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 المواد اإللكترونية-التقييم الذاتي

  04مسائل االمتحان التجريبي 

 

 :1رقم مسألة ال، 2، االمتحان 2007خريف 

 

 

ح االتجاه )يسار( والُمستوى )يمين( المرسوم في الرسومات الترميز )أ( باستخدام  البلّوري الُمناسب، وضِّ

 أعاله.

ح مواقع جميع الذّرات الواقعة في Liوم )( في وحدة الخلية لليثي100)ب( إليك الُمستوى ) (. وضِّ

 . قم بتمثيل الذّرات كشرائح دائريَّة ثنائية األبعاد الشاغلة للفراغ.يالُمستو

 

 :2، المسألة رقم 2، االمتحان 2007خريف 

عن طريق التعّرض إلشعاع  x-( بواسطة حيود أشّعةIr) iridiumتم تحليل بلورة من األيريديوم  ( أ)

Kα الموليبدنم الخاص بmolybdenm والذي فيه ،                    
       .

أقل قيمة للمؤشرات الموجود في نتيجة قياس الحيود.  الذي له ي، للُمستوθاحسب زاوية االنعكاس، 

  Å 3.84، يساوي aثابت الشبكة لأليريديوم، 

تبديل إذا أردت زيادة الزاوية التي ياُلحظ فيها االنعكاس المذكور في الجزء )أ(، هل ستقوم ب ( ب)

 (؟ اشرح السبب وراء اختيارك.Cu( أم هدف من النحاس )Agبهدف من الفّضة ) Moالهدف 
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في  يعمل( ألنبوب األشعة السينيَّة الطول الموجيمقابل  الشّدةطيف االنبعاث ) في رسمة واحدة ارسم)ج( 

 :، حيثV2و  V1لوح، ـهد الـيمتي جُ ـكل من ق

 . < V2 > V1يِّزة ـ  بعاث الُممـهد لتوليد خطوط االنـالزم من الجـّد الـالح

  ول الموجي األقصر، الطLα، إشعاع Kαعلى كل طيف في رسمتك، قم بوسم الخواص المرتبطة بإشعاع 

( swl)( و اإلشعاع االنكباحي ،Bremsstrahlung.) 

 

 :1، المسألة رقم 2، االمتحان 2008خريف 

 

 

 )أ( لكل وحدة خلية أعاله، ارسم الخاصية البلّورية الُمحددة وقم بوسمها بوضوح.

مكّعبة.  لهوحدة خلية الكبيرة. ( هو عنصر مرتفع القيمة موجود في المدن الUb) Urbium)ب( أوربيوم 

 .Ubوثابت الشبكة، حدد التركيب البلُّوري لـ  (molar volume)باستخدام قيم حجمه المولي 

 البيانات:

سم Vmol  =1..0الحجم المولي، 
3
 ثابت الشبكة، مول\

a  =3.15 Å  =3.15 × 10
-8

 سم 

 

يساوي  Li(. قيمة ثابت الشبكة في Li[ في الليثيوم )100] باتِّجاه)ج( احسب الكثافة الخطّية للذّرات 

3.51 Å  أنغستروم. \. عبّر عن إجابتك بوحدة ذّرة 
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 :2، المسألة رقم 2، االمتحان 2008

ب أشّعة سينيَّة يعمل في جهد لوح ارسم مخطط مستوى الطاقة للهدف )القطب الموجب( في أنبو ( أ)

، Kα ،Kβ ،Lαكبيرة كفاية إلنتاج خطوط مميّزة. قم باإلشارة إلى الخواص المرتبطة بانبعاث إشعاع 

Lβ في كّميات طاقات االنتقال الكيفية. ال يجب أن يكون الرسم للقياس ولكن يجب أن يعكس الفروق. 

ر )ب(  ( ب) (. قيمة Agمن هدف مصنوع من الفّضة ) Kβعاع طاقة االنتقال الُمصاحبة لتوليد إشقدِّ

 .Lαلـ  7.4و  Kαبالنسبة لـ  0، هي σ(، screening factorعامل الحجب )

( بواسطة حيود األشّعة السينيَّة باستخدام إشعاع Cr) chromiumتم تحليل عيّنة من الكروميوم ( ج)

 بحيث يللُمستو Miller indicesمؤّشرات ميلر  دّ . حدِّ Å 1.5418 =   والذي يكون فيه  Kαنحاس 

. عبّر عن إجابتك  Å 2.96، يساوي Cr ،aثابت الشبكة  . °31.4، تساوي θتكون فيه زاوية االنعكاس، 

 (.hklبواسطة )

 

 

