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مقدمه

ظم از   از نظر کريستالوگرافي، کريستالي که داراي ساختار شبکه اي کامالً من    ⇨
. تکرار سلول واحد باشد، کريستال ايده آل ناميده مي شود     

بلکه با کنترل عيوب شبکه    .  عيوب شبکه کريستالي همواره نامطلوب نيست⇨
يشتر،  مي توان فلزات و آلياژهايي با استحکام باال، مغناطيسهايي با قدرت ب       

پيلهاي ترانزيستوري و خورشيدي پيشرفته و ديگر مواد با خواص صنعتي      
. بهتر توليد کرد

عيوب شبکه کريستالي نسبت به ابعادي که داد مي توان به ترتيب زير      ⇨
: تقسيم بندي کرد 

)عيوب صفربعدي  (عيوب نقطه اي١.

)عيوب يک بعدي(عيوب خطي٢.

)عيوب دوبعدي(عيوب سطحي٣.

)عيوب سه بعدي (عيوب فضايي۴.

پالستيسيته و استحکام فلزات، هدايت الکتريکي نيمه هاديها، پسماند        ⇨
هاديها و  ) سوپر(مغناطيسي و مغناطيسهاي دائمي و هدايت الکتريکي فوق   

استحکام در مقابل درجه حرارتهاي باال و قابليت هدايت حرارتي مواد     
سراميکي کريستالي در درجه حرارتهاي پايين، از عواملي است که به شدت    

.تحت تأثير عيوب کريستالي مي باشند   



عیوب نقطه اي

:عيوب نقطه اي شامل موارد زير مي باشد⇨
عيب جاي خالي١.
عيب شوتکي٢.
عيب بين نشيني٣.
عيب جانشيني۴.
عيب فرنکل۵.



عیب جاي خالی

محلهاي خالي در شبکه کريستالي از مهمترين و ساده ترين عيوب نقطه اي     ⇨
بخصوص سرد کردن با    ( چنين عيبي مي تواند در مواقع انجماد  . هستند

، تغيير شکل، اشعه دادن با اشعه اي که        )سرعت زياد از درجه حرارتهاي باال
.داراي انرژي زياد است و يا درجه حرارتهاي باال به وجود مي آيد   

براي بدست آوردن يک جاي خالي بايد اتم را به طريقي از محل خود در      ⇨
بدين منظور انرژي الزم است که انرژي تشکيل محل     . شبکه خارج سازيم

. خالي ناميده مي شود
ري  يک کريستال معيوب در مقايسه با يک کريستال ايده آل، انرژي آزاد کمت         ⇨

.دارد



عیب شوتکی

ي يوني  عيب شوتکي از جمله عيوب نقطه اي بوده که در کريستالهايي با پيوندها   ⇨
.  محل خالي مي تواند يون مثبت و يا يون منفي باشد    .  يافت مي شود

ک اتم   عيب شوتکي مي تواند در اثر جايگزيني يک اتم باردار شبکه به وسيله ي   ⇨
براي مثال         به جاي       و يا            . ديگر با بار ظرفيت کمتر يا بيشتر جايگزين شود   

. در شبکه به وسيله         جايگزين مي شود          
.نشان داده شده است  NaClدر شکل مقابل عيب شوتکي در کريستال   ⇨

+Na +2Ca
+3Al+4Si



عیب بین نشینی

شبکه  عيب بين نشيني در اثر قرار گرفتن يک اتم در فضاي موجود بين اتمهاي       ⇨
. به وجود مي آيد

مهاي   شرط اوليه براي قرار گرفتن يک اتم ثالث به طور بين نشيني در بين ات     ⇨
شبکه   شبکه اصلي به اندازه کافي کوچکتر بودن شعاع اتمي آن از اتمهاي اصلي     

براي مثال مي توان قرار گرفتن اتمهاي کربن در شبکه مکعب با وجوه           . است
. مرکزدار آهن را نام برد  

اين عيب مي تواند باعث کجي يا تغيير شکل موضعي در ساختار شبکه       ⇨
.کريستالي شود

