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 المواد اإللكترونية-التقييم الذاتي

  30مسائل االمتحان التجريبي 

 

 :3رقم مسألة ال، 8، االمتحان 8002خريف 

ل بفجوة طاقة،  Germanium)أ( الجيرمانيوم  . ارسم طيف امتصاص  eV 0.7، تساوي Egشبه موصِّ

 .حافة االمتصاص. أظهر قيمة الطول الموجي، مقابل  امتصاص % الجيرمانيوم، أي،

 

 .n-)ب( ترغب بعمل جيرمانيوم من النوع

 (i.سّم شائب ُمناسب ) 

 (ii سّم )بة.حامل الطاقة غلبية أ  في المادة الُمشوَّ

 (iiiارسم مخطط مستوى )-الطاقة التمثيلي للجيرمانيوم من النوع-n  مع تبيين اإلشغال

 :اإللكتروني في

ك(.  3الصفر الُمطلق ) -0(، ك 1033حرارة مرتفعة ) -2ك(،  239درجة حرارة الغرفة ) -1 

مستويات طاقة مرتبطة بوجود المادة  قم بوسم نطاق التكافؤ، نطاق التوصيل، فجوة الطاقة، وأي

. افترض أّن مواقع مستويات الطاقة نفسها ال تتغيّر مع درجة الحرارة. أظهر (dopant)الشائبة 

 اإلشغال اإللكتروني باستخدام التظليل.

 

 

 :3المسألة رقم ، 8، االمتحان 8002خريف 

ل بفجوة طاقة،  ( إلى Pباستخدام الفسفور ) Ge شابةإ. تم  eV 0.7، تساوي Eg)أ( الجيرمانيوم شبه موصِّ

الشحنات في المادة الُمشّوبة. عبّر عن إجابتك بالوحدة -. احسب كميّة حواملGe غ/كP غم 0.3.1حد 

 حامل/سم
0
. 

ب باستخدام  Ge)ب( سّم حامل الشحنة السائد في  أو  p-، وحدد ما إذا كانت المادة من النوعPالُمشوَّ

 .n-النوع

 :، ارسم على الرسم البياني أدناه االعتماد على الحرارة لكل منPباستخدام  شابم Ge ن أجلم)ج( 



 كيمياء الحالة الصلبةفي مقدمة  –ي تي آإم 

 االمتحان التجريبي -التقييم الذاتي التحضيري لالمتحان

 

 30 التجريبيمتحان الا -التقييم الذاتي 2

 

 الفجوات في نطاق التكافؤ.  -2اإللكترونات في نطاق التوصيل  -1 

هي الحرارة التي تكون عندها الُمساهمة للتوصيل الكهربي من السلوك  Toقم بوضوح بوسم كل خط. 

ال حاجة  –الكيفي متطابقة. استخدم األسلوب  extrinsic الخارجي المشابو intrinsic لياخلنقي الدا

 لعمل الحسابات.

 

 

 :00المسألة رقم ، امتحان نهائي، 2007خريف 

التي تحّول ضوء الشمس إلى طاقة  Photovoltaic cellsالضوئية الكيميائية  لفولتيةايتم صنع الخاليا 

. أنظمة الرؤية الليلية التي تتعّرف على  eV 1.1( تساوي Eg( والذي لديه فجوة طاقة )Siمن السليكون )

األجسام بواسطة اإلشعاع الحراري الخاص بها لديها عناصر فّعالة مصنوعة من أنتيمونيد اإلنديوم 

indium antimonide (InSb( والذي لديه فجوة طاقة )Eg تساوي )0.18 eV  اشرح اختيار شبه .

ل في كل تطبيق.  الموصِّ

 الضوئية لفولتيةاالخاليا 

 أنظمة الرؤية الليلية
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 ماساشوستس للتكنولوجياالمناهج التعليمية المفتوحة لمعهد 

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 .233الفصل 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

