
 
  خلیة الوحدة والمستویات والمتجھات البلوریة                 :                

  
  :علىقادرا الطالب أن یكون : فاھداأل

 .معرفة معنى الخالیا الوحدیة وفھم خصائصھا •
 .ادراك اھمیة المستویات والمتجھات البلوریة والتعامل معھا •

   :البنیة البلوریة للمعادن

تتكون جمیع المعادن من شبكات او بنى بلوریة تتحدد على اساسھا خواص المعادن وكیفی ة التعام ل معھ ا س واءا                     
ونن اقش ف ي ھ ذا ال درس اكث ر ان واع ال شبكات البلوری ة         . في تغیی ر خواص ھا او ص نع س بائك م ن مع ادن مختلف ة        

  .انتشارا في المعادن 

  

  خلیة الوحدة
                           

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                            

  
  
  
  

                          
                          
                          
                          

  

  

  

  

  

  

 نظام مكعبي
   

 نظام سداسي
 

مكعب متمركز 
  )BCC(الجسم 

ب متمركز مكع
  )FCC(الوجھ 

 منشور سداسي
)HCP(   

 :أمثلة
 الحدید
  كروم

  بوتاسیوم
  صودیوم
  تنجستن

 :أمثلة
 المونیوم

 نحاس
  رصاص

  ذھب
  فضة

 :أمثلة
 زنك

 ماغنسیوم
  كوبالت
  تیتانیوم
  بریلیوم

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  :ھناك اربع معلومات مھمة تستخلص من الخلیة وھي

  .ھو عدد اقرب ذرات لكل ذرة: العدد التنسیقي – ١

  . ھو عدد الذرات داخل خلیة الوحدة: الفعلي للذرات في الخلیةالعدد – ٢

  .العالقة بین ابعاد الخلیة ونصف قطر الذرة – ٣

   حجم الذرة Xالعدد الفعلي للذرات في الخلیة   ) = APF( معامل االزدحام الذري  – ٤
    
    

  
      :ا الوحدیةالجدول التالي یوضح طریقة حساب معامل اإلزدحام الذري لمجموعة من الخالی

                .  

 BCC FCC HCP 

  

  العدد التنسیقي
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1/2*2+1/6*12+3 4 = 1/2*6+1/8*8 2=1+1/8*8 العدد الفعلي
=6 

  

   R وaالعالقة بین 

 

√3 a = 4 R 

 

 

√2 a = 4 R  

 

 

a = 2R  

 

 π R3 4/3 π R3 4/3 π R3 4/3 حجم الذرة

 a3 a3  4.24 a3 حجم الخلیة

APF 0.68 0.74 0.74 
 
  

 حجم الخلیة
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  : في النظام المكعبيالمتجھات البلوریة
  

 ویعبر ع ن االرق ام ال سالبة بخ ط عل ى اعل ى ال رقم        [123]یمثل المتجة بثالثة ارقام صحیحة بین قوسین مربعین     
[123] .  

  :لرسم وقراءة اي متجة البد من معرفة اآلتي
االتجاھ ات الموجب ة وال سالبة بن اءا عل ى         وتح دد  ،)خلی ة الوح دة   ( a مكعب ثالثي االبع اد ط ول ض لعھ    رسم -١

  .   Oنقطة االصل 
                        

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
  خلیة الوحدة) ١-٣(شكل                   

  
  .اركان المكعبتحدد نقطة اصل المتجة على أي ركن من  -٢
  . وتكتب االرقام بصورة صحیحة[X Y Z] نحدد اسقاطات رأس المتجة على المحاور الثالثة -٣
  

  :امثلة
                            

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      

  امثلة على المتجھات) ٢-٣(شكل 
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  :المستویات البلوریة في النظام المكعبي
  

ویعبر عن االرقام السالبة بخط على اعلى ال رقم       ) 123(یمثل المستوى بثالثة ارقام صحیحة بین قوسین دائریین         
)123. (  

  : الخطوات االولى والثانیة في رسم المتجھات ثم لرسم وقراءة اي مستوى نتبع
  .اذا كان المستوى یمر بنقطة االصل نختار نقطة اخرى مع االحتفاظ باتجاه المحور -١
 .نحدد نقاط التقاطع مع المحاور مع األخذ باالعتبار االتجاھات الموجبة والسالبة -٢
وبالت الي نأخ ذ المقل وب وتك ون القیم ة       ، اذا كان المحر موازى للمستوى فإن التقطع یك ون عن د م ا ال نھای ة               -٣

 ).صفر(الصحیحة 
 .تكتب االرقام في اقل صورة صحیحة بمعنى اننا نقوم بالقسمة او الضرب في عامل مشترك -٤
  ).X Y Z(تكتب االرقام بین قوسین بالترتیب التالي  -٥
  
  :امثلة 
  

                                            
                          
                          
                          
                          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  امثلة على المستویات) ٣-٣(شكل 
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