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    آنآن  جهتجهت  وو  چینشچینش  کهکه  فضاستفضاست  دردر  گسستهگسسته  نقاطنقاط  ازاز  نامحدودينامحدودي  آرایهآرایه  براوهبراوه  شبکهشبکه
::کندکند  پیرويپیروي  زیرزیر  رابطهرابطه  ازاز  وو  باشدباشد  مبداءمبداء  نقطهنقطه  ازاز  مستقلمستقل

  داشتهداشته  وجودوجود  می تواندمی تواند  مستقلمستقل  براوهبراوه  شبکهشبکه  گونهگونه  1414  تنهاتنها  بعدبعد  سهسه  دردر  هندسیهندسی  لحاظلحاظ  ازاز
..شده اندشده اند  دسته بنديدسته بندي  بلوريبلوري  دستگاهدستگاه  77  دردر  گونهگونه  1414  ایناین  ..باشدباشد
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..دارددارد  وجودوجود  براوهبراوه  شبکهشبکه  حالتحالت  55  بعدبعد  دودو  دردر
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  تشکیلتشکیل  باعثباعث  مختلفمختلف  جهتجهت  سهسه  دردر  ))مادهماده  دهندهدهنده  تشکیلتشکیل  ذرهذره((  واحدواحد  ماديمادي  نقطهنقطه  انتقالانتقال
  شبکهشبکه  تشکیلتشکیل  باعثباعث  مجموعمجموع  دردر  کهکه  شودشود  میمی  ترانسیالسیونترانسیالسیون  شبکهشبکه  یایا  فضاییفضایی  شبکهشبکه
::دارددارد  وجودوجود  براوهبراوه  گانهگانه  1414  هايهاي  شبکهشبکه  ازاز  نوعنوع  سهسه  ..شودشود  میمی  براوهبراوه  گانهگانه  1414  هايهاي
..اياي  دانهدانه  یکیک  اولیهاولیه  هايهاي  سلولسلول  اجتماعاجتماع  ازاز  متشکلمتشکل  شبکهشبکه  ::اياي  دانهدانه  یکیک  سادهساده  شبکهشبکه

..دارددارد  وجودوجود  هاها  شبکهشبکه  ایناین  ازاز  فرمفرم  77
..اياي  دودانهدودانه  اولیهاولیه  هايهاي  سلولسلول  اجتماعاجتماع  ازاز  متشکلمتشکل  شبکهشبکه  ::اياي  دانهدانه  دودو  سادهساده  شبکهشبکه

    دهندهدهنده  تشکیلتشکیل  ذراتذرات  ،،))هاها  گوشهگوشه((  رئوسرئوس  بربر  عالوهعالوه  کهکه  داریمداریم  هاها  شبکهشبکه  ایناین  ازاز  فرمفرم  55
..دارددارد  قرارقرار  هاها  قاعدهقاعده  مراکزمراکز  یایا  سلولسلول  مرکزمرکز  دردر

    ..اياي  چهاردانهچهاردانه  اولیهاولیه  هايهاي  سلولسلول  اجتماعاجتماع  ازاز  متشکلمتشکل  شبکهشبکه  ::براوهبراوه  اياي  چهاردانهچهاردانه  شبکهشبکه
    نیزنیز  وجوهوجوه  مراکزمراکز  دردر  رئوسرئوس  بربر  عالوهعالوه  ذراتذرات  کهکه  داریمداریم  شبکهشبکه  نوعنوع  ایناین  ازاز  فرمفرم  22

..دارنددارند  قرارقرار
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üü  رومبوئدرال،رومبوئدرال،  تتراگونال،تتراگونال،  مکعبی،مکعبی،  هايهاي  شبکهشبکه  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد    
    ::بابا  استاست  برابربرابر  ))سادهساده  نوعنوع  ازاز  همگیهمگی((  منوکلینیکمنوکلینیک  وو  کلینیککلینیک  تريتري  ارتورومبیک،ارتورومبیک،

üü  همگیهمگی((  ارتورومبیکارتورومبیک  وو  تتراگونالتتراگونال  مکعبی،مکعبی،  هايهاي  شبکهشبکه  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد  
    ::بابا  استاست  برابربرابر  ))مرکزپرمرکزپر  نوعنوع  ازاز

