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بلوربلور  یایا  کریستالکریستال

که با نظم معینی در تمام حجم که با نظم معینی در تمام حجم ) ) اتم، مولکول یا یوناتم، مولکول یا یون((یک بلور از مجموعه ذراتی یک بلور از مجموعه ذراتی 
..بلور توزیع شده اند، تشکیل می شودبلور توزیع شده اند، تشکیل می شود

کریستالکریستال  خواصخواص

üüجامد و همگن استجامد و همگن است..
üü  داراي ساختمان منظم داخلی بوده و داراي خواص انیزوتروپ  داراي ساختمان منظم داخلی بوده و داراي خواص انیزوتروپ

است، یعنی در جهات مختلف داراي خواص  است، یعنی در جهات مختلف داراي خواص  ) ) غیرایزوتروپغیرایزوتروپ((
..فیزیکی متفاوتی می باشدفیزیکی متفاوتی می باشد

üüداراي نقطه ذوب ثابتی استداراي نقطه ذوب ثابتی است..
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آمورفآمورف  موادمواد
  تشکیل دهندهتشکیل دهنده  اجزاياجزاي  آن،آن،  دردر  کهکه  استاست  جامديجامدي  اي،اي،  شیشهشیشه  یایا  شکلشکل  بیبی  یایا  بی ریختبی ریخت  یایا  آمورفآمورف  جامدجامد

  نظمنظم  تنهاتنها  یایا  بودهبوده  نظمنظم  فاقدفاقد  وو  نداشتهنداشته  دامنهدامنه  بلندبلند  نظمنظم  بلوريبلوري  موادمواد  برخالفبرخالف  ))هاها  یونیون//مولکول هامولکول ها//اتم هااتم ها((
    ..دارنددارند  کوتاه بردکوتاه برد

  بتدریجبتدریج  دمادما  افزایشافزایش  بابا  وو  ندارندندارند  ثابتیثابتی  ذوبذوب  نقطهنقطه  همچنینهمچنین  ..هستندهستند  ایزوتروپایزوتروپ  خواصخواص  دارايداراي  آمورفآمورف  موادمواد
  ..شوندشوند  میمی  ذوبذوب  وو  شدهشده  نرمنرم

  سرعتسرعت  بایدباید  کهکه  صورتصورت  ایناین  بهبه  درآورد،درآورد،  آمورفآمورف  بصورتبصورت  تبلورشانتبلورشان  ازاز  جلوگیريجلوگیري  بابا  می توانمی توان  رارا  موادمواد  همههمه
  بصورتبصورت  شدنشدن  چیدهچیده  وو  حرکتحرکت  فرصتفرصت  اتم هااتم ها  کهکه  باشدباشد  باالباال  بقدريبقدري  جامدجامد  بهبه  مایعمایع  فازفاز  تبدیلتبدیل  برايبراي  سرمایشسرمایش
..استاست  موادمواد  نوعنوع  ایناین  ازاز  مناسبیمناسبی  نمونهنمونه  شیشهشیشه  ..باشندباشند  نداشتهنداشته  رارا  یکدیگریکدیگر  کنارکنار  دردر  بلوريبلوري
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آمورفآمورف  موادمواد

  سردسرد  سرعتسرعت  بابا  وو  خاصخاص  شرایطشرایط  دردر  امااما  شوندشوند  میمی  منجمدمنجمد  بلوريبلوري  صورتصورت  بهبه  کردنکردن  سردسرد  هنگامهنگام  دردر  فلزاتفلزات
    ..دارنددارند  زیاديزیادي  سختیسختی  کهکه  داشتداشت    آمورفآمورف  صورتصورت  بهبه  نیزنیز  رارا  فلزاتفلزات  توانتوان  میمی  باال،باال،  بسیاربسیار  کردنکردن

  دردر  آمورف،آمورف،  موادمواد  دردر  امااما  می شود،می شود،  تبدیلتبدیل  مایعمایع  فازفاز  بهبه  مستقیماًمستقیماً  جامدجامد  کردن،کردن،  گرمگرم  هنگامهنگام  بهبه  کریستالیکریستالی  موادمواد  دردر
..می دهدمی دهد  رخرخ    ذوبذوب  ،،  گرمایشگرمایش  ادامهادامه  بابا  سپسسپس  وو  می شودمی شود  نرمنرم  جامدجامد  بهبه  تبدیلتبدیل  تردترد  جامدجامد  ابتداابتدا  گرمایش،گرمایش،  میانهمیانه

    
                                                                              ...گویندگویند  اياي  شیشهشیشه  انتقالانتقال  دمايدماي  رارا  می شودمی شود  تبدیلتبدیل  نرمنرم  جامدجامد  بهبه  تردترد  جامدجامد  آنآن  دردر  کهکه  دماییدمایی
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UnitUnit((  واحدواحد  سلولسلول cellcell((
  شبکهشبکه  آنآن  خصوصیاتخصوصیات  تمامیتمامی  کهکه  کریستالیکریستالی  شبکهشبکه  یکیک  جزجز  کوچکترینکوچکترین

    مادهماده  حجمحجم  کلکل  غیرموازي،غیرموازي،  جهتجهت  سهسه  دردر  آنآن  تکرارتکرار  بابا  وو  باشدباشد  دارادارا  رارا
..دارددارد  نامنام  بلوربلور  ))MailleMaille((  مايماي  یایا  واحدواحد  سلولسلول  شود،شود،  دادهداده  پوششپوشش

::بعديبعدي  سهسه  یایا  فضاییفضایی  بلوريبلوري  شبکهشبکه
اگر کوچکترین واحد سازنده یک  اگر کوچکترین واحد سازنده یک  
کریستال با نظمی متناوب در سه  کریستال با نظمی متناوب در سه  

