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ساختار اتمی جامدات

:به طور کلي جامدات داراي دو نوع ساختار اتمي هستند 

فلزات و بسياري از سراميکها در حالت انجماد داراي     ): بلورين(ساختار کريستالي) ۱
.اين ساختار هستند

)الستيکها(شيشه و بسياري از پالستيکها االستومرها   ): آمرف(ساختار بي شکل) ۲



سیستمهاي مختلف کریستالی



اندیس میلر 

داد  در هر سلول واحد از مرکز هر سه اتم مي توان يک صفحه عبور داد که تع       ⇨
با هم   ) غير از صفحات مشابه   (اتمهاي موجود در هر واحد سطح تمام صفحات   

اين تعداد متفاوت اتمها بر روي صفحات و همچنين جهات        .  برابر نيست 
ل  مختلف کريستالوگرافي بر تعدادي از عمليات مکانيکي از جمله تغيير شک      

. پالستيکي تأثير خواهد داشت
براي تعيين موقعيت صفحات و جهات مختلف در هر شبکه کريستالي از روش       ⇨

. استاندارد انديس ميلر استفاده مي گردد  
براي مشخص کردن صفحه کريستالوگرافي، ابتدا محل تالقي آن صفحه با            ⇨

محورهاي مختصات تعيين مي شود، سپس عکس اين اعداد را بدست آورده و       
همگي را در کوچکترين مضرب مشترک ضرب کرده و به صورت کسري   

)hkl ( انتخاب مي کنيم .



مثالی از اندیس میلر

ولهاي براي يافتن انديس ميلر صفحه اي که محورهاي مختصات را در نقاطي به ط       ⇨
x=ma=1  وy=nb=2وz=pc=3)m ،n وp   ضرايب وa ،b  وc واحدهاي

:قطع مي کند، به صورت زير عمل مي کنيم  ) شبکه اند
. ابتدا عکس اعدادي که نقاط تالقي را نشان مي دهند به دست مي آوريم      ⇨
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.. . اندیس میلر 

ه  هرگاه شاخصهاي ميلر دو صفحه مضرب مشترکي از يکديگر باشند آن دو صفح       ⇨
.با هم موازي هستند  ) ۲۰۲(و  ) ۱۰۱( مثالً دو صفحه   . با هم موازي هستند 

،  ) ۰۱۰(، )۱۰۰(در سيستم کريستالي مکعبي با توجه به تقارن شبکه مکعبي وجوه      ⇨
و در اين موارد شاخصهاي   .  همگي صفحات هم ارز مشابه اند  ) ۰۰(   و ) ۰۰(، )۰۰۱(

. نوشته مي شوند} ۱۰۰{ميلر در يک آکوالد به صورت  
صات  در مورد صفحات کريستالي هگزاگونال عالوه بر استفاده از سه محور مخت     ⇨

انديس  ( براي ساده تر شدن از چهار محور مختصات   )  انديس ميلر (عمود بر هم  
.استفاده مي شود  )  براويس-ميلر 
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اندیس میلر ھگزاگونال



اندیس میلر صفحات ھم ارز 



)١١٠( سلول مکعبي مرکزدار در صفحھ 



سلول مکعبي با وجوه مرکزدار در 
) ١١٠(صفحھ



جهات کریستالی

هر برداري که از يک مرکز مختصات انتخابي به هر يک از نقاط يک شبکه          ⇨
چنين برداري را مي توان بر    . کريستالي وصل شود يک جهت را نشان مي دهد 

:حسب بردارهاي واحد محورهاي مختصات چنين مشخص کرد    
بنابراين جهت کريستالوگرافي به     . اعداد صحيح هستند wو  u  ،vدر اين رابطه ⇨

ر  وسيله برداري مشخص مي شود که مبداء آن، مبداء مختصات و جهت مورد نظ      
را تعيين  

.  مي کند  

هرگاه در يک شبکه کريستالي مکعب جهات   ⇨
زير موجود باشد با دادن عالمت          تمامي آن        

.جهات مشخص مي شود 
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ساختار کریستالی فلزات و تکرار صفحات اتمی

اين سه شکل   . تقريباً تمام فلزات مهم به سه شکل کريستالي متبلور مي شوند      ⇨
:عبارتند از

)bcc( مکعب مرکزدار ١.

)fcc(مکعب با وجوه مرکزدار  ٢.

)hcp( هگزاگونال متراکم ٣.



