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 :5المسألة رقم 

درجة حرارة  عند BCC نظام ُمكعَّب مركزي الجسملخليّة الوحدة ( في (ةكثافال) ⁄           يتبلّور الحديد )

ليكون نظام ُمكعَّب  C°910درجة حرارة أعلى من  عندورة. يميل الحديد الحديد في البل   احسب نصف قطر ذّرةالغرفة. 

إذا أهملنا اعتماد نصف قطر ذّرة الحديد على درجة الحرارة، على أساس أنّه يمكن إهمالها، فيمكننا  .FCC مركزي الوجه

ص عندما د أو يتقلَّ في ما إذا كان الحديد يتمدَّ  ديدالوجوه. استخدم هذه المعلومات لتححساب كثافة مكعب الحديد متمركز 

 .FCC إلى نظام ُمكعَّب مركزي الوجه BCCنظام ُمكعَّب مركزي الجسم يتحول من 

 

 الحل:

 ، لذاوحدة ، هنالك ذرتان لكل خليّةجسمال يركزنظام مكعب مفي 

 
 

  
  

  

      
  ، 

  ⁄         حيث : 

(A :للحديد الكتلة الّذرية) 

(a بت الشبكة، = ثاNA  ،عدد أفوجادروVmolar )الحجم المولي 

 

  
  
     

 
 

)         إذاً:
  

      
)

 

 
  

 

√ 
   

                     إذاً:

نظام لالتركيب البل وري حالة الماّدة ال يغيّر نصف قطر ذّرة الحديد، فبإمكاننا إعادة الحساب في سياق إذا فرضنا أّن تغيير 

 .  √   ، وكذلك حدةوخليّة ذّرات لكل  4، أي، هي الوجركزمكعب م

   
  

   (  √  )
           ⁄  

، مما يقترح أّن الحديد نظام المكعب مركزي الجسم لهأكثر من  )مكّدس( صتللحديد مر هي الوجالمكعب مركز نظاميعتبر 

 لتعبئةاوهذا يتوافق مع حسابات كثافة  نظام مكعب مركزي الوجه. إلىنظام مكعب مركزي الجسم يتقلص عند تحوله من 

ذو كثافة  نظام المكعب مركزي الجسموأّن  %74ذو كثافة  نظام الُمكعَّب مركزي الوجه يد بأنّ ف، والتي تُ محاضرةفي ال

 . نسب الكثافة التي تم احتسابها هنا هي ذاتها تماماً: 68%
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 :2المسألة رقم 

cmجد الحجم الفراغي الكلي )بوحدة أو
3
/mole( للذهب )Au ) 27درجة حرارة عند°Cأعلى )الصلبة  ، اتبع تقدير الكرة

 ( في حساباتك، واستخدم البيانات الواردة في الجدول الدوري.hard–sphere approximation) (عبئةتكثافة 

 

 الحل:

، ثم قم بريط هذه الكثافة بعالقة مع الحجم المولي نظام مكعَّب مركزي الوجهللذهب، وهو  عبئةتلاقم أوالً بإيجاد كثافة 

 عطى في الجدول الدوري.المُ 

 تساوي: عبئةتالكثافة 

  
خلية الوحدة ⁄حجم الذّرات

حجم خلية الوحدة  
  

     

 
  

  
     

   
 

عبئةتلاكثافة     
     

      √   
  

 

 √ 
          

 حجم الفراغ يساوي:

تعبئةال    كثافة       

، إذا علمنا أّن الحجم المولي هو %26( نستدل على أّن حجم الفراغ يساوي %74) عبئةتلا من خالل كثافة

 راغ هو:، فإّن حجم الف⁄            

                               ⁄⁄  

 

 

 :3المسألة رقم 

حسبها فقط لواردة في الجدول الدوري، وإنما ا. ال تعط القيمة اMoجد نصف القطر الّذري )الفلّزي( لعنصر المولبدينوم أو

 من خالل البيانات األخرى المعطاة.

 

 الحل:

 g/mole 95.94الوزن الّذري للمولبدينوم = 

 )الكثافة( ⁄           

 حدةوخليّة  لكل ذّرة n = 2، إذاً نظامه هو ُمكعب مركزي الجسم

    
(           ⁄ ) (                ⁄ )

(         ⁄ )(                     ⁄ )
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                 إذاً:  ،    √  ، جسمي الركزنظام المكعب مل

 

 

 :4المسألة رقم 

، والكثافة هي )أنغستروم(       له هو  ةك، وثابت الشبجسمال يركزنظام مكعب م في فلز ما، وجد بأّن له

 جد الوزن الّذري لهذا العنصر.أو. ⁄         

 

 الحل:

 n = 2، لذا فإن ي الجسمركزالنظام هو مكعب م

                       

           ⁄  

الوزن الّذري

 
        

  
 
     

 الوزن الّذري يساوي:

  
(                     ⁄ ) (             ) 

(                ⁄ )(          ⁄ )
           ⁄  

            ⁄  

 

 

 :1المسألة رقم 

درجة الحرارة  عند. كم تبلغ كثافة النحاس )أنغستروم(         يُساوية كثابت شب C°100درجة حرارة  للنحاس عند

 هذه؟

 

 الحل:

 n = 4، لذا فإن هي الوجركزنظام مكعب مللنحاس 

                         

 ⁄           الوزن الّذري = 

الوزن الّذري

 
        

  
 
     

  
(           ⁄ ) (                ⁄ )

(                     ⁄ )(               )
          ⁄  
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 :6المسألة رقم 

درجة  عند، علماً بأّن الكثافة C°100درجة حرارة  ند( عpm -بيكومتر  ( )بوحدةNiجد مسافة ثاني أقرب ذّرة للنيكل )أو

 .⁄         الحرارة تلك هي 

 

 الحل:

 n = 4( Niللنيكل )

 g/mole 58.70الوزن الّذري للنيكل = 

           ⁄  

 

 (11 -  4" )ارجع للمذكرة الدراسيَّةaه، المسافة لثاني أقرب ذّرة تساوي "ي الوجركزفي نظام المكعب م

الوزن الّذري

 
        

  
 
     

    
(           ⁄ ) (          ⁄ )(                ⁄ )

(                     ⁄ )(         ⁄ )
  

                   

                   
       

 
                

 

 

 :7المسألة رقم 

ةة خطيَّ جد أكبر كثافة ذريَّ أو  (.Vمتر( في عنصر الفناديوم ) \ ة )بوحدة ذرَّ

 

 الحل:

 g/mole 50.94الوزن الّذري للفناديوم = 

          ⁄  

 n = 2 إذاً ، جسمي الركزالفناديوم هو مكعب منظام 

 ":a. ولكي نجد "[111]يمكن ألكبر كثافة أن تتواجد في االتجاه 

الوزن الّذري

 
      

  
 
      

        

                
 

                                 

 ، لذا هنالك:  √  تعطى بـ  [111]المسافة في االتجاه 
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         √          (                √ )⁄⁄  

                 ⁄  
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2002الفصل األول 

 

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

 ttp://ocw.mit.edu/termsh 
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