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الـذرات داخـل الجـزيء تتماسـك مع بعضـها بروابـط تسـاهمية أو
أيـونية ناتـجة عن قـوى جـذب كهروسـتاتية ( )electrostaticشديدة جداً.
بنفس الوقت تؤثر هذه القوى على الجزيئات المتجاورة فتنشأ بينها قوى
جذب كهروستاتية أضعف من األولى .الجسيمات المتجاورة في أي مادة،
يمكن أن تكون جميعها من نوع واحد ،كما في حالة المعادن أو من نوعين
مختلفين كما في المركبات األيونية والجسيمات األساسية المكونة للمادة من
الممكن أن تكون أيونات أو ذرات أو جزيئات.
تزداد أهمية قوى الجذب بين الجسيمات المتجاورة بزيادة الضغط
وتقل أهميتها بزيادة درجة الحرارة ،ففي الحالة األولى تقترب الجسيمات
من بعضها أكثر وفي الحالة الثانية تزداد الطاقة الحركية للجسيمات مما
يحدث تأثيراً مضاداً لقوى التجاذب هذا وعندما تنخفض درجة الحرارة،
فأن الجزيئات تصبح بطيئة وعند درجة حرارة مناسبة قوى التجاذب تعمل
على سحب الجسيمات نحو بعضها وتقترب أكثر ،فيتكون الجامد.
الحالة الصلبة للمادة تتميز بترتب الجسيمات في مواقع ثابتة منتظمة
مشكلة أشكاال هندسية منتظمة متكررة في جميع االتجاهات فالشكل
الهندسي المميز يمكن تشبيهه بقالب الطابوق في بنيان حائط ،هذا الشكل
الهندسي المميز يمكن اعتباره الوحدة البنائية األساسية للمادة ويطلق عليه
اسم البلورة ( ،)Crystalوفيما يلي أنواع البلورات المتكون في المواد
الصلبة:
 1 – 3البلورات األيونيةIonic Crystal :
تتكون هذه البلورة من ارتباط نوعين من االيونات؛ موجبة )(Anion
وسالبة ) (Cationبشكل منسق ومكرر بجميع االتجاهات برابطة أيونية
قوية ،ففي هذه البلورات يكون حجم األيونات السالبة أكبر من حجم
األيونات الموجبة ،واأليونات السالبة هي التي تكون الشبكية ،أما األيونات
الموجبة فتشغل الفراغات بين األيونات السالبة ،وبسبب هذه الرابطة القوية
تتميز هذه البلورات بالخواص التالية:
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 -1غير متطايرة وذات درجة انصهار عالية تتراوح بين 660oC
و.2000oC
 -2غير موصلة للتيار الكهربائي لكون أيوناتها ثابتة في مكانها ال تتحرك،
إال أن محاليلها جيدة التوصيل الكهربائي.
 -3معظمها وليس جميعها تذوب في المذيبات القطبية مثل الماء وال تذوب
في المذيبات غير القطبية مثل  C6H6و.CCl4
 -4صلبة وهشة وتتكسر عند التشقق.
 -5ممكن أن تكون بلوراتها ثنائية أو متعددة الذرات كما في نترات األمونيا
)(NH4NO3
الشكل ( )1–3يوضح بعض األمثلة على البلورات األيونية الثنائية.
في حالة  NaClأو ما يعرف بملح الطعام ،فلز الصوديوم يتفاعل بشدة مع
غاز الكلور السام (الفلز) إلنتاج مادة مستقرة جداً هي كلوريد الصوديوم.
إن ذرة الصوديوم الحاوية على إلكترون واحد في غالفها الخارجي تتبرع
به إلى ذرة الكلور التي تحوي أصال على سبع الكترونات في مدارها
الخارجي (وكذلك بالنسبة للعناصر  Li ,K, Rb, Csإلى  F, Br, Iحسب
البلورة كما في الشكل( )3-1وبواسطة عملية االنتقال هذه يصبح غالف
الصوديوم مشبع بثمان ذرات وبذلك يتشبه بذرة غاز النيون النبيل .في حين
يتشبه غاز الكلور بذرة غاز اآلركون النبيل.
عند تجاذب أيونات الصوديوم الموجبة مع ايونات الكلور السالبة
وكذلك الحال بالنسبة لبقية العناصر في الشكل ،تتنافر االيونات المتشابهة
الشحنة فتبتعد عن بعضها وتنجذب األيونات المختلفة إلى بعضها ونتيجة
لذلك سيحصل توازن للنظام عندما يحاط كل ايون سالب بستة ايونات
موجبة وبنفس الوقت يحاط كل ايون موجب بستة ايونات سالبة كما في
الشكل ()1 – 3
اتحاد االيونات بالطريقة الموضحة ينتج عنه شكل يشبه مكعب بحسب
األحجام المتناسبة لأليونات .أن المسافة بين مركز كل ايون سالب ومراكز
أقرب ستة ايونات موجبة هي اقل من المسافة بين نفس االيون السالب
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شكل ( )1 – 3أمثلة مختلفة على البلورات األيونية
وأقرب ستة ايونات سالبة ونتيجة لذلك فان قوى التجاذب بين االيونات
المختلفة هي أقوى من قوى التنافر بين االيونات المتشابهة وبنفس الوقت
ولكون قوى التنافر بين االيونات المتشابهة متساوية تكون المسافة بين هذه
االيونات متساوية وهذا ما يجعل هذه البلورة ذات بنية مستقرة ،وهذا ينطبق
على جميع أنواع البلورات األيونية عدا تشبهها بالغازات النبيلة فكل مادة
تتشبه بالغاز النبيل في دورتها حسب الكترونات التكافؤ .توجد قوى
كهروستاتية خارج هذه الوحدة (البلورة) ولهذا سوف تنجذب إليها ايونات
أخرى ويستمر بناء الوحدات حولها في جميع االتجاهات حتى تنتهي جميع
االيونات المتوفرة.
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تذوب هذه البلورات األيونية في الماء كون جزيئات الماء قطبية
وقطبيتها عالية والشكل ( )2 – 3يوضح كيفية ذوبان كلوريد الصوديوم
حيث تتجمع جزيئات الماء حول االيونات على سطح بلورة Na+ Cl-
فتتغلب قوى التجاذب بين جزيئات الماء وايونات ملح الطعام مؤدية إلى
تفكك الرابطة األيونية بين ايوني  Na+و Cl-فتنتشر االيونات بحرية بين
جزيئات الماء كما في الشكل ( )2–3هذه العملية تسمى تفكك
( )Dissociationوليس تأين ( )Ionizationكما يطلق عليها خطأ أحياناُ.
حيث أن التأين يحدث في التفاعل األصلي بين الصوديوم والكلور عندما
تتحول ذرات كل عنصر إلى ايونات.