.عيب بين نشيني بيشتر در شبکه هايي با ضريب تراکم پايين ديده مي شود     ⇨
در شکل روبه رو عيب بين نشيني،  ⇨

به هم ريختن شبکه آهن در اطراف     
درجه۹۲۰اتم کربن در دماي باالي      

. سانتيگراد نشان داده شده است    



عیب جانشینی

اتمهاي ناخالصيهاي موجود در يک کريستال ممکن است در محلهاي خالي به         ⇨
ه در  جاي اتمهاي شبکه و يا در فضاهاي موجود بين اتمهاي شبکه قرار گيرد ک        

لي شبکه    حالت اول شعاع اتم جانشيني مي تواند تقريباً اندازه شعاع اتمهاي اص       
.باشد

اندازه اتم جانشيني کوچک و     )  در شکل مقابل عيب بين نشيني در حالت الف    ⇨
. اندازه اتم جانشيني بزرگ نشان داده شده است  ) ب



عیب فرنکل

وجود يک محل خالي با يک عيب بين نشيني همراه با هم در يک شبکه       ⇨
.کريستالي عيب فرنکل ناميده مي شود   

ت به  ساختار کريستالي با شبکه متراکم، عيوب بين نشيني و فرنکل کمتري نسب       ⇨
درون عيوب محل خالي و عيوب شوتکي دارد، زيرا براي انتقال اتمهاي جديد به    

. محلهاي جديد انرژي زيادتري الزم است  



مزایاي عیوب نقطه اي

براي مثال در   . محلهاي خالي، از عيوبي است که پديده نفوذ را آسانتر مي کند     ⇨
. شودآبکاري و سخت کردن سطحي فوالدها و آلياژها از آن استفاده صنعتي مي     

بدين منظور . عيوب نقطه اي سبب ايجاد تغييراتي در رنگ کريستال مي شود     ⇨
تريکي را  هرگاه يک الکترون در يک محل خالي آنيوني قرار گيرد و توزيع بار الک    
عي که  متعادل سازد، مي تواند يک مرکز رنگ را به وجود آورد، براي مثال موق       

آبي  KClاشعه داده شود رنگ آن زرد و کريستال  Xبا اشعه   NaClکريستال  
. بنابراين عيوب نقطه اي شرط اول براي فتوگرافي مي باشد       . رنگ مي شود

از ديگر کاربردهاي عيوب نقطه اي يا محلهاي    ⇨
جاي خالي، ساخت بلورهاي نيمه عايق و يا      

بدين ترتيب که با قرار دادن     . نيمه هادي است    
مقدار کمي ناخالصي در بين اليه هاي يک      

بلور عايق مي توان آن را به يک نيمه هادي      
. تبديل کرد 



عیوب خطی
نابجايي لبه اي با خطي  ١.
نابجايي پيچشي  ٢.
نابجايي مختلط   ٣.
ه در شبکه کريستالي نابجاييها عيوبي هستند که در امتداد يک خط در شبک   ⇨

شکل  . ديده مي شوند، بدين جهت است که جزء عيوب خطي به شمار مي آيد  
. زير يک عيب خطي يا نابجايي لبه اي را نشان مي دهد   

کميتي که براي تعيين مقدار و      . يک خط نابجايي را با عالمت     نشان مي دهند      ⇨
ناميده  جهت اين عيب به کار مي رود يک کميت برداري است که بردار برگرز           

اندازه اين بردار مضرب صحيحي از واحد شبکه و جهت آن عمود بر       . مي شود
. خط نابجايی است 

نسبت به جهاتي که خطوط نابجايي و بردار  ⇨
برگرز با يکديگردارند نابجاييها تعريف       

. مي شوند  

^
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نابجایی پیچشی
ط  اين نابجايي بدين جهت پيچشي ناميده مي شود که صفحات اتمي عمود بر خ      ⇨

هد و يا مي   نابجايي کامالً جدا از يکديگر نبوده، بلکه يک سطح پيچ را نشان مي د      
ر  توان چنين تصور کرد که دو قسمت از يک شبکه کريستالي در جهت مخالف ب   

