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 03مححا  اال

 المواد اإللكحرونية

، وكذلك في قناتنا على 14مالحظة: شرح حل هذه المسائل محوفر كأفالم فيديو في رابط المحاضرة 

 )www.youtube.com/shamsunalarabia(اليوتيوب 

 

 3، مسألة #2امححا  

ل بفجوة طاقة، Germanium (Ge)أ( الجيرمانيوم  . حدد كميّة  eV 0.7، تساوي Eg( شبه موصِّ

-ستُظهر تركيز حامل Geمن  غك 1 إلى (عويضيا  تضيفت )أ( التي إذا Ga) galliumرام( الجاليوم غ)بال

10 × 3.091شحنات يساوي 
17

حامل/سم 
3

. يمكنك افتراض أّن الحرارة عالية كفاية لتكون جميع مراحل 

 ( ُمأيَّنة بشكل كامل.dopingإضافة الشوائب )
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= Ge غك1حجم 
      

          
سم .18=  
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10×3.58المطلوبة =  Gaكتلة شائب  ∴
-5

×187  =6.69×10
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ب بـاستخدام Ge)ب( قم بتسمية حامل الشحنة السائد في  أو  -p، وحدد هل المادة من النوع Ga-الُمشوَّ

 .-nالنوع 

h
+

 p-النوع ∴)فجوة(  

 

ب باستخدامالطاقة التمثيلي للجيرمانيوم -)ج( ارسم مخطط مستوى اإلشغال اإللكتروني  مبيّنا   Ga-الُمشوَّ

د في  2.9ك )درجة حرارة الغرفة(،  333في:  ن حتى درجة قريبة  1933سائل(،  Heك )ُمبرَّ ك )ُمسخَّ

( أي 2( فجوة الطاقة، )3( نطاق التوصيل، )9( نطاق التكافؤ، )1( قم بوسم )Geمن درجة ذوبان 

 . أظهر اإلشغال اإللكتروني باستخدام التظليل.dopantة الشائبة مستويات طاقة متعلّقة بوجود الماد

http://www.youtube.com/shamsunalarabia
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 4، مسألة #2امححا  

ل مركَّب بفجوة طاقة، AlAs)زرنيخ األلومينيوم  . يمكن خفض قيمة eV 2.3، تساوي Eg( شبه موصِّ

Eg  عن طريق خلطAlAs ل مركَّب لديه فجوة طاقة أقل. سّم مثال ل ل المركَّب مع شبه موصِّ شبه الموصِّ

 إجابتك باإلشارة إلى الروابط الكيميائية الفّعالة. هذا معلل  

هذا هي  حقيقتطرق  حدأ، ولكن برابطة أضعف. AlAsإلنتاج فجوة طاقة أقل، نرغب بمرّكب يشبه 

، في المجموعة Inو  Ga( ونجد Al سفلأ) 13نظر في المجموعة أعلى. لذلك ن ين األنويةب سافة فصلمب

 ,GaAs. وبإبدال هذه في الشبكة األصلية، يكون هناك ثلث مرّكبات محتملة: Sb( نجد As سفلأ) 11

InAs, AlSb. 

 

 22امححا  نهائي، مسألة #

ل بفجوة طاقة، CdTe))أ( تيلوريد الكادميوم  . ارسم على المخطط  eV 1.45، تساوي Eg( شبه موصِّ

 قيمتها. ّددحأدناه طيف االمتصاص لهذه المادة. قم بوسم حافة االمتصاص و

 نطاق التكافؤ

 مستوى المانح

 حزمة التوصيل
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ل أيضCadmium sufide (CdS)ب( كبريتيد الكادميوم  . هل تتوقّع أن تكون فجوة الطاقة ا  ( شبه موصِّ

 ؟ اشرح.CdTeة لهذه المادة أكبر أم أقل من فجوة طاق

 أكبر. Egأقوى، مما يؤدي إلى  Cd-S، ولذلك الرابطة Teأصغر من  Sأكبر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االمتصاصافة ح
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 9332الفصل األول 

 

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

Http://ocw.mit.edu/terms 
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