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 14 الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

، إلى توفير حامل شحنة بكثافة Geكغم من الجرمانيوم  1رامات(، والتي يؤّدي خلطها بـ غ)بال Bجد كمية البورون أو (أ 

. 

ةالطاقة لهذه الماّدة، وضع عالمة على كل الخصائص  ال نطاقط رسم مخط  ا (ب   .مهم 

 

 :2المسألة رقم 

البلّورة بسرعة  سببب المبعثرة(. تتحرك اإللكترونات CdSتضرب ُحزمة من اإللكترونات بلّورة كبريتيد الكادميوم ) (أ 

. علماً بأّن مركب كبريتيد eV. عبّر عن النتيجة بوحدة اإللكترونات الساقطةزمة حسب طاقة حا ،

 eV 2.45(، مقدارها Eg) نطاق فجوة طاقةالكادميوم ماّدة شبه موصلة، يمتلك 

لهذه الماّدة  النطاق فجوةطاقة ( من أشباه الموصالت. هل تتوقع أن تكون CdTeيعتبر مركب تيللوريد الكادميوم ) (ب 

 (؟ فّسر.CdSلمركب ) النطاق فجوة طاقة أكثر أم أقل من

 

 :3المسألة رقم 

درجة حرارة الغرفة.  فيمركبان صلبان  )أنتيمونيد الجاليوم( GaSbو  )نتريد األلومنيوم( AlNيعتبر كل من مركبي 

والمعلومات الواردة في الجدول الدوري، حاول أن تتنبأ بالفروقات بين خصائص  رتباطباالعتماد على معلومات اال

 .الصلبين المركبين

 

 :4المسألة رقم 

ح الفرق بين   )غير مضاف إليها شوائب( النقيةشبه الموصالت المشوبة وشبه الموصالت وضِّ

 

 :5المسألة رقم 

ل في الشحنة(  غرات اإللكتروني ة )حاِمليثاإللكترونات والعدد أزواج عطى يُ   )بال شوائب( النقيالجرمانيوم شبه الموصِّ

(Ge ) التالية:بالعالقة 

 (Eg = 0.72 eVحيث: )  ،

 ؟20°C( = Tدرجة حرارة ) عند زوج حاِملي الشحناتما هي كثافة  (أ 

م عتبر الجرمانيوم يُ هل  (ب   ؟ إذا كان األمر كذلك، لماذا؟C°200درجة حرارة  عندموصالً جيداً الغير ُمطع 
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 :6المسألة رقم 

الحرارة إلى القيمة المكافئة لطاقة الفجوة، فما هي  حتى تصل درجةغرة ثال-اإللكترونإذا لم ينتج في الجرمانيوم أزواج 

 (Eth = 3/2 kTدرجة الحرارة التي تلزم حتى يصبح الجرمانيوم ماّدة موصلة؟ )

 

 :7المسألة رقم 

 بارتفاع درجة الحرارة؟ اشرح اجابتك. النقيةكيف تتوقع أن تتغير الموصلية في أشباه الموصالت  (أ 

 بازدياد درجة الحرارة؟ المعدني ةكيف تتوقع أن تتغير الموصلية في الموصالت  (ب 

 

 

 :8المسألة رقم 

 .فولت إلكترون 3.2)سيلينيد الزنك(  ZnSe( لمركب Egتبلغ طاقة الفجوة )

 هل هذه الماّدة شفافة بالنسبة لإلشعاع المرئي؟ أثبت جوابك. (أ 

 عط األسباب على فعالية الطريقة التي اقترحتها.أمكنك زيادة موصلية هذه الماّدة؟ كيف ي (ب 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 3002الفصل األول 

 

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

 ttp://ocw.mit.edu/termsh 
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