شكل ( )2 – 3ذوبان NaCl
في الماء
 2 – 3البلورة التساهميةCovalent Crystals :
هذه البلورات متكونة من ذرات مرتبطة مع بعضها تساهميا ً مكونة
بلورة جزيئية مستمرة كبيرة جدا والمواد من هذا النوع جميعها صلبة عند
 25oCوتتميز بالخواص التالية:
 -1ارتفاع درجة حرارة انصهار وهي عادة أعلى من .1000oC
 -2ال تذوب في المذيبات العادية.
 -3غير جيدة التوصيل الكهربائي.
األمثلة على هذه المواد كثيرة ومتنوعة على سبيل المثال الماس
) (Diamondوهو نظير من نظائر عنصر الكربون تتشارك الكترونات
كل ذرة من ذراته داخل البلورة مع الكترونات من أربع ذرات أخرى
مكونة أربع أواصر تساهمية مفردة .وكذلك  SiO2حيث كل ذرة سليكون
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ترتبط بأربع ذرات أكسجين وكل ذرة أكسجين ترتبط بذرتي سليكون وكما
في الشكل (.)4 – 3

رمز لويس ل SiO2
شكل ( )4 – 3رمز لويس لجزيئة
السليكون  SiO2وبلورته

 3 – 3البلورات الفلزيةMetallic Crystals :
في العناصر الفلزية التي تحتوي أغلفتها الخارجية على ثالثة
الكترونات أو أقل مما يجعل قوة ارتباط وانتماء تلك االلكترونات لنواة
الذرة ضعيفا ً نسبيا ً ،لذلك تتشارك هذه االلكترونات في الغالف الخارجي مع
الكترونات الغالف الخارجي لذرات أخرى في مدارات مشتركة حول
األنوية .فتترتب ذرات المعادن بحيث تكون ايوناتها الموجبة شكالً هندسيا ً
(بلورياً) منتظم بينما الكتروناتها السالبة الشحنة تتحرك بحرية مكونة
سحابة الكترونية تحيط باأليونات بحيث يتم إشباع الغالف األخير لجميع
األنوية.
يكون تماسك االيونات الموجبة الشحنة في موقعها قويا ُ نظراً لقوة
تجاذب االيونات الموجبة وااللكترونات السالبة ويحاول كل ايون البقاء في
مكانه حيث تكون محصلة القوى المؤثرة عليه مساوية للصفر وهذا هو
السبب الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة انصهارها وغليانها في حين توفر
السحابة االلكترونية يؤدي إلى جودة الموصلية الحرارية والكهربائية.
البلورات الفلزية تتميز بكونها طروقة ( )Malleableومطولية
( ،)Ductileإضافة إلى ذلك فهي غير متطايرة وال تذوب في الماء وال في
المذيبات األخرى ومقطعها لماع ( )Lusterومعظم الفلزات بلوراتها فضية
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اللون عدا الذهب لونها اصفر والنحاس لونها احمر .بسبب سحابة
االلكترونات المتواجدة داخل بلورة الفلزات ،فأن قوة الرابطة المعدنية
تعتمد على عدد االلكترونات الحرة في السحابة وحجم االيونات الموجبة.

