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..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  صحیحصحیح  عددعدد  سهسه  ازاز  کریستالیکریستالی  صفحاتصفحات  وو  جهاتجهات  تعیینتعیین  برايبراي  

  آنآن  هايهاي  یالیال  کهکه  شودشود  میمی  استفادهاستفاده  واحديواحدي  سلولسلول  ازاز  عددعدد  سهسه  ایناین  تعیینتعیین  برايبراي
  رئوسرئوس  ازاز  یکییکی  رويروي  مختصاتمختصات  مبداءمبداء  وو  گرفتهگرفته  قرارقرار  zz  وو  xx،،  yy    محورمحور  سهسه  رويروي  بربر

    ..گیردگیرد  قرارقرار  واحدواحد  سلولسلول



44

::مکعبیمکعبی  ساختارهايساختارهاي  دردر  کریستالیکریستالی  جهاتجهات  گذاريگذاري  اندیساندیس

    مبداءمبداء  نقطهنقطه  ازاز  اگراگر  جهتجهت  ایناین  دادندادن  نشاننشان  برايبراي  ..بگیریدبگیرید  نظرنظر  دردر  رارا  HEHE  جهتجهت
(H)(H)  مقصدمقصد  بهبه  تاتا  کردهکرده  شروعشروع  (E)(E)  خالفخالف  دردر  واحدواحد  یکیک  ابتداابتدا  استاست  الزمالزم  برسیمبرسیم    
    دردر  وو  باالباال  سمتسمت  بهبه  zz  محورمحور  جهتجهت  دردر  واحدواحد  یکیک  سپسسپس  چپ،چپ،  سمتسمت  بهبه  yy  جهتجهت
..برسیمبرسیم  EE  نقطهنقطه  بهبه  تاتا  کردهکرده  حرکتحرکت  xx  جهتجهت  خالفخالف  دردر  واحدواحد  یکیک  اندازهاندازه  بهبه  نهایتنهایت

یکیک  جهتجهت  خالفخالف  دردر  کهکه  موارديمواردي
  اندیساندیس  شودشود  میمی  حرکتحرکت  محورمحور  

    دردر  منفیمنفی  عالمتعالمت  دارايداراي  مربوطهمربوطه
..بودبود  خواهدخواهد  اندیساندیس  بااليباالي

در در 
ددر 
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..کنیدکنید  مشخصمشخص  زیرزیر  مکعبیمکعبی  سیستمسیستم  دردر  رارا  ABAB  کریستالیکریستالی  جهتجهت  اندیساندیس  ..11  مثالمثال
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11  نکتهنکته

22  نکتهنکته
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HCPHCP  ساختارساختار  دردر  کریستالیکریستالی  جهاتجهات  گذاريگذاري  اندیساندیس
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u[u]  صورتصورت  بهبه  HCPHCP  ساختارساختار  دردر  کریستالیکریستالی  جهاتجهات  اندیساندیس vv tt w]w]  تعریفتعریف    
  aa11،،  aa22،،  aa33  محورهايمحورهاي  امتدادامتداد  دردر  حرکتحرکت  میزانمیزان  بیانگربیانگر  ترتیبترتیب  بهبه  کهکه  شودشود  میمی
..میدهدمیدهد  نشاننشان  راراcc  وو

    امتدادامتداد  دردر  اياي  مولفهمولفه  هیچهیچ  شودشود  واقعواقع  قاعدهقاعده  صفحهصفحه  دردر  جهتیجهتی  اگراگر  ..11  نکتهنکته
..بودبود  خواهدخواهد  صفرصفر  هموارههمواره  اندیساندیس  دردر  رقمرقم  چهارمینچهارمین  وو  داشتداشت  نخواهدنخواهد  cc  محورمحور

    ::کهکه  داریمداریم  هموارههمواره  ..22  نکتهنکته
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HCPHCP  سیستمسیستم  دردر  ABAB  کریستالیکریستالی  جهتجهت  اندیساندیس  تعیینتعیین  ..22  مثالمثال
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HCPHCP  سیستمسیستم  دردر  CDCD  کریستالیکریستالی  جهتجهت  اندیساندیس  تعیینتعیین  ..33  مثالمثال
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::ازاز  عبارتندعبارتند  کریستالیکریستالی  صفحاتصفحات  گذاريگذاري  اندیساندیس  هايهاي  روشروش  

