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 20 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

( واقترح لكل سطحي)نوع واحد نقطي، نوع واحد خطّي، ونوع واحد  واع من عيوب البلّورات في المعادنبيّن ثالثة أن

 البلُّورة في كذلك، بيّن ما الذي تجدر مالحظته .لمادةلنة حس  وأخرى تعتبر م   بالعيب بشكل سلبي تأثرت للمادة اصيةخ يبع

يوب  .التي تملك ك اّلً من هذه الع 

 

 الحل:

 نوع العيب العيب
التي  خصائص الماّدة

 ستتحسَّن
تأثير سلبي على 

 خصائص الماّدة
عالمات العيوب 

 ظاهرةال

 عيب ن قطي

 على يعتمد فراغ،

 f(T)الحرارة  درجة

 االنتشارية -
 ةمراكز لوني   -
 الموصلية األيونية -

 حركة اإللكترونات -
 حامالت الشحنة عمر -

 الشبكةموقع فارغ في  -

 إبدالي

الموصلية )للمواد  -
 الشائبة(

 المتانة )القساوة( -
درجة حرارة مميزة  -

)مثل درجة حرارة 
 (TMاالنصهار 

 الموصلية )للشوائب( -
 المطيلي ة -
 درجة حرارة مميزة -

ذرة غريبة تحتل  -
 ةكموقعاً في الشب

 بيني
 المتانة -
 درجة حرارة مميزة -
 خصائص كهربائية -

 الليونة -
 درجة حرارة مميزة -
 خصائص كهربائية -

تحتل موقعاً ليس ذرة  -
 ةكفي الشب

 انخالع عيب خطّي

 )الطواعية( المطيلي ة -
كثافة  المتانة )عند -

عالية من 
 (نخالعاتاال

 المتانة -
 ُمقاومة الُخضوع -
 خصائص ضوئية -
 القدرة الليزرية -

نصف مستوى  -
 من الذرات ضافيإ

بيبيَّة عيب مسطح مستوي دود ح   المتانة - ح 
 مقاومة تغير الّشكل -
 خصائص كهربائية -
 خصائص مغناطيسية -

تشويه بنية اصطفاف  -
البلّورات عند التماس 

البلُّورات سيئة 
 اإلصطفاف
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 :2المسألة رقم 

 .(111)( في المستوى Inاالنزالق في عنصر االنديوم ) حدد اتجاهات

 

 الحل:

 عبئة الذراتتل المستويات األكثر كثافة ً في ه، لذا فإن االنزالق يحدث على طوي الوجكز( بناء مكعبي مرInلإلنديوم )

وعلى طول  (111). يحدث االنزالق على طول المستوى {111}كثافة( وهي تمثل عائلة المستويات األعلى )المستويات 

 األكثر كثافة، وهي: عبئةاتجاهات الت

[ ̅10], [1 ̅0], [0 ̅1], [01 ̅], [ ̅01], [10 ̅] 

 

 

 :3المسألة رقم 

جد كثافة أو. <111>عن طريق االنزالق على طول اتجاهات )بالستيكياً(  لَِدناً ( ي ظهر تشويهاً         مكعب ) معدن

 متر مربع( لعائلة المستويات األكثر كثافة. \)بوحدة ذّرات تعبئة الذرات للم ستوى

 

 الحل:

، <111>، و {110}، وهو يكافئ االنزالق على ي الجسمركزنظام مكعب م <111>يقترح االنزالق على طول اتجاهات 

 لهذا:

 √     

  
  

√ 
               

 ، لذا نجد أن:{110}المستويات األكثر كثافة هي 

       

  √ 
                   ⁄  

 

 

 :4المسألة رقم 

 د أربعة عيوب مختلفة في بلّورات المواد الصلبة.عدّ  (أ 

 المتوفرة التي تدعم الوجود الحقيقي لهذه العيوب؟ الدالئلما هي  (ب 

 

 الحل:

 جابات المحتملة، فعلى سبيل المثال:هنالك العديد من اإل
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مة( المواد الشائبة  .1  على الموصلية الكهربائيةتؤثر ← أشباه الموصالت في )الُمطعِّ

 في الحالة الصلبة ي ةر االنتشارفسِّ يُ ←  التعبئة األكثر تراصالفراغات في المعادن ذات  .2

 في األشعة السينية الطوبوغرافيةو /ُحفيراتفجواتفّسر االنزالق، تظهر على شكل يُ ←  الحافة انخالعات .3

 ود األشعة السيني ةل عليها بواسطة حيتظهر في الضوء الُمنعكس، وُيد   ←ة حبيبي  ال الُحدود .4

 مرئية في انبعاث األشعة السينية، واالنبعاث تحت الحمراء← رواسب دقيقة جداً  .5

 

 :5المسألة رقم 

أكثر من األلمنيوم أحادي البلّورة. أدعم اجابتك بالرسم  قوة شدّ حاول أن تفّسر حقيقة أّن األلمنيوم متعّدد البلّورات يمتلك 

 المناسب.

  الحل:

اثنا  كما في األلمنيوم تتضمن هي الوجركزق، حيث في أنظمة المكعب مبشكل كبير عن طريق االنزال قوة شديتم التحكم ب

 ، والتي تتحكم في االنزالق، كبيرة في نظام البلّورة األحادياالنخالعاتة يَّ . إن حرك<110>{111}عشر نظاماً انزالقياً 

من سطح خارجي إلى آخر. في األلمنيوم متعّدد البلّورات،  لذا ينتقل االنزالق، األ حاديَّة للبلّورة للمثاليَّة العالية درجةالبسبب 

ل الترسيب بشكل متكرر، (، وبسبب حصولالنخالعات)كثافة عالية  التداخل المتبادلأبطأ بسبب  االنخالعات يَّةفإن حرك

بيبيَّة ى ذلك، فإنه يتم كبحعاقة االنزالق. عالوة علفإنه تتم إ دود الح  باتجاهات مختلفة. لذلك كله، طف وينع االنزالق عند الح 

 ن متانة المواد متعّددة البلّورات أكبر من متانة المواد أحادية البلّورات.فإ

 

 أنظمة االنزالق في البلّورة األحادية أنظمة االنزالق في المواد متعّددة البلّورات
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9002الفصل األول 

 

 Http://ocw.mit.edu/termsللمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة: 

 

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