üü  نوعنوع  ازاز  هردوهردو((  ارتورومبیکارتورومبیک  وو  مکعبیمکعبی  هايهاي  شبکهشبکه  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد    
    ::بابا  استاست  برابربرابر  ))مرکزپرمرکزپر  وجوهوجوه
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üü  نوعنوع  ازاز  هردوهردو((  منوکلینیکمنوکلینیک  وو  ارتورومبیکارتورومبیک  هايهاي  شبکهشبکه  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد    
::بابا  استاست  برابربرابر  ))مرکزپرمرکزپر  قاعدهقاعده  بابا

üü  کهکه  حالتیحالتی  دردر  وو  اتماتم  یکیک  اولیه،اولیه،  حالتحالت  دردر  هگزاگونال،هگزاگونال،  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد    
  ..استاست  اتماتم  سهسه  بگیریم،بگیریم،  نظرنظر  دردر  السطوحالسطوح  متوازيمتوازي  33  ازاز  متشکلمتشکل  رارا  واحدواحد  سلولسلول

        
üü  بابا  استاست  برابربرابر  متراکممتراکم  هگزاگونالهگزاگونال  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد::  
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::ازاز  عبارتندعبارتند  فلزاتفلزات  دردر  رایجرایج  کریستالیکریستالی  سیستمسیستم  چهارچهار  

üü   ساختار مکعبی ساده ساختار مکعبی سادهSimple Cubic (SC)Simple Cubic (SC)    یا مکعبی اولیه یا اصلی  یا مکعبی اولیه یا اصلی
Primitive Cubic (PC)Primitive Cubic (PC)

üü  مرکزپرمرکزپر  وجوهوجوه  بابا  مکعبیمکعبی  ساختارساختار  FaceFace CenteredCentered CubicCubic (FCC)(FCC)
üü  مرکزپرمرکزپر  مکعبیمکعبی  ساختارساختار  BodyBody CenteredCentered CubicCubic (BCC)(BCC)
üü  متراکممتراکم  هگزاگونالهگزاگونال  ساختارساختار  HexagonalHexagonal CloseClose PackedPacked (HCP)(HCP)

üüشعاعشعاع  بهبه  هاییهایی  کرهکره  صورتصورت  بهبه  هاها  اتماتم  فوق،فوق،  هايهاي  حالتحالت  همههمه  دردر  RR  نظرنظر  دردر  
..شوندشوند  میمی  گرفتهگرفته
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Coordination(Coordination)  همسایگیهمسایگی  عددعدد   NumberNumber == CN)CN)::  همسایگیهمسایگی  عددعدد    
    استاست  عبارتعبارت  بلوريبلوري  ساختارساختار  هرهر  آراییآرایی  همهم  عددعدد  یایا  کوردینانسکوردینانس  عددعدد  یایا
    ترینترین  نزدیکنزدیک  تعدادتعداد((  شبکهشبکه  دردر  اتماتم  آنآن  همسایگانهمسایگان  نزدیکتریننزدیکترین  تعدادتعداد  ازاز

..))شبکهشبکه  دردر  اتماتم  آنآن  بهبه  هاها  اتماتم

  بینبین  فاصلهفاصله  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي  دردر  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  ::(a)(a)  شبکهشبکه  پارامترپارامتر
..استاست  انرژيانرژي  سطحسطح  کمترینکمترین  برايبراي  اتمیاتمی
    گرفتنگرفتن  قرارقرار  همهم  کنارکنار  اثراثر  دردر  کهکه  دافعهدافعه  وو  جاذبهجاذبه  نیروهاينیروهاي  تعادلتعادل

    اند،اند،  آمدهآمده  بوجودبوجود  شبکهشبکه  یکیک  دردر  هاها  اتماتم  منفیمنفی  وو  مثبتمثبت  بارهايبارهاي  مجموعهمجموعه
..استاست  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  کنندهکننده  تعیینتعیین
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فشردگیفشردگی  ضریبضریب  یایا  اتمیاتمی  چیدمانچیدمان  فاکتورفاکتور  یایا  اتمیاتمی  تراکمتراکم  فاکتورفاکتور  
  PackingPacking FactorFactor (PF)(PF)  یایا  AtomicAtomic PackingPacking FactorFactor (APF)(APF)
  
üü    بیانگر بخشی از حجم سلول واحد است که توسط اتم ها اشغال شده  بیانگر بخشی از حجم سلول واحد است که توسط اتم ها اشغال شده

..استاست

üü  نسبت حجم اتم هاي موجود در سلول واحد به حجم سلول واحدنسبت حجم اتم هاي موجود در سلول واحد به حجم سلول واحد..



Company Logo 1414

üü  مکعبمکعب  گوشهگوشه  88  دردر  ::هاها  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل..