 :1، المسألة رقم 3، االمتحان 2008خريف 

 .Schottky defectتكي ( هو عيب شوZrO2العيب السائد في الزيركونيا )

 .ZrO2)أ( اكتب التفاعل الذي يمثِّل تكّون خلل شوتكي في 

كلفن. المحتوى الحراري  333عند درجة حرارة  ZrO2)ب( احسب نسبة الفراغ للزيركونيوم في بلُّورة 

 . 3.110، قيمته Aإلكترون فولت / عيب، واإلنتروبي،  1.0، قيمته ΔHsلتكّون عيب شوتكي، 

تب (. اكCaO) calciaبالكالسيا  ZrO2األكسيد يمكن تشويب كريستالة  غراتث)ج( لزيادة عدد عيوب 

 يتم تكوين فراغ أكسيد. ZrO2ُمدمجة في كريستالة  CaOأنّه لكل  ا  التفاعل ُمظهر

 الحركيّة التي تم عرضها في المحاضرة. ™ATOMIX)د( في الشكل أدناه صورة لمنحوتة 

ن ـللصدأ حّرة الحركة بين لوحين م يتكّون الجهاز من طبقة من ُكريَّات من الفوالذ المقاوم

poly(methyl methacrylate) (PMMA يمكن تصّور الكرات على أنّها ذّرات في ما يشبه المادة .)

لة شحنة، أّي، معدن. لكل من اآلتي، حدد مباشرة  الصلبة ثنائية األبعاد تتكّون من ذّرات ال تحمل ُمحصِّ

 مثيل ثنائي األبعاد:على الصورة خاصيّة  واحدة  يمكن أن تكون كت

 ( منطقة ال بلّورية..) ( سطح حّر،3) ( حّد ُحبيبي،1) ( فراغ،0)
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 :2، االمتحان النهائي، المسألة رقم 2000خريف 

. الُكريَّات الداكنة تمثِّل دناهأفي الشكل ( يظهر CsCl) cesium chlorideهيكل بلّورة كلوريد السيزيوم 

  .Clذّرات 

 )أ( سّم النظام البلّوري

 )ب( سّم شبكة برافيه 

  )ج( سّم قاعدة الهيكل البلّوري وقم باإلشارة إلى القاعدة في الشكل. 

 

 

 لقاعدةا
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 :3، االمتحان النهائي، المسألة رقم 2000خريف 

رتيب الذّرات، التي ( إلظهار تW) tungsten( في بلُّورة تنجستين 100ارسم جزء من الُمستوى ) ( أ)

  يجب تمثيلها ككرات صلبة.

)ب( على الرسم الذي استخدمته لإلجابة على الفقرة )أ(، ارسم وقم بوسم جميع االتجاهات التي يحدث 

 بمجاراتها االنزالق وقم بتسمية عائلة االتجاهات التي تنتمي إليها.

( من التنجستين. عبّر عن إجابتك بوحدة )ذّرة سم100سب كثافة التعبئة الذريَّة في ُمستوى ))ج( اح
-1

.) 

 

 

 :9، االمتحان النهائي، المسألة رقم 2000خريف 

، القطب . قم بوسم الخواص التالية: أنبوب التفريغx-)أ( ارسم شكل مبّسط يصّور الجهاز الذي يولِّد أشّعة

 .x-السالب، القطب الموجب، الهدف. حدد على رسمك انبعاث أشّعة

)ب( أنبوب تفريغ الغاز لرونتجن كان غير فّعال وغير آمن بشكل كبير. من ضمن التعديالت التي قام بها 

لى أنبوب تفريغ بدال  من أنبوب يحتوي ع -0(، كانت كالتالي: 0911لسنة  MITويليام د.كولدج )خّريج 

د بالماء. ص   -1غاز، و  على جهاز رونتجن. حدد في  ا  ف كيف أّن كل تعديل يمثّل تحسينقطب موجب ُمبرَّ

 إجابتك المشكلة التي يناقشها التعديل واشرح كيف يتغلَّب التعديل على الُمشكلة.

Å (6.66 × 10 0.666يعطي القيمة  Duane-Hunt Law)ج( قانون دوين هانت 
-11

 m)  للطول

 . كم يجب أن تكون قيمة جهد اللوح تحت هذه الظروف؟x-الموجي األقصر الذي ينتجه أنبوب أشّعة

 

 

 :00، االمتحان النهائي، المسألة رقم 2000خريف 

م التماثل الدوراني لكل من األنماط التالية. عبّ   د ورة. -nر عن إجابتك بالشكل قدِّ
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 1111الفصل األول 

 

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

 http://ocw.mit.edu/terms 
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