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  وو  دارنددارند  وجودوجود  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي  دردر  کهکه  هستندهستند  نشینینشینی  بینبین  عیوبعیوب  ها،ها،  حفرهحفره
..استاست  برخورداربرخوردار  باالییباالیی  اهمیتاهمیت  ازاز  متالورژیکیمتالورژیکی  فرآیندهايفرآیندهاي  ازاز  بسیاريبسیاري  دردر  آنهاآنها  مطالعهمطالعه

  وجودوجود  ..هستندهستند  ساختارهاساختارها  دردر  نشیننشین  بینبین  هايهاي  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل  کریستالیکریستالی  حفراتحفرات
  نظمنظم  وو  شدهشده  شبکهشبکه  دردر  اعوجاجاعوجاج  ایجادایجاد  باعثباعث  شبکهشبکه  هايهاي  اتماتم  وو  حفرهحفره  اندازهاندازه  اختالفاختالف

    نشیننشین  بینبین  هايهاي  اتماتم  توسطتوسط  هاها  حفرهحفره  شدنشدن  پرپر  ..بخوردبخورد  بهمبهم  تواندتواند  میمی  حديحدي  تاتا  اتمیاتمی
..استاست  مادهماده  برايبراي  معایبیمعایبی  وو  مزایامزایا  دارايداراي

  بابا  عناصرعناصر  هايهاي  اتماتم  توسطتوسط  توانندتوانند  میمی  تنهاتنها  اندازه،اندازه،  کوچکیکوچکی  علتعلت  بهبه  خالیخالی  فضاهايفضاهاي  ایناین  
  اکسیژن،اکسیژن،  نیتروژن،نیتروژن،  بور،بور،  ::ازاز  عبارتندعبارتند  عناصرعناصر  ایناین  ..شوندشوند  اشغالاشغال  کوچککوچک  اتمیاتمی  شعاعشعاع
..هیدروژنهیدروژن  وو  کربنکربن

    اصلیاصلی  عناصرعناصر  عنوانعنوان  بهبه  کربنکربن  وو  آهنآهن  ازاز  متشکلمتشکل  کهکه  فوالدهافوالدها  ساختارساختار  دردر  مثالمثال  برايبراي
..استاست  آهنآهن  شبکهشبکه  خالیخالی  فضاهايفضاهاي  دردر  کربنکربن  هايهاي  اتماتم  قرارگیريقرارگیري  محلمحل  هستند،هستند،
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    مختلفمختلف  ساختارهايساختارهاي  دردر  ))خالیخالی  فضايفضاي((  کریستالیکریستالی  حفرهحفره  نوعنوع  دودو  کلیکلی  بطوربطور
::ازاز  عبارتندعبارتند  کهکه  دارددارد  وجودوجود

    یعنییعنی((  66  معادلمعادل  حفرهحفره  همسایگیهمسایگی  عددعدد  بابا  ))وجهیوجهی  88((  اکتاهدرالاکتاهدرال  حفراتحفرات  - - 11
..))گیردگیرد  میمی  قرارقرار  نشیننشین  بینبین  اتماتم  اطرافاطراف  دردر  اتماتم  66

با عددبا عدد) ) وجهیوجهی  44((حفرات تتراهدرال حفرات تتراهدرال   - - 22
اتم در  اتم در    44یعنی یعنی ((  44همسایگی حفره معادل همسایگی حفره معادل 

).).اطراف اتم بین نشین قرار می گیرداطراف اتم بین نشین قرار می گیرد

هر دو داراي  هر دو داراي    BCCBCCو و   FCCFCCشبکه هاي شبکه هاي 
..این دو نوع فضاي خالی هستنداین دو نوع فضاي خالی هستند



55

  سبزسبز  هايهاي  دایرهدایره((  FCCFCC  ساختارساختار  دردر  اکتاهدرالاکتاهدرال  حفراتحفرات  قرارگیريقرارگیري  هايهاي  محلمحل
::ازاز  عبارتندعبارتند  ،،))رنگرنگ

مرکز یال هامرکز یال ها1)1)

