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المواد اإللكترونيةالتقييم الذاتي :   

30حل مسائل التمرين التجريبي   

 

 

 : 1المسألة رقم 

ل بفجوة طاقة، Indium phosphide (InPفوسفيد اإلنديوم  .  eV 1.27، تساوي Eg( شبه موصِّ

 احسب قيمة حافة االمتصاص لهذه المادة. عبّر عن إجابتك بوحدة المتر.

 :ا  ب أن يكون التالي صحيحالمتصاص اإلشعاع القادم، يج

Eradiation = Eg 

 استخدام عالقة بالنك يُعطي الطول الموجي لحافة االمتصاص:

Eradiation =  

 =  m 

 

 : 2المسألة رقم 

 3.3330 مستوىبantimony (Sb )( يكشف وجود أنتيمون Geالتحليل الكيميائي لبلّورة الجيرمانيوم )

 ية ذريّة.نسبة مئو

ُمهَمل، احسب كثافة حوامل  Geمن مصفوفة  بافتراض أّن تركيز حوامل الشحنات الُمثارة حراريّا   ا(

الشحنات الحّرة )حامل/سم
0

 .Ge( في بلّورة 

/سمSbستقوم بتقديم إلكترون لنطاق التوصيل، علينا فقط أن نقوم بتحديد عدد ذّرات  Sbكل ذّرة 
0
من  

Ge. الحجم الذّري للبلّور( ة الُمضيفةGe ُمعطى في )سم 70.31بالقيمة  لجدول الدوريا
0

 /مول.

/سمGeعدد ذّرات  
0
  =  =4.44  ×73

00
ذّرة/سم 

0
 

/سمSbعدد ذّرات  
0
  =4.44  ×73

00
  ×3.3330  ×10

-2
  =...1  ×10

16
 Sbسم/

0
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73×  1...ولذلك، عدد حوامل الشحنات الحرة يساوي 
71

/سم 
0

، ويتم تكوينها عن طريق منح إلكترون 

 الُمضيفة. Geإلى نطاق التوصيل لبلّورة  Sbكل ذّرة  نم واحد

 

ارسم مخطط نطاق طاقة تمثيلي لهذه المادة وقم بوسم نطاق التكافؤ، نطاق التوصيل، فجوة الطاقة،  ب(

 .Sb شابةإلومستوى الطاقة الُمصاِحب  

 

 

 حزمة التوصيل

 Sbمستوى المانح لـ 

 فجوة الطاقة

 نطاق التكافؤ

8.87 × 10
16

إلكترون في نطاق  

 يل.التوص

8.87 × 10
16

Sbأيون  
+

في فجوة  

الطاقة أسفل قاع نطاق التوصيل 

 مباشرة.
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 فتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعليمية الم

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 0332الفصل األول 

 

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