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 :6المسألة رقم 

 جد ما يلي:أو(، Cuلعنصر النحاس )

 أقرب ذّرةثاني مسافة  (أ 

 {110}المسافة البينية بين المستويات  (ب 

 

 الحل:

 ه(ي الوجركزللنحاس )مكعب مخليّة الوحدة لى يمكن إيجاد الجواب بالنظر إ (أ 

 

. يُعبر عن مسافة ثاني أقرب <100>ة ، وثاني أقرب مساف<110>يمكن مشاهدة أقرب مسافة على طول 

 (.21، صفحة 4رقم  المذكرة الدراسيَّة" )هنالك طريقة أخرى إليجاد المسافة، ارجع إلى aذّرة بـ "

ي ركزم مكعب منظا)للنحاس  ويساوي   الوزن الّذري للنحاس هو:

 (وحدة خليّة لكل ذّرات 4ه، أي الوج

 

 

  (ب 
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 :2المسألة رقم 

 [110]ه. كم من االتجاهات المختلفة من النوع ي الوجركزفي نظام مكعب م (111)المستوى  لدينا

 لكل اتجاه. مؤشِّراتفي هذا المستوى؟ أكتب اليتواجد 

 

 الحل:

 الوحدة خليّةدعونا ننظر إلى 

 

 هي: راتهمومؤشِّ . (111)في المستوى السطحي  [110]هنالك ستة اتجاهات من النوع 

(10 ), ( 01), ( 10), (1 0), (0 1), (01 )  

 

 

 :3المسألة رقم 

 .<110>( على طول اتجاهات Baالخطية لذّرات الباريوم ) جد الكثافةأو

 

 الحل:

 .الوحدة ةوانظر إلى إشغال خليّ  ةكالشب إحداثيَّات احسب

تين لكل، وله ي يساوي رِّ ، وله حجم ذي الجسمركزنظام مكعب مللباريوم:  خليّة  ذرَّ

 وحدة
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 الكثافة الخطية تساوي

 

 

 

 

 

 :4المسألة رقم 

)المساحة الُجزئيَّة  يالُجزئيَّة للمستو )الرّص( التعبئةكلفن، احسب  033لأللمنيوم عند درجة حرارة 

ات( للمستوا ة لكل سنتيمتر 223) يلمشغولة بالذرَّ ة –( وكثافة التعبئة الخطيَّة )ذرَّ  ]233[ سم( لالتِّجاه\ذرَّ

 

 الحل:

 ه:ي الوجركزنظام مكعب م كلفن 300درجة حرارة  عندلأللمنيوم 
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 :الوحدة خليّةحجم 

 

 

 

 

 ه:ي الوجركزلنظام مكعب م

 

 

 

 :(110) يللمستوالتعبئة الُجزئيَّة 

 أعاله = خليّة الوحدة مساحة المنطقة المظللة في 

 1ويساوي  ، في المنطقة المظللة =  الشبكةعدد نقاط 

 المنطقة المشغولة بذّرة واحدة = 

 ويساوي    =  التعبئة الُجزئيَّة

 

 

 ، هي:[100]التجاه في ا كثافة التعبئة الخطيَّة
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 :5المسألة رقم 

 .(003)، و (210)، (111)التالية:  ن فيها المستويات، وبيِّ الوحدة خليّةأرسم رسماً توضيحياً ل

 

 الحل:

 = (111)مقلوب 

 

 z = 1على  z، ومع محور y = 1على  y، ومع محور x = 1على  xيتقاطع هذا المستوى مع محور 

 

 

 = (210)مقلوب 

=  

 .z، وال يتقاطع مع محور y = 1على  y، ومع محور x = 1/2على  xيتقاطع هذا المستوى مع محور 

 

 

 = (003)مقلوب 

=  
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 z = 1/3 ندع z، ويتقاطع مع محور  yو xال يتقاطع هذا المستوى مع أي من محوري 

 

 

 :1المسألة رقم 

atoms/ cmلكثافة الّذرية )بوحدة حسب ابسيط. ا مكعب نظام( Bqلبراكيوم )ل
2

 (011)( في المستوى 

cm 22.22. علماً بأّن الحجم المولي للعنصر هو من البراكيوم
3

. 

 

 الحل:

 

 الّشكل التالي: له (011) يالمستو

ة واحدة¼  X 4حيث،  ة = ذرَّ  ذرَّ
 

 المساحة تساوي: 

 

 إذاً: الكثافة الّذرية تساوي=

 

 

 :7المسألة رقم 

ه؟ )تلميح: أين يمكننا أن ي الوجركزنظام المكعب مفي  فراغيةثغرة )فجوة( حداثيات أكبر ما هي إ (أ 

 ؟(مساحة لهانضع ذّرة إضافية إذا كنا نبحث عن أكبر 

 ؟الوحدة خليّةفي وحدة  يوجد من تلك المواقعكم  (ب 
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 الحل:

ن  األسطُح/ثماني األوجه هو ذلك الفراغ الذي يشّكله الهرم ثغرة )فجوة(أكبر  (أ   ذّرات 8 منوالُمكوَّ

ه. وبالتالي فإن ي الوجركزنظام المكعب المفي خليّة الوحدة ، على سبيل المثال، حول مركز ُمتجاورة

 .1/2، 1/2، 1/2موقع المركز هو: 

 فراغ في 1/4؟ واحدة في المركز، و الوحدة خليّةفي  األسطُح/الهرم ثماني األوجهأين تقع فراغات  (ب 

فراغات في  4( ويساوي 12/4 + 1ضلعاً، فلدينا ما مجموعه ) 21مركز كل ضلع. بما أّن هنالك 

 ه.ي الوجركزنظام المكعب مفي  الهرم ثماني األوجه/األسطُح

 

 

 

 :8المسألة رقم 

في ذّرة النيكل   تُساوي مستوياتالبين مسافة  التي تملك {hkl}ما هي عائلة المستويات 

(Ni) ؟، حيث 

 

 الحل:

 نحن نعلم:

 

 

 

 {220}هي  عائلة المستويات
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 1332الفصل األول 

 

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

 ttp://ocw.mit.edu/termsh 
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