üü  میلرمیلر  روشروش  

üü  وایسوایس  روشروش

üü  هاها  کسینوسکسینوس  روشروش
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میلرمیلر  روشروش    

üü  مختصاتمختصات  محورهايمحورهاي  بهبه  نسبتنسبت  کریستالیکریستالی  صفحاتصفحات  وضعیتوضعیت  کردنکردن  مشخصمشخص..
üü  نظرنظر  دردر  واحدواحد  عنوانعنوان  بهبه  محورهامحورها  ازاز  کدامکدام  هرهر  رويروي  دردر  اتماتم  دودو  بینبین  فاصلهفاصله  

..شودشود  میمی  گرفتهگرفته
üü  نمودنمود  انتخابانتخاب  مبدامبدا  عنوانعنوان  بهبه  توانتوان  میمی  رارا  مکعبمکعب  ازاز  راسیراسی  هرهر..

اگر صفحه اي با یکی از محورهاي مختصات موازي باشد بدین معناست که  اگر صفحه اي با یکی از محورهاي مختصات موازي باشد بدین معناست که  
..آن را در بی نهایت قطع می کندآن را در بی نهایت قطع می کند
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میلرمیلر  روشروش    
üü  تعیینتعیین  وو  مختصاتمختصات  محورهايمحورهاي  بابا  صفحهصفحه  برخوردبرخورد  محلمحل  کردنکردن  مشخصمشخص  

    مبداءمبداء  تاتا  برخوردبرخورد  نقطهنقطه  فاصلهفاصله

üü  سادهساده  دردر  صحیحصحیح  اعداداعداد  بهبه  کسريکسري  اعداداعداد  تبدیلتبدیل  وو  فاصلهفاصله  کردنکردن  معکوسمعکوس    
ممکنممکن  حالتحالت  ترینترین

üü  کندکند  قطعقطع  منفیمنفی  طرفطرف  دردر  رارا  مختصاتمختصات  محورهايمحورهاي  ازاز  یکییکی  اياي  صفحهصفحه  اگراگر    
    اندیساندیس  رويروي  منفیمنفی  عالمتعالمت  حالتحالت  ایناین  دردر  ..بودبود  خواهدخواهد  منفیمنفی  آنآن  میلرمیلر  اندیساندیس
..گیردگیرد  میمی  قرارقرار
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میلرمیلر  روشروش    

üü  یعنییعنی  ..بودبود  خواهندخواهند  برابربرابر  میلرمیلر  اندیساندیس  دارايداراي  موازيموازي  صفحاتصفحات  کلیهکلیه  ))((hklhkl  
    بابا  کهکه  استاست  صفحاتصفحات  ازاز  گروهیگروهی  بلکهبلکه  صفحهصفحه  یکیک  نهنه  میلرمیلر  اندیساندیس  دهندهدهنده  نشاننشان
    مقادیرمقادیر  بلکهبلکه  نشده،نشده،  عوضعوض  هاها  اندیساندیس  مکانمکان  حالت،حالت،  ایناین  دردر  ..هستندهستند  موازيموازي  همهم
    ..کندکند  میمی  تغییرتغییر  اعداداعداد  عالمتعالمت  تنهاتنها  وو  بودهبوده  ثابتثابت

üü  هاها  اندیساندیس  مقادیرمقادیر  حالت،حالت،  ایناین  دردر  ..دارنددارند  وجودوجود  نیزنیز  خانوادهخانواده  همهم  صفحاتصفحات  
..کندکند  تغییرتغییر  تواندتواند  میمی  آنهاآنها  عالمتعالمت  وو  مکانمکان  امااما  بوده،بوده،  ثابتثابت
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    ..44  مثالمثال    
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    ..55  مثالمثال    
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    ..66  مثالمثال    

ھمھمواره 

      
..استاست  صفرصفر  معادلمعادل  اولاول  اندیساندیس  سهسه  مجموعمجموع  هموارههمواره
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وایسوایس  روشروش    

