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Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TYLAT
muka surat yang bercetak sebelurn anda memulakan peperi-ksaan
ini.

Jawab KESEI\4UA LIUA SOAIAN.
xesemuanya wtjE-Aijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Dengan bantuan gambarajah dan persamaan-persamaan
tertentu, bezakan spektrum yang terbit daripada
interferogram infinit dengan interferogram
terpangkas Yang diaPodisasikan.

(25 / LaA )

(b) Apakah yang d.imaksudkan dengan ungkapan
interfero-glam iala4 fungsi autokorelasi?

(3sl100)

( c ) Buktikan teorem konvofusi dan dengan bantuan
gambarajah terangkan hubungannya dengan teorem
persampel,an di dal-am spektroskopi jelmaan Fourier'

( 40/ r00 )

2. (a) Terangkan kenapa dan bagaimana anaLisis Kramers-
Kronig digunakan di clalam spektrum pantulan kuasa.
Sebutkan juga kelemahan utama analisis ini.

( so/ r0o )

(b) (i) Dengan bantuan gambarajah terangkan maksud mod
polariton, fonon TO dan LO.

(ii) Terangkan prinsip peqtulan pengtr-lerkesiJ JATR)dan tafsirkan spEktrum ATR suatu bahan
semi.konduktor.

( s0/ r00 )

3. (a) Terangkan perbezaan utama di antara model ion tegar
dengan model petala.

( 30/ 100 )
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Jelaskan maksud pemalar-pemalar daya bagi kekisi 3-
dimensi dan terangkan dengan bantuan gambarajah
hubungannya dengan simetri kekisi.

(b)

(c) (i)

(ii)

Bincangkan dua proses
di dalam suatu kekisi

(30/ro0)

utama yang boleh berlaku
tak harmonik.

4.

ferangkan maksud titik-titik genting di dalam
kurva sebaran fonon.

frekuensi-frekuensi fonon
genting digunakan untuk
spektrum infra merah jauh
daripada kumpulan III-V.

( 40/ 100 )

( a ) DaLam satu penyerakan Raman yang mana indeks bj-asan
bagi cahaya tuju dan terserak adalah sama, tunjukkan
bahawa pengujaan tertib-pertama mempunyai vektor
gelombang e =. 0 merujuk kepada saiz zon Brillouin.

(2sl100 )

( b ) Tunjukkan kenapa komponen cahaya terserak yang
seIalu diukur dalam uj ikaj i serakan cahaya ialah
komponen Stokes.

(25/l.oo)

( c ) Persamaan gerakan kekisi dengan kehadiran satu medan
el-ektrik di dalam hablur dapat ditulis sebagai

fro u^o' *o =-
NZo( g'!o ) Ir, ( g.5., )W,

Jelaskan bagaimana
pada titik-titik
mentafsirkan suatu
suatu semikonduktor

to

dengan sebutan-sebutan
seperti di dalam nota.

v(.Iq*t*.leY'*r'*q" )

mempunyai maksud yang

(ii) Bagi habl-ur GaAs tunjukkan bahawa persamaan
gerakan mod membujur dapat diberj_ sebagai

*rr2w=- t't z 
2w

( i ) Tunjukkan bagaimana persamaan di atas
menerangkan ciri-ciri mod tak polar
meJ-i-ntang.

eWeo@

dengan ul, ialah frekuensi mod melintang.

vi

biasa

dapat
dan
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5. (a)

(b)

(iii)
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Daripada persamaan bahagian ( ii) di atas 'tentukan persamaan bagi frekuensi mod membujur.
( s0/ 100 )

Berikan penerangan yang ringkas tetapi jelas tentang
sebarang tiga (3) proses luminesens yang berikut:-

(i) fotol-uminesens
( ii ) katodoluminesens
iii ) termoluminesens
( iv ) elektrol-uminesens

( 15/ 100 )

Keamatan pancaran termofuminesens bagi tertib-
pertama yang hanya mempertimbangkan pengeluaran
elektron darj-pada perangkap diberi sebagai

eksp (

o

dengan n-^ ial-ah bilangan elektron terperangkap pada- Eo suhu T
s ialah pekali kebarangkalian lepasan
E ialah kedalaman perangkap
k ialah pemalar Boftzmann
T ialah suhu dan
fl ialah kadar pernanasan mafar.

Terangkan secara fizikal- maksud persamaan di atas
pada suhu

( i ) rendah

f = n. s ekso(-t,o -

pertengahan dan
t inggi.

."7eksp{- j, S

E
E.

kro
E-m )dr ]

(ii
( iii

( rsl roo )

( c ) Di dalam teori luminesens tertib-kedua yang
mempertimbangkan kebarangkal-ian gabungan semula dan
perangkap semula yang sama dan juga bilangan pusat
Iuminesens dan eJ.ektron terperangkap yang sama,
keamatan pancaran I diberi sebagai

dnt 2I--m=-ort

densan o = frl eksp(- fu1.^'t
nr ialah bilangan elektron/Iubang di dalam perangkap/

- pusat luminesens
Nt ialah bilangan n"T6f"p elektron.
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( i ) Terbitkan satu persamaan
termoluminesens apabila
marar g = 9+ dibekat-kan.

OE
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bagi keamatan pancaran
satu kadar pemanasan

(ii-1

r4t -o'dr /Tm

terbitkan persamaan bagi kedalaman perangkap E.
( s0l 100 )

(d) Bincangkan perbezaan antara keamatan termoluminesens
tertib-pertama dan -kedua dengan menggunakan lakaran
yang bersesuaian bagi nilai E, s dan B yang sama.

( 2ol 100 )

- oooOooo

Dengan menggunakan syarat pancaran
termoluminesens maksimum pada suhu T- yanel
diberi sebagai m
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