جهت روي يکديگر لغزيده است به طوري که اين لغزش تنها بر روي يک صفحه در    
داً در رديف  موازي خط نابجايي به اندازه يک فاصله اتمي انجام گرفته و اتمها مجد        

. هم قرار مي گيرند و بدين ترتيب نابجايي پيچشي به وجود مي آيد      
در نابجايي پيچشي بردار برگرز موازي خط     ⇨

.  نابجايي و مقدار آن برابر گام پيچ است        



نابجایی مختلط 

ه وجود نابجاييهاي مختلط از پيوستن نابجاييهاي لبه اي و پيچشي به يکديگر ب        ⇨
حاالت مختلف اين نابجاييها به زاويه بين بردار برگرز با خط نابجايي        . مي آيند

هرگاه يک دور برگرز شامل چندين نابجايي شود بدين ترتيب    . بستگي دارد
هر يک   بردار برگرزي که از آن نتيجه مي شود برابر حاصل جمع بردار برگرزهاي     

. از نابجاييهاست



عیوب صفحه اي

عيوب اليه اي ١.

مرز دانه ها ٢.

يگر به  عيب اليه اي از قرار گرفتن بدون نظم و ترتيب صفحات اتمي بر روي يکد       ⇨
بدين ترتيب که در قسمتي از کريستال قسمتي از اليه ها وجود       . وجود مي آيد

براي مثال در سيستم هگزاگونال متراکم تکرار صفحات به صورت        . ندارد
ABBABAB...  در مي آيد در صورتي که تکرار عادي اليه ها به صورت

ABABAB…       است و يا در سيستم مکعب با وجوه مرکزدار با وجود اين عيب
در مي آيد در صورتي که تکرار منظم اليه ها در   …ABCBCABCبه صورت 

. است…ABCABCABCاين نوع سيستم به صورت  



مرز دانه ها

د، مرز  يکي ديگر از عيوب دو بعدي که اهميت زيادي در خواص مکانيکي مواد دار  ⇨
ند چنانچه مي دانيم تقريباً تمام مواد شامل تعداد زيادي دانه هاي بلور        . دانه هاست

شبکه  و يا به عبارتي ديگر چند کريستالي هستند و جهت گيري آرايش اتمي يا     
هرگاه هر   . کريستالي در دانه هايي که مجاور يکديگر قرار گرفته اند، متفاوت است     
ايان مي   يک از دانه ها با مرزهايي، از دانه هاي مجاورش جدا شود، شکل زير نم     

چنانچه از اين شکل مشخص است نوع شبکه در هر دانه يکسان، اما جهت        . گردد
. گيري شبکه ها متفاوت است 

) مرز دانه ها در ساختار ميکروسکوپيک را نشان مي دهد و شکل ب   ) شکل الف⇨
تصوير شماتيکي از  

. مرزدانه است -دانه  



عیوب فضایی

مانند  (عيوب فضايي يا سه بعدي، فضاهاي خالي ميکروسکوپي و ماکروسکوپي      ⇨
ز  حفره هاي انقباضي کوچک داخلي، حفره هاي ريز سطحي که در اثر خروج گا     

براي مثال در اثر تأثير      . است) پديد مي آيد، ترکهاي مويي و از اين قبيل عيوب   
اوب متقابل چندين نابجايي مخصوصاً موقعي که تحت تأثير بارهاي خارجي متن      

. قرار گيرد، يک شکاف ريز به وجود مي آيد    

د در تنها عيوب ساده جاي خالي مي تواند در حالت تعادل حرارتي به وجود آي  ⇨
صورتي که بقيه عيوب شبکه اي که از لحاظ ترموديناميکي در حالت تعادل   

بدين ترتيب مرز دانه ها مي     . نيستند تحت تأثير عوامل خارجي تشکيل مي شوند  
ر شکل  تواند در کريستاليزاسيون يا هنگام انجماد و نابجاييها در موقع تغيي     

.پالستيکي به وجود آيند


