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1. ผลึกเปนของแข็งที่มีโครงสรางภายในเรียงตัวซ้ํากันอยางเปนระเบียบ (Periodic ordered atomic arrangement) เปน
ผลใหผลึกมีความแตกตางจากวัตถุซึ่งไมมีโครงสรางภายใน (Amorphous) จงอธิบายเปรียบเทียบ พรอมยกตัวอยาง
ประกอบโดยละเอียด เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ เรื่อง ความแข็ง (hardness) และแนวแตก (cleavage) ซึ่งเปนผลมา
จากการมีโครงสรางภายในที่แตกตางกัน
(30pt)
2. จาก phase diagram ที่กําหนดให จงตอบคําถามตอไปนี้

(15pt)

C

2.1 เมื่ออุณหภูมิลดลง, C ที่อุณหภูมิ T2 เปนของเหลว หรือของแข็ง ถาเปนของแข็งจะเปนสารเนื้อเดียว หรือเนื้อ
ผสม
2.2 เมื่ออุณหภูมิลดลง ณ จุดที่ C สัมผัส Solvus curve จะมี composition เปนอยางไร
2.3 ที่อุณหภูมิ T3, ผลึก C ที่เกิดขึ้นจะมี composition เปนอยางไร
2.4 ที่ composition A65B35 อยูในชวงอุณหภูมิใด
2.5 ผลึกตองตกผลึกมาจาก melt ที่มี composition เปนอยางไร จึงจะไมเกิด exsolution?
3. จาก clinographic drawing และ ฟอรมผลึกที่กําหนดให จงหาแกนโซนของหนาผลึก
(a) p {111} and a {100}
(b) c {001}, p {111}, and m {110}
(c) a {100}, m {110}, and b {010}

(15pt)

4. จาก Clinographic drawing ที่กําหนดใหตอไปนี้
(50 คะแนน)
- จงบอกชื่อฟอรม และจํานวนหนาผลึกในแตละฟอรม พรอมระบุวาเปนฟอรมเปดหรือฟอรมปด
- เขียน Hermann-Mauguin Symbols ของแตละผลึก
- ระบุระบบผลึก ชนิดและจํานวนสมมาตรในแตละผลึก
(a)
(b)
(c)

(c)

(d)

5. จากคําตอไปนี้ จงวาดภาพประกอบ พรอมอธิบายลักษณะที่สําคัญของนิสัยผลึก (Crystal habit) ตอไปนี้ (30 pt)
(A) Acicular
(B) Dendritic (C) Micaceous (D) Geode
(E) Globular
6. จาก clinographic drawing ที่กําหนดให จงเติมดัชนีหนาผลึกใหครบทุกหนา เมื่อกํานดฟอรมใหดังนี้ โดยลอกรูปภาพ
(40pt)
ลงสมุดคําตอบ และใสแกนผลึกใหครบ
(a)

{111}, {110} and {100}

(b)

{110}, {112}, {113}

7. จงนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ เติมลงในขอ 1-10 โดยใหมีความหมาย หรือความสัมพันธกัน
…… 1) Steno’s law
…… 2) Exsolution
…… 3) (110)
…… 4) Cyclic twin
…… 5) Ore
…… 6) Polymorphism
…… 7) Trapezohedron
…… 8) 2/m 2/m 2/m
…… 9) Space group
…… 10) Crystal habit

(10 pt)

a. Quartz ที่อุณหภูมิสูง จะตกผลึกใน Hexagonal division และที่อุณหภูมิต่ํากวา
573°C จะตกผลึกใน Rhombohedral division
b. การแทนที่ของน้ําแรในโครงสรางของเนื้อเยื่อไม เกิดเปนไมกลายเปนหิน (petrified wood)
c. กฏการแฝดของผลึกในธรรมชาติ ซึ่งจําแนกโดยชนิดของสมมาตรที่เกิดการแฝด
d. Prismatic, fibrous, botryoidal, etc.
e. โซนผลึก
f. ฟอรมปดพิเศษในระบบ Isometric
g. ความสมบูรณของธาตุตางที่มีในเปลือกโลก (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K and Mg)
h. Twin plane
i. ความสมบูรณของธาตุที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ (Pb, Zn, Fe, Cu…)
j. Point group
k. 230 หมูผลึก
l. การเกิดของหนาผลึกที่พบไดบอย เปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนจุด (lattice point)
บน lattice
m.ดัชนีหนาผลึก
n. มุมระหวางหนาผลึกคูหนึ่ง ของผลึก/แร ชนิดเดียวกัน วัดที่อุณหภูมิเทากันจะมีคาคง
o. กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อแรที่ผลึกผสมเนื้อเดียวเกิดการแยกตัวออก เปนแรสองชนิด
หรือมากกวา โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของสสารจากระบบ
q. Aragonite (CaCO3) และ Cerussite (PbCO3) ตกผลึกในโครงสรางแบบเดียวกัน