مرکز سلول واحد  مرکز سلول واحد  ) ) 22

..استاست  44معادل معادل   FCCFCCبنابراین تعداد حفرات اکتاهدرال در ساختار بنابراین تعداد حفرات اکتاهدرال در ساختار 
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در  در    (R)(R)به شعاع اتم شبکه به شعاع اتم شبکه   (r)(r)محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین     
براي محل هاي اکتاهدرالبراي محل هاي اکتاهدرالFCCFCCساختار ساختار 
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  سبزسبز  هايهاي  دایرهدایره((  FCCFCC  ساختارساختار  دردر  تتراهدرالتتراهدرال  حفراتحفرات  قرارگیريقرارگیري  هايهايمحلمحل  
..استاست                          مختصاتمختصات  بابا  واحدواحد  سلولسلول  اقطاراقطار  رويروي  ،،))رنگرنگ

بنابراین تعداد حفرات تتراهدرالبنابراین تعداد حفرات تتراهدرال
..استاست  88معادل معادل   FCCFCCدر ساختار در ساختار 
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در  در    (R)(R)به شعاع اتم شبکه به شعاع اتم شبکه   (r)(r)محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین     
براي محل هاي تتراهدرالبراي محل هاي تتراهدرالFCCFCCساختار ساختار 
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::ازازعبارتندعبارتند  BCCBCC  ساختارساختار  دردر  اکتاهدرالاکتاهدرال  حفراتحفرات  قرارگیريقرارگیري  هايهاي  محلمحل  

مرکز یال هامرکز یال ها) ) 11
مرکز وجوهمرکز وجوه) ) 22

..استاست  66معادل معادل   BCCBCCبنابراین تعداد حفرات اکتاهدرال در ساختار بنابراین تعداد حفرات اکتاهدرال در ساختار 
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در  در    (R)(R)به شعاع اتم شبکه به شعاع اتم شبکه   (r)(r)محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین     
براي محل هاي اکتاهدرالبراي محل هاي اکتاهدرالBCCBCCساختار ساختار 
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مختصاتمختصات  دارايداراي  BCCBCC  ساختارساختار  دردر  تتراهدرالتتراهدرال  حفراتحفرات  قرارگیريقرارگیري  هايهايمحلمحل

..در سلول واحد استدر سلول واحد است                                    

..استاست  1212  معادلمعادل  BCCBCC  ساختارساختار  دردر  تتراهدرالتتراهدرال  حفراتحفرات  تعدادتعداد
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در  در    (R)(R)به شعاع اتم شبکه به شعاع اتم شبکه   (r)(r)محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین محاسبه نسبت شعاع اتم بین نشین     
براي محل هاي تتراهدرالبراي محل هاي تتراهدرالBCCBCCساختار ساختار 
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üüشبکهشبکه  دردر  تتراهدرالتتراهدرال  فضاهايفضاهاي  اندازهاندازه  FCCFCC  دردر  وو  اکتاهدرالاکتاهدرال  ازاز  کوچکترکوچکتر    
..استاست  بزرگتربزرگتر  BCCBCC  شبکهشبکه

üüشبکهشبکه  FCCFCC  استاست  تتراهدرالتتراهدرال  فضايفضاي  88  وو  اکتاهدرالاکتاهدرال  فضايفضاي  44  دارايداراي..
üüشبکهشبکه  BCCBCC  استاست  تتراهدرالتتراهدرال  فضايفضاي  1212  وو  اکتاهدرالاکتاهدرال  فضايفضاي  66  دارايداراي..
üüبرابربرابر  22((  استاست  اکتاهدرالاکتاهدرال  ازاز  بیشتربیشتر  تتراهدرالتتراهدرال  فضاهايفضاهاي  تعدادتعداد((..
üüاتمیاتمی  تراکمتراکم  FCCFCC  ازاز  BCCBCC  لذالذا  ،،))%%6868  برابربرابر  دردر  %%7474((  استاست  بیشتربیشتر    

..استاست  FCCFCC  ازاز  بیشتربیشتر  BCCBCC  خالیخالی  فضايفضاي  درصددرصد


