
Γραπτή εξέταση «Η Δομή των Υλικών»-Ιανουάριος 2017 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 (Καθ. Β.Ζασπάλης) 

 

Στην Εικόνα α δίνεται (σε μοντέλο διευρυμένων διατομικών αποστάσεων) η επίπεδη ατομική διάταξη των 

επιπέδων (110) ενός καθαρού μετάλλου Μ της FCC δομής (Ατομικής μάζας 55 g mol-1).  

I) Nα υπολογιστεί η θεωρητική πυκνότητα του μετάλλου (20 μονάδες) 

ΙΙ) Να υπολογιστεί ο αριθμός των ατόμων ανά μέτρο μήκους στην κατεύθυνση [11̅1]  (20 μονάδες) 

ΙΙΙ) Κατά τον χαρακτηρισμό της κόνης με τη μέθοδο περίθλασης ακτίνων χ με πηγή ακτινοβολίας χαλκό 

(λ=0.154 nm) παρατηρείται μια κορυφή σε γωνία 2θ=44.60o. Σε ποια κρυσταλλογραφικά επίπεδα 

οφείλεται; (20 μονάδες) 

Στις Εικόνες β-στ του Παραρτήματος δίνονται τα βήματα πλήρωσης και συμπίεσης μιας κυλινδρικής μήτρας 

από κόνη σωματιδίων του μετάλλου Μ.  

IV) Πόσα g κόνης απαιτούνται για κάθε μια πλήρωση της μήτρας θεωρώντας πως η κόνη εντός της μήτρας 

έχει πορώδες 60%; (Εικόνα γ)-20 μονάδες 

V) Η κόνη συμπιέζεται έτσι ώστε το ύψος του συμπιεσμένου κυλινδρικού δοκιμίου να γίνει μισό. (Εικόνες 

δ ή ε). Αυτό σημαίνει πως: 

1. Η θεωρητική πυκνότητα θα: 

Α. διπλασιατεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερή Δ. άλλο 

και θα ισούται με _______(g cm-3) (5 μονάδες: σωστή επιλογή 2 σωστή ποσοτική εκτίμηση 3) 

2. Η ολική πυκνότητα θα: 

Α. διπλασιατεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερή Δ. άλλο 

και θα ισούται με _______ (g cm-3) (5 μονάδες: σωστή επιλογή 2 σωστή ποσοτική εκτίμηση 3) 

3. Το πορώδες θα: 

Α. διπλασιατεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερό Δ. άλλο 

και θα ισούται με ________(%) (10 μονάδες: σωστή επιλογή 3 σωστή ποσοτική εκτίμηση 7) 

 

Καλή επιτυχία 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 (Καθ. Β.Ζασπάλης) 

 

Στην Εικόνα α δίνεται (σε μοντέλο διευρυμένων διατομικών αποστάσεων) η επίπεδη ατομική διάταξη των 

επιπέδων (110) ενός καθαρού μετάλλου Μ της FCC δομής (Ατομικής μάζας 55 g mol-1).  

I) Nα υπολογιστεί η θεωρητική πυκνότητα του μετάλλου (20 μονάδες) 

Απάντηση 

 

Από το παραπάνω σχήμα εύκολα συνάγεται πως η σταθερά α της κυβικής κυψελίδας θα ισούται με: 

𝛼√2

2
= 0.2482 𝑛𝑚 ⇒ 𝑎 =

2×0.2482

√2
𝑛𝑚 ⇒ 𝑎 = 0.351 𝑛𝑚  

H δε πυκνότητα του μετάλλου θα είναι: 

𝜌 =

4 × (
55 𝑔/𝑚𝑜𝑙

𝛮𝛢𝑉  
𝑎𝑡

𝑚𝑜𝑙

)

(0.351 × 10−7𝑐𝑚)3 ≈ 8.45 
𝑔

𝑐𝑚3 
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ΙΙ) Να υπολογιστεί ο αριθμός των ατόμων ανά μέτρο μήκους στην κατεύθυνση [11̅1]  (20 μονάδες) 

 

Απάντηση 

H κατεύθυνση [1 1̅ 1] παρουσιάζεται στην εικόνα και όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη δομή είναι (λόγω 
συμμετρίας) ακριβώς ίδια με την κατεύθυνση [111]. 

Η γραμμική πυκνότητα θα είναι: 

𝐿𝐷 =
1 𝑎𝑡.

