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 14 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

، إلى توفير حامل شحنة بكثافة Geكغم من الجرمانيوم  4رامات(، 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 

 

 الحل:

cm 13.57يعطينا الجدول الدوري حجم المول الواحد من الجرمانيوم على أنّه  (أ 
3

مول من الجرمانيوم يزن  4، وأّن 

، لذا استخدم النسبة: رامغ  72.61
     

    
  

      

 
cm 187.30هي  xوبحّل العالقة، نجد أّن   

3
للحجم الكلي. يؤّدي  

 إضافة البورون إلى إعطاء حامل شحنة واحد لكل ذّرة بورون.

 وهذا يتضمن أّن:

                  تركيز البورون في الجرمانيوم يجب أن يكون  

 g 10.81لذّرات البورون هو   NAكما أّن وزن 

ة                 إذاً:  : زنتمن البورون ذر 

            

          
                     

cm 1لكل   إذاً:
3

 : من الجرمانيوم نضيف 

 من البورون             

 وهذا يتضمن أّن:

cm 187.30لكل 
3

 من الجرمانيوم، نضيف 

 من البورون.                                 

 

 

 ب(
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 :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

 

 الحل:

  (أ 

 

                                          
   

 
 

          
 

 
   
                 (           ⁄ ) 

              ⁄
 

 نطاق التوصيل

 نطاق التكافُؤ

Bمن أيونات البورون             عدد 
-

 

 نطاق التكافُؤفوق النطاق تتواجد في فجوة 

 مباشرةً 
 لبورونل الُمستقبلمستوى 

 غراتثالمن             عدد 

 نطاق التكافُؤفي  اإللكتروني ة

 CdSبلّورة 

 Egفجون النطاق، 

 الكترونات مبعثرة

 Eفوتونات منبعثة

 Eساقطة

 الكترونات ساقط
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(    )   (ب     (   ) 

، على الّرغم من وجودهما في نفس Sأكبر بكثير من ذّرة  Te، ألّن ذّرة Cd—Teأقوى من رابطة   Cd—Sرابطة 

 المجموعة )المجموعة السادسة(.

 

 

 :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

 

 الحل:

يجعلهما  مامماس"، لالثالثة والخامسة، حيث التهجين وتشكيل البناء القاسي الذي "يشبه األ عةالمركبان ينتميان إلى المجمو

 في خانة أشباه الموصالت.

فرق للعنصرين صغير، ويصحبه  ةساهُمي  التالرابطة قطر . إن نصف )فرق الكهرسالبي ة(        : AlNللمركب 

ع من شبه الموصل هذا أن يُظهر توق  يُ  –( ساهُمي ة قطبي ةمرتفع، الّروابط قوية جداً )روابط ت كهرسالبي ة

 )محتمل أن يكون شفافاً(. كبيرة طاقة فجوة نطاق

للعنصرين كبير جداً )أكبر من  ساهُمي ةالت الرابطةقطر ، إّن نصف )فرق الكهرسالبي ة(  GaSb :Δϰ = 0.24للمركب 

يتوقع من شبه الموصل هذا أن  –ة للربط صغيرة ساهمة األيوني  (، المُ AlNنصف القطر في مركب 

 .AlNأصغر بكثير من  طاقة فجوة نطاقيُظهر 

             

              

 

 

 

 :4المسألة رقم 

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

 



 كيمياء الحالة الصلبةمقدمة ل –إم أي تي 

 الواجبات المنزلية

 41الواجب المنزلي حل  4

 

 الحل:

ل  ل تم  إدخال عليه عناصر خارجي ة المشوبشبه الموصِّ يُمِكنها الُمساهمة بإنشاء حامالت شحنة  )شوائب( هو شبه موصِّ

في نطاق التكافُؤ. بينما شبه ( pغرات إلكتروني ة )نوع ثفي نطاق التوصيل، أو ( nُمتحركة، وهي اإللكترونات )نوع 