شكل ( )5 – 3تشارك اإللكترونات
في البلورة الفلزية

 4 – 3البلورات الجزيئيةMolecular Crystals :
تتكون هذه البلورات من جزيئات تحوي الواحدة منها مجموعة ذرات
مرتبطة ببعضها برابطة تساهمية .إن قوى التجاذب بين الجزيئات هي
القوى كما في البند ( .)5–2أقوى هذه الروابط أضعف من الرابطة
األيونية .وبسبب هذه القوى الضعيفة نوعا ً ما ،تتميز هذه البلورات
بالخواص التالية:
 -1المادة النقية منها غير موصلة للكهرباء.
 -2ال تذوب في الماء وتذوب في المذيبات غير القطبية.
 -3درجة حرارة انصهارها وغليانها منخفضة وهي مواد متطايرة.
 -4تنزلق جزيئاتها بسهولة ولذلك فهي هشة.
من األمثلة على البلورات الجزيئية :جليد الماء  H2Oوثاني أكسيد
الكربون  CO2الصلب والهيدروجين الصلب وجميع المركبات العضوية
البسيطة كالبنزين والكحول األثيلي والسكر ،ففي حالة جليد  H2Oتتكون
البلورة من جزيئات  H2Oمرتبطة مع بعضها برابطة هيدروجينية وكما
في الشكل (.)6 – 3
 5 – 3البنية البلوريةCrystal structure :
الوصف الفعلي للبنية الميكروية )(microstructure؛ يبدأ من تصور
مكونات المادة الصلبة (ذرات أو جزيئات أو أيونات) كأنها كرات متناهية
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في الصغر ،ومحاولة هذه الكرات أن تتخذ مكانا لها وسط بقية الكرات
بحيث تضمن حالة االستقرار فيه ،وبطبيعة الحال يتأثر هذا الموقع بمحصلة

شكل ( )6 – 3بلورة الجليد (الثلج) H2O
القوى المؤثرة على المكونات والتي تحدثنا عنها في الفصل الثاني ،وعلى
هذا األساس يمكن أن تتخذ الكرات طريقين :األول هو أن تنتظم بشكل
مثالي ،بحيث يمكن تحديد مواصفات مصفوفة الذرات الكاملة بمعرفة
مواصفات مجموعة صغيرة منها .أبسط أنواع التوزيع المنتظم هو التوزيع
المتكرر وتتخذ كل كرة (المكونات األساسية) موقعا متكررا في جميع
االتجاهات في الفضاء .مواد من هذا النوع تعرف بإسم المواد الصلبة
البلورية (crystalline solidومعظم المواد الهندسية هي من هذا النوع.
أما النوع الثاني من المواد الصلبة هو أن تتوزع فيه الكرات بشكل
عشوائي تماما بحيث مواقع الكرات غير محددة ومواد من هذا النوع تسمى
مواد ال بلورية ) .(amorphous solidsفي معظم األحيان يتم الحصول
على مثل هذه المواد عند التبريد السريع جدا من الحالة الغازية أو السائلة
إلى الصلبة بحيث ال تتمكن الذرات من اتخاذ مواقع منتظمة .اللدائن والمواد
العضوية التي تتكون من جزيئات كبيرة جدا هي في غالب األحيان مواد
صلبة ال بلورية.
 1 – 5 – 3الشبكية الفضائيةSpace Lattice :
الشبكية الفضائية ) (space latticeهي امتداد لشبكات مستوية
يستحسن توضيحها قبل البدء بالحديث عن الشبكية الفضائية .الشبكة
المستوية ) (Plane latticeهي التي تمثل مجموعة من المكونات (ذرات
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أو جزيئات) والتي تم تمثيلها بكرات مرتبة بشكل متماثل في إتجاهين ففي
الشكل ( )a7 – 3توجد كرة واحدة في كل نقطة من نقاط الشبكة ولتحديد
موقع أي ذرة في الشبكة البد من تحديد نقطة أصل لبدء رسم المحاور
الرئيسية ومن ثم يتم عد المسافات بين الكرات في االتجاهين  Xو ،Yفي
الشكل الكرة (السوداء) موقعها هو.x = 3a, y = 2b :

شكل ( )a7 – 3الشبكة المستوية المستطيلة والمربعة

الشكل العام ألنواع الرص في الشبكة المستوية المنتظمة موضح في
الشكل ( ،)b7–3الجزء المتكرر والذي يمكن أن يمثل كل الشبكة يسمى
وحدة الخلية ) (unit cellأبعادها  aو bوالزاوية المحصورة بينهما هي ،γ
هذه الوحدات ترص الواحدة جنب األخرى لتكوين الشبكة فهنالك عدد كبير
من االحتماالت الختيار شكل ومواصفات وحدات الخاليا فاالحتماالت:

شكل ( )b 7 – 3الشبكة المستوية؛ معينية ،مائلة ،مسدسة ومستطيلة ممركزة
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االحتماالت األكثر شيوعا والموضحة في الشكل ( )3-7والمحاطة
بخطوط تمثل أضالع وحدة الخلية وهذه االحتماالت هي:
 -1وحدة الخلية المربعة ،شكل (.)a7 – 3
 -2وحدة الخلية المستطيلة ،شكل (.)a7 – 3
 -3وحدة الخلية المثلثة ،ضمن المعيني والسداسي.
 -4وحدة الخلية المائلة ،شكل (.)b7 – 3
 -5وحدة الخلية المسدسة ،شكل (.)b7 – 3
 -6وحدة الخلية المعينية ،شكل (.)b7 – 3
يمكن تعريف الشبكية الفضائية على أنها أعداد متناهية من الشبكات
المستوية مرتبة الواحدة فوق االخرى بحيث تحافظ على انتظام الهيئة
البلورية وبذلك تتكون أشكاال هندسية محددة ،بحيث كل جسيم يمتلك نفس
البيئة المحيطة به وهذه األشكال الهندسية المتكررة الثالثية األبعاد تعرف
بوحدة الخلية ( )Unit Cellكما في الشبكة المستوية وامتداد وحدات الخلية
في االتجاهات الثالثة  x,y,zيولد الشبكية الفراغية ).(Space lattice
الشكل ( )8–3يوضح الهيئة العامة للشبكية الفراغية مع مقارنتها بوحدة
الخلية وال يشترط بالشبكية الفراغية إن تكون األضالع المكونة لوحدة
خليتها متساوية أو متعامدة.

