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 81 الواجب المنزلي

 

 

 :8المسألة رقم 

لإلنعكاس  . أحسب الزاوية ( Wستون )غ( بإشعاع تنTh، تم إشعاع عينة من الثوريوم )قياس الحيودفي تجربة ل (أ 

 الرابع.

ُحزمة من على فرض أّن التجربة المشار إليها في الجزء )أ( تكّررت، ولكن هذه المرة تم اإلشعاع باستخدام  (ب 

النيوترونات بدالً من األشّعة السينية. كم يجب أن تكون سرعة النيوترون لينتج انعكاساً على نفس الزوايا التي انتجتها 

 األشّعة السينية في الجزء )أ( من المسألة؟

 

 

 :2المسألة رقم 

(، أعطت النتائج مجموعة Cuى النحاس )عل تشيرير وباستخدام اإلشعاع الساقط  -خالل تجربة حيود لمسحوق ديبي

 من االنعكاسات التي تم تمثيليها على الّشكل التالي:

 

 أوجد البناء البلّوري (أ 

 aأحسب ثابت الشبكة  (ب 

 افترض أّن البلّورة هي معدن نقي، وعلى أساس تقدير الكرة الصلبة، أحسب نصف القطر الّذري. (ج 

 غرام/ مول. 66.6مقداره  أحسب كثافة هذا العنصر والذي يمتلك وزناً ذرياً  (د 

 

 

 :3المسألة رقم 

 (:Agفضة ) ( من عينة تم إشعاعها بـ  استُخرجت البيانات التالية لجهاز قياس الحيود )معبر عنها بـ 

 

 جد البناء البلّوريأو (أ 

 aأحسب ثابت الشبكة  (ب 

 ة الصلبة، أحسب نصف القطر الّذري.افترض أّن البلّورة هي معدن نقي، وعلى أساس تقدير الكر (ج 

 إلشعاع العينة؟ للفضة بدالً من  يمكننا أن نجد االنعكاس األول، إذا استخدمنا  على أي زاوية  (د 
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 :4المسألة رقم 

 (؟Pt( لإلشعاع القادر على إظهار الحيود من الرتبة الثانية في البالتين )ما هو أقصى طول موجة )

 

 

 :5المسألة رقم 

الذي يجب تطبيقه على اإللكترونات ليحدث الحيود اإللكتروني على المستوى السطحي  Vما هو فرق الجهد التسارعي 

 ؟( عند زاوية Auللذهب ) {220}

 

 

 :6المسألة رقم 

من الطيف "األبيض" من  ( أن يستخدم لعزل إشعاع Pdلعنصر البالديوم ) {110}ستويات المُ للحيود على  كيف يمكن

 ( كماّدة هدف؟ فّسر إجابتك وأرسم مخططاً مناسباً.Cuاألشّعة السينية المنبعثة من أنبوب األشّعة السينية باستخدام النحاس )
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 عهد ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعليمية المفتوحة لم

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9002الفصل األول 

 

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

tp://ocw.mit.edu/termsth 
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