üü  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد::

üü  اتمیاتمی  شعاعشعاع  وو  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  بینبین  حاکمحاکم  رابطهرابطه::
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üü  مکعبمکعب  مرکزمرکز  همچنینهمچنین  وو  گوشهگوشه  88  دردر  ::هاها  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل..

üü  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد::

üü  اتمیاتمی  شعاعشعاع  وو  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  بینبین  حاکمحاکم  رابطهرابطه::
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üü  88  ::همسایگیهمسایگی  عددعدد  
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üü  مکعبمکعب  وجوهوجوه  مرکزمرکز  همچنینهمچنین  وو  گوشهگوشه  88  دردر  ::هاها  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل..

üü  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد::

üü  اتمیاتمی  شعاعشعاع  وو  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  بینبین  حاکمحاکم  رابطهرابطه::
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üü  1212  ::همسایگیهمسایگی  عددعدد
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üü  مرکزمرکز  وو  گوشهگوشه  شششش  ::هاها  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل  
    اتماتم  سهسه  همچنینهمچنین  وو  پایینپایین  وو  باالباال  ضلعیضلعی  شششش  سطوحسطوح

    ..پایینپایین  وو  باالباال  سطوحسطوح  بینبین  اياي  صفحهصفحه  دردر

üü  واحدواحد  سلولسلول  دردر  اتماتم  تعدادتعداد::

üü  1212  ::همسایگیهمسایگی  عددعدد
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üü  اتمیاتمی  شعاعشعاع  وو  شبکهشبکه  پارامترهايپارامترهاي  بینبین  حاکمحاکم  روابطروابط::
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  شبکهشبکه  یکیک  جزجز  کوچکترینکوچکترین  شده،شده،  ارائهارائه  تعریفتعریف  براساسبراساس  واحدواحد  سلولسلول  
    میمی  لذالذا  باشد،باشد،  میمی  دارادارا  رارا  شبکهشبکه  آنآن  خصوصیاتخصوصیات  تمامیتمامی  کهکه  استاست  کریستالیکریستالی

  وزنوزن  یایا  چگالیچگالی  واحد،واحد،  سلولسلول  چگالیچگالی  تعیینتعیین  بابا  نمونهنمونه  عنوانعنوان  بهبه  توانتوان
..کردکرد  تعیینتعیین  رارا  مادهماده  مخصوصمخصوص

      

  هايهاي  اتماتم  شعاعشعاع  مقدارمقدار  وو  بلوريبلوري  جسمجسم  یکیک  برايبراي  واحدواحد  سلولسلول  نوعنوع  داشتنداشتن  بابا
  همچنینهمچنین  ..آوردآورد  بدستبدست  رارا  مادهماده  واقعیواقعی  چگالیچگالی  توانتوان  میمی  شبکهشبکه  پارامترپارامتر  یایا  آنآن
  پارامترپارامتر  وو  اتمیاتمی  شعاعشعاع  بلوري،بلوري،  ساختارساختار  نوعنوع  وو  چگالیچگالی  داشتنداشتن  بابا  توانتوان  میمی

    ..نمودنمود  محاسبهمحاسبه  رارا  ))هاها  اتماتم  بینبین  فاصلهفاصله((  شبکهشبکه
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  همههمه  وزنوزن((  واحدواحد  سلولسلول  وزنوزن  ==  ))بلوريبلوري  مادهماده  چگالیچگالی((  واحدواحد  سلولسلول  چگالیچگالی  
واحدواحد  سلولسلول  آنآن  حجمحجم  بربر  تقسیمتقسیم  ))واحدواحد  سلولسلول  یکیک  هايهاي  اتماتم

  قرارقرار  بابا  ..آیدآید  میمی  بدستبدست  آووگادروآووگادرو  عددعدد  بربر  اتمیاتمی  وزنوزن  تقسیمتقسیم  ازاز  اتماتم  هرهر  وزنوزن
  چگالیچگالی  محاسبهمحاسبه  برايبراي  آن،آن،  کردنکردن  سادهساده  وو  رابطهرابطه  دردر  مذکورمذکور  نسبتنسبت  دادندادن
::شودشود  میمی  حاصلحاصل  زیرزیر  کلیکلی  رابطهرابطه  فلزاتفلزات
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نانومتر و نانومتر و   0/1280/128داراي شعاع اتمی معادل داراي شعاع اتمی معادل   FCCFCCمس با ساختار مس با ساختار : : مثالمثال  
..چگالی مس را محاسبه کنیدچگالی مس را محاسبه کنید. . گرم بر مول استگرم بر مول است  63/563/5وزن اتمی وزن اتمی 