)(b

)(a

شكل ( )8 – 3وحدة الخلية ( )aوالشبكية الفراغية ()b

الهيكل البلوري ) (Crystal structureقد يكون من أهم فقرات علم
المواد الهندسية وذلك لكون الكثير من خواص المواد تعتمد على شكل
الهيكل البلوري لها فطول أضالع وحدة الخلية المبينة في الشكل ()8–3
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هي a, b, c :بإتجاهات المحاور  x,y,zعلى التوالي ،إستنادا إلى هذه
األطوال والزوايا بينها (  ) α ،β ، γيمكن الحصول على سبعة أنظمة
بلورية كل نظام منها يمتلك ثالثة محاور تعريفية مرسومة بشكل هندسي
معين موضحة في الشكل ( .(9-3وهذه األنظمة هي:
 -1النظام البلوري المكعب أو متساوي األطوال ( Cubic or
 :)Isometricيمتلك هذا النظام ثالثة محاور متعامدة ومتساوية في
الطول ،وهو نظام متناظر في جميع االتجاهات وله نقطة شبكية واحدة
في كل رأس وتوجد ثالثة أنواع من وحدات الخاليا المكعبة هي :المكعب
البسيط ( Simpleأو ،)Primitiveوالمكعب الممركز الجسم (Body-
 ،)Centeredوالمكعب الممركز الوجه ( )Face-Centeredوكما في
شكل (.(1-9–3
 -2نظام الموشور الرباعي القائم ( :)Tetragonalهذا النظام يشبه الهيكل
المكعب عدا أنه ممدود بأحد االتجاهات فالمسافة بين الذرات على أحد
محاوره أطول من المسافة بين الذرات على المحورين اآلخرين فقاعدتيه
العليا والسفلى مربعة ،ثم أن ارتفاعه أطول من طول أي ضلع في
القاعدتين ،ويحتوي على الرباعي القائم البسيط والرباعي القائم الممركز
الجسم وكما في شكل (.(2-9 – 3
 -3نظام الموشور متوازي المستطيالت القائم ( :)Orthorhombicله
ثالثة محاور متعامدة أطوالها مختلفة عن بعضها ويحتوي على البسيط،
وممركز الجسم ،وممركز الوجه ،وممركز القاعدة ،كما موضح في
الشكل (.(3-9-3
 -4نظام الموشور المعيني القائم ) :(Rhombohedralهذا النظام يشبه
المكعب فأطوال أضالعه متساوية ،وزواياه المتقابلة متساوية لكنها غير
ق ائمة ،كأنه مكعب مضغوط من جانبين ،وتكون جميع أوجهه متوازية
ويحتوي على البسيط فقط ،أنظر شكل (.(4-9-3
 -5نظام الموشور السداسي ( :)Hexagonalيمتلك هذا النظام أربعة
محاور؛ ثالثة افقية ) (a, b, dتحصر بينها زاوية  o120أما الرابع )(c
فهو عمودي على المحاور األفقية وهو ممكن أن يكون أطول أو أقصر
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 -1شكل ( )9 – 3مجموعة األنماط األربعة عشر لشبائك برافيه
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من المحاور األفقية .تترتب الجسيمات على هيئة أشكال سداسية داخله،
بحيث تكون هذه األشكال متراصة فوق بعضها ،انظر الشكل (.(5-9 –3
 -6نظام الموشور أحادي الميل ( :)Monoclinicيشبه الرباعي القائم عدا
أن أحد محاور وحدة الخلية غير عمودي على المحورين اآلخرين
ويحتوي البسيط ومتمركز القواعد.
 -7نظام الموشور ثالثي الميل ) :(Triclinicله ثالثة محاور غير متعامدة
وغير متساوية بالطول ،وليس له محور وال مستوي تناظر ويحتوي
البسيط فقط.
األوجه المتقابلة في جميع األنظمة البلورية تكون متوازية ،كما أن
معظم هذه األنظمة تمتلك وحدات خاليا متنوعة :البدائي (البسيط) وهو ال
يحتوي على أي ذرة أخرى غير التي في الرؤوس ويرمز له )،(P or Sc
وممركز الجسم وهو الذي يحتوي على ذرة في مركز الخلية ويرمز له
) ،(BCC or Iوممركز الوجه الذي يحتوي على ذرة في مركز كل وجه
من أوجهه األربعة عدا القواعد ويرمز له ) ،(FCC or Fوأخيرا الممركز
القواعد وهو الذي يحتوي على ذرة في مركز القواعد ويرمز له ).(C
وعلى هذا األساس نحصل على أربعة عشر احتماالُ للهيئة التي يمكن إن
تترتب فيها مكونات المادة في الفراغ بأشكال ثالثية األبعاد وتحقق شرط
تكرار التماثل المذكور أعاله .االحتماالت األربعة عشر هذه تسمى شبائك
(جمع شبكية) برافيه الفضائية ) )Bravais Space Latticeوالشكل (3
–  )9يوضح هذه األنماط .كما أن هذه األنماط األربعة عشر تخص نقاطا ُ
متشابهة مرتبة في الفراغ ،بمعنى آخر ،شبائك برافية تخص العناصر أو
المواد النقية.
 2 – 5 – 3الهياكل البلورية في الفلزات:

Crystal Structures in Metals

العناصر النقية جميع ذراتها من نفس النوع والحجم ،لذلك فهي ترتب
نفسها داخل الشبكية بشكل تكون فيه متقاربة جداً مع بعضها للحصول على
أعلى استقرار واقل طاقة وضع.
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لتوضيح تراص ذرات الفلزات داخل الشبكية ،نمثل المكونات
األساسية للفلز (ذرات ،جزيئات) بكرات صلبة متناهية في الصغر تتحرك
بسهولة في الحالة السائلة ،عند تبريد منصهر معدن داخل وعاء ،تنخفض
الطاقة الحركية للذرات وتتزاحم فيما بينها الحتالل مواقعها .وبسبب
الحركة الدائمة للذرات تنتظم مواقع معظمها (والقليل منها قد ال تتخذ
أماكنها المعهودة) ،وبفقدانها لجزء من طاقتها الحركية نتيجة الستمرار
التبريد تخفت حركتها وتصبح مقيدة الحركة في الحالة الصلبة .الذرات التي
لم تتمكن من اتخاذ مواقعها النظامية تسبب خلالً في الشبكية ،ولهذا الخلل
أهمية عند دراسة خواص المواد ،وسيتم التعرف على أنواع الخلل وتأثيرها
على خواص المواد الحقاُ.
عند صف كرات متشابه متساوية األقطار بمستوى أفقي  ،Aهناك
الكثير من االحتماالت لترتيب هذه الكرات كما ذكرنا في البند السابق ،إال
أن التراص المكتظ له احتمالين :األول ( )aرباعي الترتيب وفيه كل كرة
تمس أربع كرات مجاورة لها ( )،4 ،3 ،2 ،1وكما موضح في الشكل (-3
 ،)a10أما اإلحتمال الثاني ( )bسداسي الترتيب (أو مكتظ الترتيب) ،وفيه
كل كرة تمس ست كرات مجاورة لها ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1كما في الشكل
(.)b10 –3

رص مكتظ (b) closed – packed array

رص مربع (a) Square array

شكل ( )10 – 3اإلحتماالت الممكنة لرص كرات متساوية األقطار في مستوي

الرص المربعsquare packing :
عند وضع الشبكة المربعة بعضها فوق بعض تماما كما في الشكل
( ،)12 – 3سوف نحصل على هيكل مكعب بتكرار وضع الطبقات فوق
بعضها ،وهو نظام المكعب البسيط .لكن
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شكل ( )11 – 3الجدول الدوري لبيان الهياكل البلورية للعناصر

شكل ( )12 – 3نظام المكعب البسيط

لو وضعت الطبقة األولى من الشبكة المربعة ) ،(Aووضعت الطبقة الثانية
المشابهة لها فوقها ) (Bبحيث تستقر كراتها في الفضاءات الموجودة بين
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كرات الطبقة ) (Aووضعت طبقة ثالثة مشابهة أيضا فوق ) (Bبحيث
تكون كراتها مقابل كرات الطبقة ) (Aتماما وكررت هذه العملية نحصل
على هيكل متكون من طبقات  ...ABAوهو النظام الممركز الجسم ،الشكل
(.)13 – 3

شكل ( )13 – 3نظام المكعب ممركز الجسم

الرص السداسي المكتظClosed Packing :
الشكل ( )a14 – 3يوضح طبقة أو مستوي ) (Aمن شبكة سداسية
(تم تلوين  7كرات بلون داكن إلظهار الشكل السداسي) .عند رص ذرات
الطبقة الثانية ) (Bفوق المستوي األول ستشغل هذه نصف عدد الفضاءات
البينية للطبقة األولى ولتكن الفضاءات المؤشرة بالحرف  Bفي الشكل (3
–  )a14الشكل ( )b14-3يظهر الطبقتين  Bفوق  ،Aعند وضع طبقة ثالثة
فوقهما سوف يكون هنالك احتمالين :األول ) (Cهو أن تستقر الذرات في
الفسح البينية المقابلة للحرف  Cالموجود في الطبقة األولى وتكرار هذا
النمط  ABC..نحصل على النظام المكعب الممركز الوجه  ،FCCكما
موضح في الشكل ( ،)c14-3اما االحتمال الثاني فهو أن تستقر الذرات في
النصف اآلخر فتكون الطبقة الثالثة مشابهة للطبقة األولى تماما ) (Aكما
في الشكل ( )d14-3تكرار هذا النمط  ABA..يؤدي للحصول على الهيكل
البلوري السداسي المكتظ  .CPHرص الكرات أو الذرات المذكور أعاله
يمكن أن يعاني من خلل ،وال يشترط أن يكون منتظما ً دائماً .فمثالُ يمكن أن
يكون الرص … ABABABCBABأو ، ABACABAC…،وهكذا.