جهت فضایی انتقال داده شود، شبکه  جهت فضایی انتقال داده شود، شبکه  
..فضایی حاصل می شودفضایی حاصل می شود



Company Logo 77

  یکدیگریکدیگر  بهبه  بلوربلور  دهندهدهنده  تشکیلتشکیل  ذراتذرات  مرکزمرکز  اتصالاتصال  ازاز  بعديبعدي  سهسه  بلوريبلوري  شبکهشبکه
  متوازيمتوازي  زیاديزیادي  تعدادتعداد  شاملشامل  سیستمیسیستمی  حالتحالت  ایناین  دردر  ..آیدآید  میمی  بوجودبوجود
    ..شودشود  میمی  حاصلحاصل  مساويمساوي  السطوحالسطوح

  جهتجهت  سهسه  دردر  آنآن  پیوستهپیوسته  انتقالانتقال  بابا  کهکه  السطوحیالسطوحی  متوازيمتوازي  کوچکترینکوچکترین
    ..شودشود  میمی  نامیدهنامیده  واحدواحد  سلولسلول  نمود،نمود،  پرپر  رارا  شبکهشبکه  حجمحجم  تمامتمام  بتوانبتوان  غیرموازيغیرموازي



88

در در 
ددر 

    عبارتی،عبارتی،  بهبه  وو  بلوريبلوري  موادمواد  فضاییفضایی  هايهاي  شبکهشبکه  کردنکردن  مشخصمشخص  برايبراي
    واحدواحد  سلولسلول  ابعادابعاد  وو  شکلشکل  ازاز  واحد،واحد،  سلولسلول  یکیک  هندسیهندسی  شکلشکل  نمایشنمایش

    ..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  ،،))آنهاآنها  بینبین  زاویهزاویه  وو  هاها  یالیال  ابعادابعاد((

üü  اضالعاضالع  طولطول  یایا  هاها  یالیال  ابعادابعاد  (a,(a, b,b, c)c)

üü  هاها  یالیال  بینبین    زاویهزاویه  ((αα,, ββ,, γγ))

شبکه هاي بلوري مختلف را با توجه بهشبکه هاي بلوري مختلف را با توجه به
تناسب موجود بین ابعاد یال ها و زاویهتناسب موجود بین ابعاد یال ها و زاویه

سیستم تحت عنوان  سیستم تحت عنوان    77بین آنها در بین آنها در 
..گانه پایه یا ساده، طبقه بندي می شوندگانه پایه یا ساده، طبقه بندي می شوند  77شبکه هاي شبکه هاي 
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سیستم مکعبیسیستم مکعبی. . 11

سیستم هگزاگونالسیستم هگزاگونال. . 22



Company Logo 1010

سیستم تتراگونالسیستم تتراگونال. . 33

سیستم رومبوهدرالسیستم رومبوهدرال. . 44
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سیستم ارتورومبیکسیستم ارتورومبیک. . 55

سیستم منوکلینیکسیستم منوکلینیک. . 66
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سیستم تري کلینیکسیستم تري کلینیک. . 77

üü    سیستم مکعبی داراي بیشترین میزان تقارن و سیستم تري کلینیک داراي  سیستم مکعبی داراي بیشترین میزان تقارن و سیستم تري کلینیک داراي
..کمترین میزان تقارن هستندکمترین میزان تقارن هستند
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    یایا  حرکتحرکت  ازاز  بلوريبلوري  موادمواد  دردر  کهکه  کردکرد  مشخصمشخص  18481848  سالسال  دردر  براوهبراوه
    ساختهساخته  امکانامکان  تنهاتنها  بعدبعد  سهسه  دردر  مکررمکرر  صورتصورت  بهبه  نقطهنقطه  یکیک  انتقالانتقال
    ذکرذکر  بلوريبلوري  سیستمسیستم  نوعنوع  77  دردر  کهکه  دارددارد  وجودوجود  فضاییفضایی  شکلشکل  1414  شدنشدن
    ..شوندشوند  میمی  متبلورمتبلور  شدهشده

    سلولسلول  رئوسرئوس  دردر  بلوربلور  دهندهدهنده  تشکیلتشکیل  ذراتذرات  گرفتنگرفتن  قرارقرار  محلمحل  براساسبراساس
  همراههمراه  بهبه  یایا  واحدواحد  سلولسلول  وجوهوجوه  مرکزمرکز  همراههمراه  بهبه  رئوسرئوس  دردر  یایا  واحدواحد  هايهاي
    فضاییفضایی  شبکهشبکه  1414  ایناین  مذکور،مذکور،  سیستمسیستم  77  دردر  واحدواحد  سلولسلول  مرکزمرکز
      ..شوندشوند  میمی  حاصلحاصل
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BravaisBravais((  براوهبراوه  هايهاي  شبکهشبکه  رارا  فضاییفضایی  شبکهشبکه  1414 latticelattice((  انواعانواع  شاملشامل  کهکه  نامندنامند    
::هستندهستند  زیرزیر

نوعنوع  33  ::مکعبیمکعبی  شبکهشبکه  --
نوعنوع  11  ::هگزاگونالهگزاگونال  شبکهشبکه  --
نوعنوع  22  ::تتراگونالتتراگونال  شبکهشبکه  --
نوعنوع  11  ::رومبوئدرالرومبوئدرال  شبکهشبکه  --
نوعنوع  44  ::ارتورومبیکارتورومبیک  شبکهشبکه  --
نوعنوع  22  ::مونوکلینیکمونوکلینیک  شبکهشبکه  --
    نوعنوع  11  ::کلینیککلینیک  تريتري  شبکهشبکه  --
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شبکه فضایی براوه شبکه فضایی براوه   1414  


