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VqnÊld na*rrr 66 *udienumner edd€liÉ qp i€dcr ingeleverd blad. Ntrmmer de ingelever{e btad4o
qr ver,mctd op blad t h€É btaál amtal ingdsvcÍdÊbld€a'

@geve f (zie Í'igJ)

de eritestisc,he smensteUing (i.e. 4.3Wat is de Êaktie arsteqia (y) in een legering met
gewichtsproceuten C) bij 11.47 oC€Nr war is de sagggq! vaditars@iefl {

,  ta

Wat is de fuktíe,fcrriet (ct) in €€n leg€riÍ€ ling (i.e. 0.77

Égrpchts-?1.,C),bli, zll 0C en w* is de vmditferyriefl ?.
Welkefralcicvm, aaal met 0.5 de perli*ische stsutÍnur €n wat is

L hoe je aaa:je dwoorden kont-
,g van auste,rriet nar prÍiet des te dunner worden de
rtíet voo'r&omen. Leg uit welke nree falcoren hier aan

--_., e. trnld4s-vm de nrrrmale stuktuuÍ rh perliet met lamellen kaa ook een rehterc struktuuÍ
verÈegen worden (geschikt voor b.v. digptnekken) watria bolleqies ('spheroids') cgnenti* in een

u,-mffiix voórkomen. Op welke wijze moet perlia gqgloeid worden om deze struktuur te
verkrijgen eo watis deredd\h dee stnrlstuur dan sntsaat?

f. Bij nog mellere aflcoeling naar kmer,teppeqaturn (of lager) van auste,qiet ontstad eÊn
metastabiele Íise die we rnartensiet no€m€n- 'Wat gebeurt er met de strnktuur als mrte'nsiet
gevormd wordt €,!r,.$'aaroÍn kan verwacht worden dat dit martensiet heel hrd (en ook bros) is?
(Gebruik hieóij ook inforrratie uit Fig.1.)
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e treksterkte van 1800 h,fo)en wordt o.a gebruikt in
sspann€, r gewapend beton- De elasticiteitsnodulus
it staal wordt in een brugkonstnil;tie gónrikt De
)0 ton); dat is we,nveel als ee'n Boeing 7! dre
,rb{ibelastingnem€n we de wande2.

L Reken uit bij welke belasting uitgednrkt in gewicht in kg dit draad^met een ster*Íe vm 1800
"'-- MPabreekt als de doorsnede vatr het draarl een oppervlalc van I cm'heeft.
\-.o. Welke diameter moet de kabel in de brug kqigen?

c. Hoeveel rekt de kabel o.i.v. de belasting uit?
d. Maak ee,n schding met welk percentage de disneter vm de draad aftee'mt door de tekbelasting

en verklaarhoe je aan je antwoordkomt
e. Geef twee verschillende nanieren oln eÊn netaal" zonder verandering{& van .erns456lling, te

verstevigen (harder 19 makgn). Leg in het kort uit lvatrom het materiaal verstevigd. tsepaalde
t1'pe,n defecte,n spelen hierbij een belmgrijke rol. Bescbrijf deze defecten en bespreek hrm rol.

Opgave 3

a dfu maat voor de stiiftsid geldt de (ogaritme vm de) relaxatie-modulus 4: o(tyeq m* o(t) de
tijds^rhnnkelijke spalrning beschouwd voor eer zekeÍe tijd t en eo de opgelegde rek. Hoe ziet
sóematisch het veóand tuÍisÊn log@J en de temperduur T er dan uit voor: (i) een morf
polymeer, (ii) een ged€eltehjk kristallijn pollmeer en (iii) een gevulcaniseerd rubber?
teken het verloop van log(E") versusT-in éen figuur (om onderling vergelírjk goed mogelijk te
maken) en geef korte I'erklringe,n voorhet karakteristieke verloop dat in de 3 gevallen opfreedt.
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Eig€nschapp€n va kunststoffeir kunnen beíhvloed rroÍdffi door het geaniddelde molekuul-
gewicht Noe,m 2 ztike eige,pschappgn en beschrijf waaÍom en hoe ze vsanderen bti ees to€,nilne
van het g€middetde molekuulggwicht.
Aan welke voorwaarde mo€ten de molekulen in e€n polymeer voldoe,n, zodat àj een kristaltijne
struktuuÍ kunnen vormen?, ̂  {.- ,">., ., it)
De verhoudi4g van ae c*iffilmióffih in MgO is 0.464 : 1. Heeft Mg een omringing met 6 of

. 
8 naaste-burÍ domeo rran zurustonl';ratd-m-v. 6*4[eningen zie,lr hoe je aan je antwoordkomt.
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Zuiver koper heeft bii 20 0C een geleidbaarheid van 6.0 107 (Ch)-I- Zuiver zilver van 6.8 107 (f,!m)'t.
a- Bepaal bíj benadering de geleidbaarheid vm' Cu bij 170 0C. Verklaar waaxom de gegwe,

verandering nan de geleidbaarheid optreedt.
b. Ha Cu wordt veron-treinigd met 2 at.o/o Ag. Wordt de geleidbaarheíd van de legerigg beter of

slechter don vm zuiver Cu? Motiveerje antwoord
Intinsiek GaAs heeftbij kmerteanperaturu een geleidbarheid van 10ó (C}:)t. De mobiliteit van
de elektronen en de gaten is 1esp. 0.88 en 0.04 m2(Vs). De eenhei6lslqding = 0.16 10-18 g, 6",
getal vm Avogadro Na,d 10' (mol)'' e,n de koastants ys Bslzmann tF8.617 l0-'eVlK \Mat is
de conceirtratie wije elektronen €Ír wat is de conceirtratie gateln.bij deze te,naper,atuur?
De geleidbaarheid van GaAs blj 500 0C is 10 (fimfr. rcg uit warqm deze (grote) veradering
va de geleiding met de teÍmp€ratuuÍ optreedt? Geef het mathematische veÍbad tussen de
concentratie geleidingselektronen €n gaten en de tempemtuur.
Halfgeteiders kunne,n'luminiscentie vertonen; een verschijnsel dat in LEDs (Light Emitting
Diodes) gebnrikt wordt, Welk proces veroonaakt luminiscentie. Geef schematisch weer hoe eear
LED er (eenvoudig) uiaiet en bespreekde werking vaar de door je weergegeven LED.

d.
i l

I