𝑎√3
=

1

0.351 × 10−9𝑚 × √3
≈ 1.64 × 109

𝑎𝑡

𝑚
 

 

ΙΙΙ) Κατά τον χαρακτηρισμό της κόνης με τη μέθοδο περίθλασης ακτίνων χ με πηγή ακτινοβολίας χαλκό 

(λ=0.154 nm) παρατηρείται μια κορυφή σε γωνία 2θ=44.60o. Σε ποια κρυσταλλογραφικά επίπεδα 

οφείλεται; (20 μονάδες) 

Aπάντηση: 

Από το νόμο περίθλασης του Bragg έχουμε: 

𝜆 = 2𝑑(ℎ𝑘𝑙) sin(𝜃) ⇒ 𝑑(ℎ𝑘𝑙) =
𝜆

2 sin(𝜃)
=

0.154

2𝑠𝑖𝑛 (
44.6

2
)

= 0.203 𝑛𝑚 

Aπό τη σχέση μεταξύ αποστάσεων και δεικτών Miller έχουμε: 

1

𝑑(ℎ𝑘𝑙)
2 =

ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

𝑎2 ⇒ ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 =
0.3512

0.2032 ≈ 3 

Άρα πρόκειται για τα επίπεδα (111). 

 

Στις Εικόνες β-στ του Παραρτήματος δίνονται τα βήματα πλήρωσης και συμπίεσης μιας κυλινδρικής μήτρας 

από κόνη σωματιδίων του μετάλλου Μ.  

IV) Πόσα g κόνης απαιτούνται για κάθε μια πλήρωση της μήτρας θεωρώντας πως η κόνη εντός της μήτρας 

έχει πορώδες 60%; (Εικόνα γ)-20 μονάδες 

Απάντηση 

Ο ολικός όγκος πλήρωσης είναι: 

𝜋(𝑅1
2 − 𝑅2

2) × 𝐿 = 𝜋(72 − 52) × 20 = 1.51 𝑐𝑚3 

H ολική πυκνότητα ρbulk της κόνης υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘

𝜌𝑡ℎ
= 1 − 𝜀 = 0.4 ⇒ 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 = 0.4 ∗ 8.45 = 3.38 

𝑔

𝑐𝑚3 

H μάζα της ασυμπίεστης κόνης στη μήτρα είναι: 

𝛭 = 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 × 𝑉 = 3.38 × 1.51 ≈ 5.1 𝑔 
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V) Η κόνη συμπιέζεται έτσι ώστε το ύψος του συμπιεσμένου κυλινδρικού δοκιμίου να γίνει μισό. (Εικόνες 

δ ή ε). Αυτό σημαίνει πως: 

1. Η θεωρητική πυκνότητα θα: 

Α. διπλασιαστεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερή Δ. άλλο 

και θα ισούται με _______(g cm-3) (5 μονάδες) 

Απάντηση 

Η θεωρητική πυκνότητα του υλικού προφανώς και δεν εξαρτάται από το βαθμό συμπίεσης. Άρα θα 

παραμείνει σταθερή (επιλογή Γ) και ίση με 8.45 g cm-3. 

2. Η ολική πυκνότητα θα: 

Α. διπλασιαστεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερή Δ. άλλο 

και θα ισούται με _______ (g cm-3) (5 μονάδες) 

Απάντηση 

Η ολική πυκνότητα είναι ο λόγος της ολικής μάζας (η οποία παραμένει αμετάβλητη) προς τον ολικό όγκο 

(ο οποίος υποδιπλασιάζεται). Κατά συνέπεια η ολική πυκνότητα θα διπλασιαστεί (επιλογή Α) και θα γίνει 

ίση με 2x3.38=6.76 g cm-3. 

 

3. Το πορώδες θα: 

Α. διπλασιαστεί  Β. υποδιπλασιαστεί Γ. παραμείνει σταθερό Δ. άλλο 

και θα ισούται με ________(%) (10 μονάδες) 

 

Aπάντηση 

Για την ασυμπίεστη κόνη ισχύει η σχέση: 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘

𝜌𝑡ℎ
= 1 − 𝜀 

Για την συμπιεσμένη κόνη ισχύει; 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘
′

𝜌𝑡ℎ
= 1 − 𝜀′ ⇒ 𝜀′ = 1 −

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘
′

𝜌𝑡ℎ
= 1 − 2

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘

𝜌𝑡ℎ
= 1 − 2(1 − 𝜀) = 2𝜀 − 1 

Συνεπώς η σωστή επιλογή είναι η Δ (άλλο) και το νέο πορώδες θα είναι (2x0.6)-1=0.2 ή 20%  

 

 

Καλή επιτυχία 