ل   إدخالها عليه.ال يحوي أي عناصر غريبة تم   النقي الموصِّ

 

 

 :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 

 

 الحل:

 درجة الحرارة المطلقة:ة هي الحراربط ش  ي تُنعمليات التالفي  T درجة الحرارةتذّكر أنّه:  (أ 

T°K = (273.16 + t°C)، 

 ⁄                 ( هو Boltzmann's constantثابت بولتزمان )

          
          

 
    

  
               

                       

          
                    

           
        

 C = 473.16 K°200 (ب 

          
          

 
    

  
               

                       

  (    )         
                          

           
        

سة مرات من عدد إلكترونات أقل بخم C°200درجة حرارة  ند( عنطاق التوصيلعدد اإللكترونات الموصلة )في 

 موصليةال. لن تكون الماّدة موصالً جيداً. )هنالك عوامل إضافية تساهم أيضاً في الكهربائي ليوصتالموصلة للماّدة جيدة ال

 درجة الحرارة هذه(. عند لجرمانيومل السيئة نسبيّاً 
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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؟ )

 

 الحل:

     
   

 
                  

      

   
                  

              
                   

 من درجة االنصهار للجرمانيوم. C°4400، وهي أعلى بحوالي           يجب أن تصل درجة الحرارة إلى 

 

 

 :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 

 

 الحل:

، علينا افتراض أنّه في أشباه الموصالت، تزداد الموصلية الكهربائي ة الموصلية بسلوكمن خالل معرفتنا المحدودة  (أ 

 يزداد. نطاق التوصيلبازدياد درجة الحرارة، وذلك ألّن عدد االلكترونات في 

 

، ةالبلّوري   ةكلشبالذّرات في الكن  الحرارة.درجة رتبط بكتقديٍر أّولي، نستطيع القول بأّن عدد اإللكترونات الحّرة غير مُ  (ب 

ض لزيادة تذبذبها حول موقعها الثابت نسبياً. تعطي هذه التذبذبات فرصة أكبر إذا تعرضت لزيادة الحرارة، تتعر  

ة ة اإللكترونات. بهذا يمكننا التنبؤ بانخفاض الموصلي  ي  " إلكترونات الموصلية وبهذا "ستقلل" من حركعثرةب"ل

 ربائية بارتفاع درجة الحرارة.الكه

 

 

 :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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 الحل:

نطاق طاقة ط خط  مُ مع الطيف المرئي  نطاق إذا قارنا بين طاقة ZnSeة لمركب يمكن تفسير الخواص الضوئي   (أ 

 .          عند طاقةلكّل اإلشعاعات  (الفوتوني) حفيز الضوئيلمركب. يحدث االمتصاص عن طريق التا

 

 

، من طاقة فجوة النطاق أكثرة فوتوني   ةاألخضر يمتلك طاق –لجزء األزرق لطيف المرئي بأّن ااطاقة يتبين لنا من توزيع 

(Eg = 2.3 eV لهذا سيتم امتصاص هذا الطيف. أّما الجزء األصفر )–  طاقة فجوة ة أقل من فوتوني  األحمر يمتلك طاقة

 مصفر. –أن يعطينا لون أحمر  ZnSeيتوقع لمركب  لذلكوبالتالي سيتم إشعاع هذا الطيف.  – النطاق

 :ZnSeهنالك طريقتين لزيادة الموصلية الكهربائية لمركب  باألساس (ب 

طة حرارياً" في ش  ن  مُ . أّي زيادٍة في درجة الحرارة، ستزيد من عدد حامالت الشحنة "الارتفاع درجة الحرارة .4

(، وبالتالي تزيد الموصلية ثغرات اإللكتروني ة)ال نطاق التكافُؤ)اإللكترونات( وأيضاً في  نطاق التوصيل

 اإللكترونية.

