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 03 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

 ( للبث على:و  جد أطوال الموجة القصوى والدنيا )أوفي جهاز راديوي معياري، 

AMموجة(أ

 FMموجة(ب

 

 الحل:

 : : ، وأنّ (،  لذا فإن الطول الموجي )( × ( = الترّدد )cالسرعة )

              

 

 :2المسألة رقم 

 نانومتر، أوِجد: 804( يبلغ طول الموجي ) وضوء ذ

الترّدد(أ

الرقمالموجي(ب

 (Åالطولالموجيبوحدةأنجستروم)(ج

 ة)بوحدةجول(المصاحبةلواحدمولمنالفوتوناتالّطاقةالكلي (د

 "اللون"(ه

 

 حل:ال

 لحل المسألة يجب علينا معرفة العالقات التالية:
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 الترّدد:(أ

 

 الرقمالموجي:(ب

 

 طولالموجة:(ج

 

 الّطاقة:(د

 

 

(UV=فوقالبنفسجي)نانومتر408 تر(نانوم055تر(،أحمر)نانوم055الطيفالمرئي:بنفسجي)(ه

 

 

 :3المسألة رقم 

 ( والذي ينبعث من الصوديوم الُمهيَّج، أوجد ما يلي:من أجل اإلشعاع األصفر )ذي الترّدد: 

(.m(بوحدة)طولالموجي)(أ

.cm-1(بوحدةالرقمالموجي)(ب

 (والمصاحبةلواحدمولمنالفوتونات.KJالّطاقةالكليةبوحدةكيلوجول)(ج

 

 الحل:

هيسرعةالضوءوتساويc،حيث (هيولالموجي)(وطالمعادلةالتيتربطبينالترّدد)(أ

. 
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(،ولكنبماأّنطولالموجيمقاسبالمتر،وأّنالرقمالموجييجبأنيكونالرقمالموجيهومقلوبالترّدد)(ب

 (:cmنتمتر)،نقومأوالًبتغييرطولالموجيإلىوحدةسcm-1بوحدة

 

 نأخذ اآلن مقلوب الطول الموجي لكي نحصل على الرقم الموجي:

 

 

 h(Planck's،مقدارالّطاقةالمصاحبةللفوتونالواحد،وبماأّنثابتبالنكستعطينامعادلةأينشتاين،(ج

constantًمقدارالّطاقةالمحسوبةبعددأفوجادرومعلوم.سنحتاجإلىإيجادحاصلضرب(معلوم،وأيضا

(Avogadro's number.للحصولعلىطاقةمولواحدمنالفوتونات) 

 

 

 إذاً، الطّاقة بوحدة جول لكل فوتون هي:

 

 هذا هو مقدار الطّاقة لكل الفوتونات، وبالضرب في عدد أفوجادرو:

 

 نحصل على الطاقة لكل مول من الفوتونات.

 تتمثل بتحويل الطاقة إلى الكيلوجول.الخطوة األخيرة 

 

 

 

 :4المسألة رقم 

( وذلك لسهولة نزع اإللكترونات من سطح photodiodeيمكن استخدام فلز البوتاسيوم كسطح مهيّج في الديود الفوتوني )

ث أّن المول ، حيالبوتاسيوم. إذا علمت أّن مقدار الطّاقة الالزمة لنزع مول واحد من اإللكترونات هو 

( إلكتروناً. فما هو أطول طول موجة )بوحدة نانومتر( من الضوء القادر على إعطاء الواحد يساوي )

 الطّاقة الالزمة لنزع اإللكترونات من سطح الديود الفوتوني للبوتاسيوم؟

 



 كيمياء الحالة الصلبةفي مقدمة  –ي تي آإم 

 حل الواجبات المنزلية

 03حل الواجب المنزلي  4

 

 الحل:

بمعنى، عدد الفوتونات الساقطة القادرة على توليد ( تناسباُ طردياً مع شدة اإلشعاع الساقط، Ipيتناسب التيار الفوتوني )

 الفوتون اإللكتروني.

 فاأللواح الشمسية هي مثال على الديود الفوتوني. –ينبغي تسمية هذا الجهاز باألنبوب الفوتوني بدالً من الديود الفوتوني 

 

 

 

   ما يلزمنا:

 طاقة اإلشعاع:   

 ( ال يستطيع الفوتون أن يُولّد اإللكترون الفوتوني؟Threshold المطلوب: تحت أّي طاقة عتبية )

 

 

 

 نانومتر 060( = إذاً: )

 

 

 :5المسألة رقم 

 ، أحسب:الليثيوم الُمهيََّجة( والذي يتم اشعاعه من ذّرات للضوء األحمر ذي طول موجي )

(،(بوحدة)الترّدد)(أ

،cm-1(بوحدةالرقمالموجي)(ب

 (،nm(بوحدةنانومتر)الطولالموجي)(ج
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 للطولالموجيالمحدد.(والمصاحبةلواحدمولمنالفوتوناتJالّطاقةالكليةبوحدةجول)(د

 

 الحل:

هيترّدداإلشعاع)عددالموجاتلكلثانية(.،حيثأّن،والترّدد:(أ

   بالنسبة لطول الموجة:

   وأّما الترّدد فهو:

 

 الرقمالموجي:(ب

 

 

ج(

 

 مقدارالّطاقة:(د

 

 جول/ مول فوتونات إذاً مقدار الطّاقة الكلية يساوي 

 

 

 :6المسألة رقم 

H( أليون الهيليوم Bohr radiusأحسب نصف قطر بور )
+

. 

 

 الحل:

( بين النواة واإللكترون، وتعطى بالمعادلة Coulombicتتطرق نظرية بور، بشكلها العام، إلى قوى الجذب الكولومبية )

 التالية:
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، وهكذا(. بناًء على ذلك، تُعطى طاقة اإللكترون Heلذّرة الهيليوم  H ،2يدروجين لذّرة اله 1هي شحنة النواة ) Zحيث أّن: 

(Eel:بالعالقة التالية ) 

 

 ( بالعالقة التالية:rnكما يعطى المدار اإللكتروني )

 

 

   لذّرة الهيليوم:

 

 

 :7المسألة رقم 

ناته.ممكو ي (منخاللق ++Heأوجدالوزنالّذريأليونالهيليوم)(أ

قارنالقيمةمنالفرعأمعالقيمةالمذكورةفيالجدولالدوري،واشرحأّيةاختالفاتظاهرةبينالقيمتين.)مالحظة:هنالك(ب

(.نظيرطبيعيواحدفقطللهيليوموهو

 

 

 الحل:

(بالعمليةالحسابيةالتالية:2p + 2nُتعطىكتلةالمكّونات)(أ

 

 ( كما يلي:amuالوزن الّذري )المحسوب( بوحدة كتلة ذّرية )كما يُعطى 

 

 

أن(.تشيرالمعلوماتإلىamuوحدةوزنذّري)06550.5إّنالوزنالّذريللهيليوموالمذكورفيالجدولالدوريهو(ب

 .،إذاماقورنتبـفرقفيالكتلةمقدارهال

 لة على شكل طاقة ربط:يظهر هذا الفرق في الكت

 فرق الطّاقة:
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 فرق الكتلة:
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9002الفصل األول 

 

واد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه الم

http://ocw.mit.edu/terms 
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