)-H(49
)C(12)-H(50
)C(12)-H(51
)C(13)-H(52
)C(13)-H(53
)C(14)-H(54
)C(15)-H(55
)C(15)-H(56
)C(20)-H(57
)C(23)-H(58
)C(24)-H(59
)C(25)-H(60
)O(27)-H(61
)C(29)-H(62
)C(30)-H(63
)C(32)-H(64
)C(33)-H(65
)C(35)-H(66
)C(35)-H(67
)C(35)-H(68

طول اآلصرة
بوحدة )A(°
1.48810
1.24663
1.32173
1.37100
1.42795
1.40094
1.42332
1.41526
1.40650
1.33160
1.33823
1.10389
1.10808
1.10811
1.10369
1.10199
1.10204
1.10194
1.11909
1.12035
8.99876
1.11865

نوع اآلصرة
)C(25)-C(22
)C(25)-N(26
)O(27)-C(21
)C(28)-N(26
)C(28)-C(29
)C(29)-C(30
)C(30)-C(31
)C(31)-C(32
)C(32)-C(33
)C(31)-O(34
)C(35)-O(34
)C(2)-H(36
)C(3)-H(37
)C(5)-H(38
)C(6)-H(39
)C(8)-H(40
)C(8)-H(41
)C(8)-H(42
)C(9)-H(43
)C(9)-H(44
)C(9)-H(45
)C(10)-H(46
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طول اآلصرة
بوحدة ) A(°
1.42708
1.39874
1.42691
1.42220
1.40342
1.32073
1.45693
1.52168
1.51721
1.51879
1.51987
1.54267
1.35342
1.49703
1.20947
1.33606
1.33285
1.41455
1.42304
1.43645
1.42537
1.39840

نوع اآلصرة
)C(1)-C(2
)C(2)-C(3
)C(3)-C(4
)C(4)-C(5
)C(5)-C(6
)C(1)-O(7
)C(8)-C(9
)C(9)-C(10
)C(10)-C(11
)C(11)-C(12
)C(12)-C(13
)C(13)-C(14
)C(15)-O(7
)C(16)-C(4
)C(16)-O(17
)C(16)-O(18
)C(19)-O(18
)C(19)-C(20
)C(20)-C(21
)C(21)-C(22
)C(22)-C(23
)C(23)-C(24

 -3ةوابت القوى لد يزه () OBOMe
تددم احتسددائ ةوابددت القددوى لاد يزده الباوايدده السددازاه كمددا مبددين ددال الددددو ( )3وقددد تبددين إن ةابددت قددو

رلد د د ددا ()7.505434( ]C(16)-O(17)[)C=Oاكبد د د ددا مد د د ددن ةابد د د ددت قد د د ددو رلد د د ددا (]C(25)-N(26)[)C=N
()6.921700لقلا و رلدا ()C=Oوكباكتاتده المخت لدو.كماا إن ةابدت قدو رلدا ()C=N

[C(25)-

))6.921700(]N(26اكبددا مددن ةابددت قددو رلددا ()3.914691(]C(28)-N(26)[)N-Cالمنمدداد لقلددا ددو
االلددا الم دودددو.رما ةابددت قددو رلددا ()7.505434(](16)-O(17)[)C=Oوصددال رلددا م دودددو وقلدديا اكبددا
م ددن ةاب ددت ق ددو رلد داتال ( )4.312713( ]C(19)-O(18)[)O-Cو

(C(31)-[)C-O-CH3

))4.309392(]O(34الات دان تكونددان منمددادتين ومتعدداقبتين د زيددا م د الحاقددو ور ددو مددن االلددا الم دودددو رم دا
االلدا ( )4.022830( ] C(16)-O(18)[ )C-Oهدال الدا منمداد ومتعاقبددو د زيدا مد رلدا C=Oالمددداوا
لها ور و من ا والا السابقو لذا امتا ت بةابت قو الا ال ا منهم دميعا.