)bcc(مکعب مرکزدارسیستم



)fcc(سیستم مکعب با وجوه مرکزدار



)hcp(سیستم هگزاگونال



ساختار هگزاگونال

تکرار صفحات  با توجه به شکل زير، وضع قرار گرفتن اليه هاي اتمي و يا به عبارتي        ⇨
اين نوع آرايش اتمي يا ساختار کريستالي،     .است…ABABABاتمي به صورت 

ساختار متراکم هگزاگونال   
. ناميده مي شود  



)bcc(ساختار مکعب با وجوه مرکزدار

ي تکرار اليه  با توجه به شکل زير، اين طرز قرار گرفتن اليه هاي اتمي يا به عبارت      ⇨
ساختار فشرده مکعبي با وجوه    …ABCABCABCهاي اتمي به صورت  

. مرکزدار ناميده مي شود 



عدد کوئوردیناسیون

را ) hcp( و هگزاگونال) fcc(چنانچه ساختار کريستالي مکعب با وجوه مرکزدار   ⇨
تالي هر  در نظر بگيريم با توجه به شکل زير، در هر يک از اين دو ساختار کريس    

هر اتم از يک   hcpدر سيستم   . اتم با دوازده اتم ديگر در تماس مستقيم است   
حال تماس   اليه با شش اتم و در اليه هاي زيري وبااليي در هر يک با سه اتم در      

تعداد اتمهايي که در همسايگي نزديک با يک اتم قرار دارند، عدد       .مستقيم است 
کوئورديناسيون يا عدد هماهنگي آن اتم  

. مي نامند  
دوازده، حداکثر عدد   . است“ ۱۲”اين عدد hcpو fccبراي دو نوع ساختار  ⇨

کثر و کوئورديناسيون ممکن است، زيرا تنها در چنين حالتي است که چگالي حدا  
.   بيانگر متراکمترين نوع ساختار کريستالي است  



)bcc(ساختار کریستالی مکعب مرکزدار

تماس  در شبکه کريستالي مکعب مرکزدار هر اتم در مرکز با هشت اتم ديگر در       ⇨
استکه اين عدد گوياي    ۸برابر  bccبدين جهت عدد کوئورديناسيون شبکه . است

داراي يک شبکه متراکم نيست و تنها    bccاين مطلب است که شبکه کريستالي   
در صورتي که در سيستم  .  از فضاي سلول واحد از اتمها اشغال شده است    % ۶۸

. از فضاس سلول واحد آنها از اتمها اشغال شده است     % hcp۷۴و  fccکريستالي  
ضريب  يکي از عوامل تعيين کننده در تراکم اتمي عدد کوئورديناسيون و ديگري   ⇨

. تراکم است 



ضریب تراکم 

د  نسبت حجم تعداد اتمهاي کامل موجود در يک سلول واحد به حجم سلول واح      ⇨
: را ضريب تراکم مي نامند  

يي  اين ضريب نشان مي دهد که چند درصد حجم سلول واحد توسط اتم يا اتمها     ⇨
. اشغال شده است 

۸زيرا در اين سيستم  .  اتم کامل است ۲داراي ) bcc( سيستم مکعب مرکزدار  ⇨
سلول واحد تعلق   ۸اتم به   ۸اتم در گوشه هاي مکعب قرار دارد که هر يک از آن    

. استدارد، يعني                و يک اتم در مرکز که متعلق به همين سلول           
زيرا در اين   . اتم کامل است  ۴داراي ) fcc(سيستم مکعب با وجوه مرکزدار   ⇨

سلول   ۸اتم در گوشه هاي مکعب قرار دارد که هر يک از آنها به      ۸سيستم هر 
اتم در مرکز وجوه که هر يک از آنها متعلق به        ۶واحد تعلق دارد يعني              و       

دو سلول است يعنی   
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BCCمحاسبه ضریب تراکم در سلول 

. محاسبه مي کنيم rرا بر حسب شعاع اتمي    aپارامتر شبکه  ⇨
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چگالي اتمي

nو تعداد اتم    aچنانچه يک سلول واحد از يک سيستم کريستالي مکعب با ضلع      ⇨
ن اتمهاي   را در نظر بگيريم، در اين صورت وزن اين سلول وواحد برابر است با وز    

. موجود در اين سلول
وزن سلولي،            mتعداد اتمها در يک سلول واحد و   nوزن اتمي،  Mدر اين رابطه ⇨

عدد آووگادرو
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مثالي از محاسبھ چگالي اتمي

و      چگالي آلومينيوم را محاسبه کنيد در صورتي که شعاع اتمي آن              ⇨
. و وزن اتمي آن                 باشد       fccساختار کريستالي آن  

عدد آووگادرو  

اما   . است) بدون عيب (اين چگالي محاسبه شده مربوط به يک کريستال کامل    ⇨
.   چگالي واقعي به دليل وجود عيب محل خالي عدد کوچکتري خواهد بود 
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