تمرین های درس مباحث ویژه در سرامیک ها.

 -1چگالی پروسکایت را در صورتی که ساختار سلول واحد آن را مکعبی فرر

کیری

را اسرت اده ام ورر و

شعاع اتمی کایون ها و آنیون ها محاسبه و ا چگالی واقعی آن مقایسه کیید66.

 -2ثا ت مادوالنگ شبکه کریستالی نمک طعا را محاسبه کیید22.
 -3ارتباط ضریب انبساط حرارتی و انرژی پیوند را شرح دهید49.
 -9مقادیر تئوریک مدول یانگ و استحکا در مواد را ا تووه ه انرژی پیوند اتمی محاسبه کیید44 .
 -5انحالل  CaCl2در نمک طعا را ا است اده ام روش کروگر-وییک یویسید152 .
 -6اثر فشار وزئی اکسیژن محیط ر رسانایی نیمه هادی  ZnOرا دست آورید202 .
 -7ماویه ین دانه ها در حضور تخلخل در چه شرایطی میتواند میجر ه حذف تخلخل شود325.
 -2ارتباط ین طول ترر

اولیره و طرول ترر

ن رایی در انردامه گیرری ترافی

ره روش اییردنت-شکسرت

(چانتیکول) را دست آورید ( .وزوه ) Mechanical Properties of Ceramics by Watchman

 -4رای یک قطعه سرامیکی اعداد استحکا اندامه گیری شده صورت میر است .مدول وایبیرل آن را محاسربه
کیید .مقدار تیش کار ردی آن را طوری طعیرین کییرد کره احتمرال شکسرت آن کمترر ام  00001اشرد.
Worked Example 11-2 page389
 -10رای یک ماده دارای آنیزوتروپی حرارتی مقدار اندامه دانه حرانی را که میجر ه شکست خرود ره خرودی
حین سرد کردن می شود رحسب مدول یانگ و ضرایب انبساط حرارتی و اختالف دمای کوره و محریط و
انرژی کشش سطحی محاسبه کیید (فر

کیید دانه مکعب شکل است) 953

 -11مقادیر وریان اتالف رای یک نیمه هادی را ا رس شکل و روا ط مر وطه شرح دهید972 .
 -12س

هر یک ام مکانیس های پالریزاسیون در اتالف را ا تووه ه فرکان

 -13مواد پارا  ،فررو  ،آنتری فررو و فرری مییراطی

کاری توضیح کامل دهید941 .

را رر اسراس ضرریب قا لیرت مییاطیسری (Magnetic

) susceptibilityا یکدیگر مقایسه کیید514 .