101

أ.م .د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الثالث – البناء البلوري

()a

( )b

)(c

)(d

شكل ( )14 – 3طبقات الرص المكتظ فوق بعضها
 7 – 3الهياكل البلورية في المواد الهندسيةCrystal Structure in :
Engineering Materials

معظم المعادن ذات األهمية الهندسية ( 90%تقريبا) تتبلور عند
تجمدها في واحد من ثالثة هياكل (أنظمة) أساسية ترتبط فيها الذرات مع
بعضها برابطة معدنية (أو فلزية) .واألنظمة الثالثة هي Sc :و BCC
و FCCوHCP
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-1بلورة المكعب البسيطThe Primitive (or simple) Cubic (P) :

ينتج هذا الهيكل عندما يكون ترتيب رص الذرات كما في شكل
( ،)12 – 3وبذلك تكون ذرات وحدة خلية المكعب البسيط ) (Pاتخذت
مواقع في أركان (رؤوس) المكعب فقط كما في الشكل (.)15 – 3

شكل (  ) 15 – 3هيكل المكعب البسيط ) ( P
 -2بلورة المكعب الممركز الجسمThe Body -Centered )BCC( :
Cubic

تترتب الذرات في وحدة الخلية  BCCفي أركان المكعب باإلضافة
إلى ذرة واحدة في مركز جسم المكعب عند نقطة تقاطع قطري المكعب
وكما موضح في الشكل ( ،)16 – 3لهذا كل ذرة في هذا النظام تمس
أربع ذرات فوقها وأربع ذرات تحتها.

شكل ( (16-3بلورة (وحدة خلية) المكعب الممركز الجسم )(BCC
 -3بلورة المكعب الممركز الوجهThe Face -Centered Cubic FCC :
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يوضح الشكل ( )17 – 3وحدة خلية  FCCوشبكيتها مع حصتها
من الذرات .عند فحص وحدة الخلية نجد أنها تحتوي على ذرة في كل ركن
من أركان المكعب الثمانية باإلضافة إلى ذرة واحدة في مركز كل وجه من
األوجه الستة.

شكل (  ) 17 – 3وحدة خلية المكعب ممركز الوجه FCC

- 4بلورة الموشور السداسي المكتظ:
)Hexagonal Close-Packed (HCP

وحدة خلية ( )HCPتتكون من مستويين علوي وسفلي يحوي كل
منها سبعة ذرات مكونة الشكل السداسي حول ذرة مركزية أنظر شكل (3
–  )18و في منتصف المسافة بين هذين المستويين يوجد ثالث ذرات .كل
ذرة من هذه الذرات الثالث تمس ثالث ذرات فوقها وثالث ذرات أسفلها
في كل من القاعدتين العليا والسفلى ،ثم أن كل ذرة في وحدة الخلية يجب أن
تمتلك نفس الظروف المحيطة بها.

أ -مراكز الذرات

ب-وحدة الخلية

جـ -نظام HCP

شكل ( )18 – 3وحدة خلية HCP
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 8 – 3عدد التنسيقCoordination Number :
يمثل عدد الذرات المجاورة لذرة (كرة) محورية ،والتي تبعد
بمسافات متساوية عنها وعلى تماس مباشر معها؛ وبنا ًء على ذلك يمكن
استخرج عدد التنسيق لوحدات الخاليا المختلفة ،وفيما يلي استخراج لعدد
التنسيق للهياكل البلورية األكثر شيوعا في العناصرSC :
و BCCو FCCو:HCP
 -1المكعب البسيطSc :
الحظ في الشكل المجاور الذي يمثل مستوي
من مستويات شبكية المكعب البسيط (أو البدائي) ،الذرة
المركزية (أو المحورية) تمس أربع ذرات (،)1،2،3،4
وعند األخذ بنظر االعتبار الشبكية كاملة فإنها سوف تمس
ذرة واحدة فوقها وأخرى تحتها وبذلك فان عدد التنسيق (coordination
) Numberلوحدة خلية ) )Scهو:
6 = 1 + 1 + 4 = CN
شكل ( (15-3مكرر
نصيب كل وحدة خلية ) ( SCمن
الذرات ،يمكن حسابه من دراسة الشكل

1

( )15 – 3والمكرر رسمه هنا ،حيث ان وحدة الخلية تحوي على ذرة
8
في كل رأس من رؤوس المكعب الثمانية ،وبذلك فان حصة المكعب البسيط
من الذرات هو:
1
8

× ( 1 = 8ذرة واحدة).

 -2المكعب الممركز الجسمBCC :
عدد التنسيق) (coordination Numberلهيكل بلورة BCC؛
يمكن ايجاده من مالحظة الشكل ( ،)3-16نجد ان هناك ذرة مركزية
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واحدة ،وهناك  4ذرات تمسها من األعلى و  4أخرى تمسها من األسفل،
وبذلك فان عدد التنسيق:
8 = 4 + 4 = CN
نصيب خلية هيكل  BCCمن الذرات
1

= 2 = 1+ 8
8

شكل ( (16-3مكرر

 -3المكعب الممركز الوجهFCC (or ccp) :

شكل ( (17-3مكرر

عند دراسة وحدة خلية  FCCفي الشكل ( (17-3المكرر ادناه
نالحظ أن الكرة  Aهي على تماس مع أربع كرات  4 ،3 ،2، 1بمستواها،
وهناك أربع كرات أخرى  ،8 ،7 ،6 ،5تمسها من الخلف ،وأربعة من
األمام (غير ظاهرة في الشكل) ،وبذلك فان عدد التنسيق هو:
.12 = 4 + 4 + 4 = CN
1

1

نصيب خلية  FCCمن الذرات =  4 = 6 × 2 + 8 × 8ذرة
 -4الهيكل السداسيHCP :
من الشكل (-18 –3ب) نالحظ القاعدة
العليا فيها ذرة مركزية  Aمتماسة مع  6ذرات
وهي متماسة مع ثالث ذرات أسفلها وثالثة أخرى
فوقها .وبذلك فان عدد التنسيق لهيكل HCP
هو:
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12 = 3 + 3+ 6 = CN
إليجاد حصة وحدة خلية  HCPمن الذرات ،نجد أن كل ذرة من
ذرات األركان تشترك فيها ست خاليا وبذلك فنصيب كل خلية