  برايبراي  کندکند  قطعقطع  CC  وو  AA،،  BB  نقاطنقاط  دردر  رارا  مختصاتمختصات  محورهايمحورهاي  اياي  صفحهصفحه  هرگاههرگاه
    دردر  ..کردکرد  استفادهاستفاده  OCOC  وو  OAOA،،  OBOB  پارامترهايپارامترهاي  ازاز  میتوانمیتوان  آنآن  نمودننمودن  مشخصمشخص

    میمی  نمایشنمایش  OAOA::OBOB::OCOC  یعنییعنی  پارامترهاپارامترها  نسبتنسبت  بابا  رارا  فوقفوق  صفحهصفحه  حالت،حالت،  ایناین
..دهنددهند
    رويروي  واحدواحد  بردارهايبردارهاي  cc00  وو  aa00،،  bb00  اگراگر

    pp  وو  mm،،  nn  وو  باشندباشند  مختصاتمختصات  محورهايمحورهاي
  نامبردهنامبرده  صفحهصفحه  باشندباشند  عدديعددي  ضرایبضرایب

..شودشود  میمی  دادهداده  نمایشنمایش  زیرزیر  صورتصورت  بهبه
  mama00:nb:nb00:pc:pc00
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    قطعقطع  هايهاي  طولطول  مستقیممستقیم  نسبتنسبت  توسطتوسط  کریستالیکریستالی  صفحاتصفحات  وایس،وایس،  روشروش  دردر
..شوندشوند  میمی  مشخصمشخص  محورهامحورها  توسطتوسط  شدهشده

اگر صفحه اي موازي یکی از محورهاي مختصات باشد پارامتر مربوطه به آن با اگر صفحه اي موازي یکی از محورهاي مختصات باشد پارامتر مربوطه به آن با 
، صفحه اي  ، صفحه اي  c ∞c  : :bb22: :   aa11∞مثالً صفحه مثالً صفحه . . عالمت بی نهایت نشان داده می شودعالمت بی نهایت نشان داده می شود

..موازي استموازي است  ccرا قطع کرده و با محور را قطع کرده و با محور   bbو و   aaاست که محورهاي است که محورهاي 

روش وایسروش وایس  



Company Logo 2121

هاها  کسینوسکسینوس  روشروش    
    عمودعمود  ))نظرنظر  موردمورد  صفحهصفحه((  ABCABC  صفحهصفحه  بربر  مختصاتمختصات  مبداءمبداء  ازاز  روش،روش،  ایناین  دردر

    سپسسپس  ..دهیمدهیم  میمی  نمایشنمایش  PP  بابا  رارا  ))عمودعمود  پايپاي((  صفحهصفحه  بابا  برخوردبرخورد  محلمحل  وو  کردهکرده
  ،،OPAOPA  الزاویهالزاویه  قائمقائم  مثلثمثلث  سهسه  تاتا  کنیمکنیم  میمی  وصلوصل  CC  وو  AA،،  BB  نقاطنقاط  بهبه  PP  نقطهنقطه  ازاز

OPBOPB  وو  OPCOPC  شودشود  حاصلحاصل..
..زوایاي حاصله را به صورت روبرو نامگذاري می کنیمزوایاي حاصله را به صورت روبرو نامگذاري می کنیم

    ..شودشود  میمی  سادهساده  فوقفوق  رابطهرابطه  OPOP  بربر  هاها  نسبتنسبت  تقسیمتقسیم  بابا
    ..استاست  میلرمیلر  هايهاي  اندیساندیس  نسبتنسبت  مانندمانند  هاها  کسینوسکسینوس  نسبتنسبت
......  وو  استاست  hh  معادلمعادل  ،،OAOA  معکوسمعکوس  میلر،میلر،  روشروش  دردر  چونچون
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هاها  کسینوسکسینوس  روشروش    

  زیرزیر  رابطهرابطه  معموالًمعموالً  هاها  کسینوسکسینوس  روشروش  دردر  صفحاتصفحات  اندیساندیس  محاسبهمحاسبه  برايبراي
::رودرود  میمی  بکاربکار


