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  الخ$صة 

دراس�ة منحن�ي اذ تم . (GeF4) تم في ھذا البحث دراسة الخواص الطيفية والحرارية لجزيئة
  ودراس�ة ت�رددات الجزيئ�ة)  2.99eV( الجزيئ�ة حي�ث كان�ت طاق�ة أنح�#ل (Ge - F)  الجھ�د ل#ص�رة 

GeF4  في منطقةIR  بسبب التغير في عزم ثنائي القطب.  
�ا��بة   أم��واص  بالنس��ةالثرمو  للخ��ة(  ديناميكي��ل  )الحراري��رارة  مث��وين  ح�   ( f  التك

(∆Hت�/  molبوح�دة  )4198.48(وك�ان  (H )والمحت�وي الح�راري   mol /kcalبوح�دة  )-290.231( وكان
Cal ة� حي�ث ك�ان (S)وا2نتروب�ي   mol . k /Calبوح�دة     )  19.61(  وكان�ت ( Cp ) والس�عة الحراري

إن ق�يم ھ�ذه الخص�ائص ت�م  . 298Kق�يم عن�د درج�ة ح�رارة ھذه ال وكانت mol .k/Calبوحدة  )82.25(
وتم رسم الع#قات البيانية التي توضح  k)   3000 -  100    (من  مختلفةحسابھا عند درجات  حرارة 

  .من النتائج العملية   ذلك ، وكانت كافة النتائج قريبة
  انتروبي,السعة الحرارية,انثالبي,انماط ا2ھتزاز,رابع فلوريد الجرمانيوم:  الكلمات المرشدة

  
Study of Spectroscopy and Thermodynamic Properties for 
Germanium Tetrafluoride GeF4 Molecular and Study  of 

Potential  Energy Curve for  Bond  (Ge-F)   
                                                                   

Abstract 
In This research Complete study Spectroscopic and Thermodynamic 

properties   for   molecule   GeF4 .  This  included calculation  of potential  energy 
curve . from  this  curve total energy  of  molecule at equilibrium distance  
calculated , for bond  (Ge - F) the degenerated of  (Ge -F ) bond was (2.99 ev)  
instate of that  the vibration modes of GeF4 and frequency in IR spectra region  
because variable of dipole moment for molecule. Also we calculated  
Thermodynamic  properties for GeF4 such as Heat  of  formation , Enthalpy , Heat 
of Capacity and  Entropy    Were (-290.231  kcal/mol , 4198.48kcal/mol , 19.61 
kcal /k/mol ,  82.25 kcal /k /mol,) respectively  all at room temperature and one 
atmosphere    ( 298 k , 1 atm.) , and we calculated this properties at various 
temperature from ( 100 – 3000 ) K .   The calculated results are in a good 
agreement with experimental results 
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