جدول ( ) 3-10يبين ثوابت القوى لألواصر ( ) milldynes/ A°لجزيئة )(OBOMe
ثابت قوة االصرة
نوع اآلصرة ثابت قوة اآلصرة نوع اآلصرة
ثابت قوة اآلصرة
3.156585
3.161913
3.194266
3.175902
3.181495
3.177643
3.142205
3.008115
2.959352
2.962753
3.389620
3.311618
3.400600
2.714827
4.402928
3.332578
3.368494
3.364136
3.330173
3.157918
3.090012
3.090474

)C(10)-H(47
)C(11)-H(48
)C(11)-H(49
)C(12)-H(50
)C(12)-H(51
)C(13)-H(52
)C(13)-H(53
)C(14)-H(54
)C(15)-H(55
)C(15)-H(56
)C(20)-H(57
)C(23)-H(58
)C(24)-H(59
)C(25)-H(60
)O(27)-H(61
)C(29)-H(62
)C(30)-H(63
)C(32)-H(64
)C(33)-H(65
)C(35)-H(66
)C(35)-H(67
)C(35)-H(68

3.335920
6.921700
4.532639
3.914691
4.317274
5.623766
8.547519
5.154754
4.808431
4.309392
4.266679
3.393499
3.328138
3.327522
3.392860
3.464419
3.463182
3.465419
3.179328
3.156775
0.353679
3.190183
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)C(25)-C(22
)C(25)-N(26
)O(27)-C(21
)C(28)-N(26
)C(28)-C(29
)C(29)-C(30
)C(30)-C(31
)C(31)-C(32
)C(32)-C(33
)C(31)-O(34
)C(35)-O(34
)C(2)-H(36
)C(3)-H(37
)C(5)-H(38
)C(6)-H(39
)C(8)-H(40
)C(8)-H(41
)C(8)-H(42
)C(9)-H(43
)C(9)-H(44
)C(9)-H(45
)C(10)-H(46

4.453128
5.735204
8.532261
5.084219
4.840931
4.457038
1.446924
6.112229
5.698137
6.653712
6.670741
3.920219
4.327864
3.179016
7.505434
4.022830
4.316045
4.624485
5.297965
8.296627
5.005734
4.850038

نوع اآلصرة
)C(1)-C(2
)C(2)-C(3
)C(3)-C(4
)C(4)-C(5
)C(5)-C(6
)C(1)-O(7
)C(8)-C(9
)C(9)-C(10
)C(10)-C(11
)C(11)-C(12
)C(12)-C(13
)C(13)-C(14
)C(15)-O(7
)C(16)-C(4
)C(16)-O(17
)C(16)-O(18
)C(19)-O(18
)C(19)-C(20
)C(20)-C(21
)C(21)-C(22
)C(22)-C(23
)C(23)-C(24

 -9االستنتاجات Conclusion
– 1بينت نتائج الدراسة النظرية انه يمكن االعتماد على البرامج النظرية في الحصول على معلومات مهماة عان
التركيب الجزيئي للبلورات السائله.
 – 2أن استعمال الطرائق الشبه-تجريبية والمتمثلة بطريقة ال ، Mindo/3-Forcesقد أعطت نتائج جيده في
إمكانية دراسة الجزيئات الكبيرة كالبلورات السائله والتي تحتوي على عدد كبير من الذرات .
 – 3ظهرت االهتزازات االمتطاطيه عند ترددات عاليه الحتياجها الى طاقات كبياره بينماا االهتازازات االنحنائياة
ظهرت عند ترددات أوطئ الحتياجها الى طاقات اقل .
-4امتازت االصره المزدوجة بقصر طول أصرتها وكبر ثابت القوه لها مقارنة باألواصر المنفارده والمتعاقباة ماع
االصره المزدوجة والحلقات االروماتيه.
 - 5يمكن اعتبار  Mindo/3-Forcesطريقة جيدة من بين طرق الحسابات األولية والطرائق التي تستخدم عدد
كبير من العوامل التجريبية.
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ABSTRACT
In advance to syntheses in the laboratory , it very useful, to have quick and
easy procedures available, allowing the calculation of spectroscopic and molecular
data of liquid crystal materials without any experimental basis by using different
quantum chemical methods . studying modes of fundamental vibrations and
calculation of vibrational frequencies in addition to identification both fundamental
and unfundamental branches of the Schiff's base liquid crystal molecule (OBOMe)
[4- ( 4'- n-Octyloxybenzoyloxy) -2- hydroxybenzylidene - 4" –methoxylaniline ]by
using Mindo/3-forces program, specially for functional group to this molecule such as
(C-O,C=O,C-H,O-H,C=N,.…..) in order to using in important industrial and medical
applications. Also by been calculated molecular data like bond length and force
constants. These results for liquid crystal molecule have been obtained by Mindo/3forces program which study vibrational energy level for molecule in single state
without any hydrogen bonding.
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