1
6

ذرة من

الركن الواحد .الذرات ) (Aفي مركز القاعدتين العليا والسفلى كل واحدة
منهما مشتركة بين خليتين ونصيب الخلية الوحدة

1
2

ذرة من هذه الذرات

والذرات الثالثة في وسط الخلية تنتمي بالكامل للخلية ،وبذلك فإن نصيب
بلورة  HCPمن الذرات هو:
= األركان )

1
6

 + ) 12 القواعد (

1
2

 + ) 2 الداخل ( 6 = ) 1 × 3

جدول ( (1-3يلخص خواص الهياكل  Scو BCCو FCCوHCP
 9 - 3الهياكل البلورية للسيراميك Crystal Structures of :
Ceramics
يعتبر السيراميك من أقوى وأصلب المواد اإلنشائية ،والهياكل
البلورية للمواد السيراميكية هي عادة معقدة التركيب ،إال أنه يمكن اعتبارها
ذرات من نوع معين مكتظة بنمط من الهياكل  FCCأو  CPHأو ،BCC
مع وجود ذرات من نوع آخر متداخلة مع الذرات المشكلة للهيكل الرئيسي
وتتخذ مواقع لها في الفراغات الموجودة بينها ،وقد يكون هنالك نوع ثالث
من الذرات متداخل معها أيضا.
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 -1هيكل الماس المكعبDiamond cubic (DC) Structure :
الماس ) (Diamondيعتبر
أقوى المواد السيراميكية وأساس
تكوينه هو الرابطة التساهمية للكربون
 ،Cعناصر  SIو Geتشكل نفس
الهيكل البلوري ،حيث أن كل ذرة
تشترك مع أربع ذرات حولها مشابه
لها كما في الشكل المجاور بحيث
تكون مواقع هذه الذرات منتظم ويشكل هيكل رباعي الرؤوس ،وعند
ارتباط هذه المجموعة مع المجاميع األخرى ينشأ الهيكل المسمى بالهيكل
الماسي المكعب ) (DCالموضح بالشكل ( .)b19 – 3عند غض النظر عن
الذرات الفاتحة اللون ما يتبقى هو هيكل  ،FCCوكأن الذرات الفاتحة اللون
هي ذرات إضافية داخل الهيكل الرئيسي  ،FCCوهذه الذرات تعمل على
دفع ذرات الهيكل الرئيسي بعيدا عن بعضها بعض الشيء مما يسبب
بانخفاض الكثافة.
كاربيد السليكون  SiCمثل الماس من حيث الصالبة وهيكله مماثل
له أيضا وكما موضح في الشكل ( ،)c-19 – 3الهيكل الرئيسي هو FCC
للسليكون وذرات الكربون تتخذ مواقع مماثلة للذرات ذات اللون الفاتح في
هيكل .DC

( )aالكرافيت

(  ) bالماس

) (cكاربيد السليكون SiC

شكل ( )19 – 3بعض هياكل المواد الخزفية
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 – 2هياكل األكاسيدCorundum Structures :
يتواجد عدد من األكاسيد مثل ) ،(Cr2O3 , Fe2O3 , Al2O3ذرة
األوكسجين في هذه األكاسيد هي الذرة األكبر وتتخذ هيكل  ،HCPفي حين
الذرات األخرى تحتل ثلثي فراغات رباعي الرؤوس في هيكل  HCPوكما
في الشكل (.)20 – 3

شكل ( )20 – 3هيكل بعض األكاسيد السيراميكية
 10 – 3هياكل اللدائنMicro-Structure in Polymers :
يوجد ثالث أنواع من المواد اللدنة ،وفي جميع هذه المواد تكون
تركيبتها الشبكية عبارة عن جزيئة واحدة طويلة جدا تصطف الجزيئات
داخلها بشكل عشوائي غير منتظم ،مسببة بذلك شبكة ال بلورية
) (Amorphousوتميز األنواع عن بعضها على نوع الرابطة تساهمية
داخلها إن كانت قوية أو ضعيفة وكما في الشكل ( ،)a21-3إن المواد
اللدنة جزيئاتها ترتبط معا بعدة احتماالت واألشكال أدناه تبين قسما من
هذه اإلحتماالت:

شكل ( )a 21 – 3شبائك المواد عضوية
109

أ.م .د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الثالث – البناء البلوري

مواد ) (Thermoplasticsشبكيتها ال تحتوي على أي رابطة
تساهمية ،لكنها تحوي هيئتين في آن واحد :بلورية ،وال بلورية ،وكما
موضح في الشكل ()b21 – 3

شكل ( )b21 – 3شبائك الثرموبالستك Thermoplastics
المواد اللدنة ) (Thermo -set & Elastomersتتميز بكون
شبكياتها تحوي على عدد من األواصر التساهمية في سالسل الجزيئات
ويكون عددها قليل في مادة  Elastomersوكبير في مادة Thermo
 setوكما في الشكل (.)c 21 – 3