 

بعيداً عن ذلك: يمكن التعبير عن الموصلية الكهربائية للمواد الصلبة، والتي يُستدل عليها من خالل تدفق حامالت 

(، Ohm’s Law(، من خالل قانون أوم )Eمجال كهربائي )تأثير تحت  )إلكترونات( اإللكترونيةالشحنة 

مساحة في ال= عدد الشحنات المنقولة عبر وحدة  J. حيث ينص القانون على أّن كثافة التيار )الجول      

 . بناًء على ذلك:ُمطب ق= الموصلية( مع المجال الكهربائي ال  )سيجما  طرديّاً  ناسبتتوحدة زمنية( 

 -ألزرق امتصاص ا

 األخضر
 -ينبعث األصفر 

 األحمر
 االمتصاص

 طول الموجة

 –األزرق 

 األخضر 

 -األصفر 

 األحمر
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       ̅  

= متوسط السرعة االتجاهية    ̅ = الشحنة الكهربائية، و  eوحدة حجم،  \ = عدد حامالت الشحنة N حيث 

 في المجال الكهربائي. لذا نحصل على:لحامالت الشحنة 

  (     ̅ )  ⁄  

⁄  ̅ )وإذا عّرفنا حركة حامل الشحنة على أنها   )  ، يصبح لدينا:   

        

 فإن  اإللكترونات والثغرات اإللكتروني ة تُساهم في التوصيل الكهربائي: في أشباه الموصالت الداخلي ة 

                       (      ) 

 ، وبأخذ عدد حامالت الشحنة المتولدة حرارياً، والمعطى بالعالقة:Ne = Nhوحيث أّن 

      ⁄         ⁄  

 ة المعتمدة على درجة الحرارة، كما يلي:نحصل على عالقة الموصلي  

      ⁄         ⁄     (      ) 

ة الكهربائية على درجة الحرارة، يجب أن نأخذ بعين االعتبار أنّه وبسبب الزيادة في تذبذب الموصلي   لتقييم اعتماد

حركة حامالت الشحنة )تشتت أكبر لحامالت الشحنة( بازدياد  قلست، ةالبلّوري   ةكل مواقعها في الشبالذّرات حو

 N، حيث بازدياد درجة الحرارة درجة الحرارة. يفّسر لنا هذا التأثير انخفاض الموصلية اإللكترونية في الفلزات

الحرارة، ال يظهر بازدياد درجة  N. في أشباه الموصالت، حيث تزداد تثاب( وحدة حجم \ عدد حامالت الشحنة)

حركة حامالت الشحنة  (، لكنتزيد درجات حرارة منخفضة )الموصلية في حامالت الشحنة حركةتأثير على ال

 درجة حرارة مرتفعة )تنخفض الموصلية(. عندبشكل كبير  تتأث ر

يمكن الحصول  نطاق التكافُؤ.أو  نطاق التوصيلمن  بالقُرب( عيوبللمواد الشائبة )أو  ضحلةمستويات  إدخال .3

الشائبة المناسبة إلى منظومة البلّورة. فإذا كانت  عناصردخال الإالضحلة للمواد الشائبة من خالل  على المستويات

درجة  ند(، ستتأين تماماً عنطاق التوصيل أو نطاق التكافُؤفولت من إلكترون  4...هذه الشوائب ضحلة )تقريباً 

ثغرات كترون )الماّدة الشائبة المانحة مثل: البوتاسيوم، الصوديوم( أو منها سيساهم بإل وكل   ،حرارة الغرفة

(، وبالتالي زيادة درجة الموصلية دون الحاجة إلى الجرمنيوم، البرومستقبلة مثل : )الماّدة الشائبة المُ  إلكتروني ة

 من الموصلية اإللكترونية(. زيد أيضاً تقد  العيوب في الشبكة البلُّوري ةرفع درجة الحرارة. )انتبه إلى أّن بعض 
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2..3الفصل األول 

 

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

http://ocw.mit.edu/terms 

 

 

http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/terms
http://ocw.mit.edu/terms