شكل ( )c 21 – 3شبائك لدائن
 Elastomersو Thermo-set
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 11 – 3تنوع البنية البلورية (التآصل)Allotropy :
هي خاصية بعض العناصر (وليس المركبات) للتواجد في أكثر
من هيئة بلورية واحدة ،فعلى سبيل المثال الكربون  Cيتواجد في عدد من
الهيئات البلورية منها الماس حيث ترتبط الذرات مع بعضها مكونة شكل
رباعي الرؤوس ) (Tetrahedronوفي الكرافيت ترتبط الذرات في
طبقات صفيحيه بشكل سداسي والرابط بين صفيحة وأخرى تكون ضعيفة
وهنالك هيئة ثالثة تسمى Fullereneيكون ارتباط الذرات مع بعض إما
بهيئة كروية أو اسطوانية كما في الشكل (.)22 – 3
عند تآصل العناصر ) (Allotropismتكون أواصلها
) (Allotropesذات خواص فيزيائية مختلفة عن بعضها كثيرا كما في
حالة الكربون وكذلك يمكن أن يكون هناك إختالف في خواصها الكيميائية
كما في األوزون  O3فله قابلية أكسدة أشد كثيرا من األكسجين اإلعتيادي
 .O2العناصر  P،S ،O2و Cمعروفة بإمتالكها ألكثر من آصلة واحدة،
والشكل ( )21 – 3يوضح بعض األمثلة للهياكل التآصلية.
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شكل ( )22 – 3أمثلة مختلفة على التآصل ) (Allotropiesلعناصر
 Cو Sو PوO
التعدد في البنية البلورية مستقر لمديات محددة لدرجات الحرارة وقد
يحصل تغير في حجم العنصر عند تغير البنية البلورية .مثال على ذلك
تصلب الحديد ،حيث تصلب حديد  هو  BCCفي درجات الحرارة العادية
وعند التسخين يفقد خواصه المغناطيسية عندما تصل درجة حرارته
 .780oCوعندما تصل درجة حرارته  910oCيتغير تبلوره إلى FCC
ويعرف بحديد  وعند درجة حرارة  1400oCيسترجع تبلوره األول وهو
 .BCCويعتبر هذا التغير في الشكل البلوري للحديد سببا ً في تجاوبه على
التشكيل بواسطة الطرق.
780C
910C
1400C
 iron 
  iron 
  iron 
  iron

( BCC ) 
 ( BCC ) 
 ( FCC ) 
)  ( BCC
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 12 – 3التناظر البلوريCrystal Symmetry :
درجة ونوع التناظر الذي يملكه الجسم يتحدد بواسطة العمليات
المطلوب إجراءها للحصول على التناظر المنشود وهذه العمليات هي أما
التدوير أو االنعكاس أو النقل والتحريك لغاية الحصول على الوضعية التي
كان عليها الجسم أوالً قبل العملية .في الشبائك هناك نوعين من التناظر.
األول باالنعكاس والحصول على صورة مرآة من مستوي معين والصورة
مناظرة تماما ً لألصل .وعلى هذا األساس فالمكعب يمتلك ثالث مستويات
تناظر موازية ألوجهه الستة شكل ( ،)a 23 – 3وست مستويات تناظر
أخرى قطرية ،شكل ( )b 23 – 3وهذه تسعة مستويات تناظر .مستويات
التناظر هذه تقسم الشبكية البلورية إلى نصفين متناظرين تماما ً أو أحدهما
صورة مرآة لآلخر .إن متوازي األوجه ال يمتلك أي مستوي تناظر قطري،

شكل ( )23 – 3مستويات التناظر في الشبكية المكعبة

فالمستوي الداكن المبين في الشكل ( )24 – 3ال يجزأ متوازي األوجه إلى
جزأين أحدهما صورة مرآة لآلخر ولذلك فمتوازي األضالع يمتلك ثالث
مستويات تناظر فقط هي المؤشرة حدودها بالخطوط المتقطعة
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) (m1,m2,m3والموازية لألوجه وتمر بمنتصف المسافة بين األوجه،
إضافة الى ذلك فهو يمتلك ثالث محاور دوران تناظرية  A2كل منها له
ثالث أوضاع تناظرية.

شكل ( )24 – 3متوازي المستطيالت

النوع الثاني من التناظر في الشبكية هو التدوير حول محور يعرف
باسم محور التناظر فعندما يدار مكعب حول خط مرسوم من مركز أحد
أوجهه ويمر بالوجه المقابل وعمودي عليهما ،نحصل على وضعية مشابهة
للوضعية التي بدأنا بها كل  ،o90أي أربع مرات خالل دورة واحدة شكل
( )a 25 – 3ومحور التناظر هذا يقال عنه محور رباعي التناظر والمكعب
يمتلك ثالث محاور من هذا النوع عمودية على األوجه المتوازية .الشكل
( )25 – 3يوضح محاور تناظر أخري للمكعب ،الثنائية ) ،(bوالثالثية )(c
والمكعب هو الشكل الوحيد الذي يمتلك نقطة مركزية للتناظر كما في
الشكل ( ، )d 25 – 3فإذا تم تدوير المكعب حول هذه النقطة المركزية
نحصل على  232وضعية تناظر شكل ( .) e 25 – 3

)(b

)(a
شكل ( )25 – 3محاور تناظر للمكعب
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)(c

)(d

شكل ( )25 – 3محاور تناظر للمكعب تكملة
يمكن تعريف محور التناظر بأنه المحور الذي عند تدوير الجسم
حوله نحصل على عدد

360
n

مرة من الوضعية التي بدأنا بها .في الشبائك

البلورية تكون قيمة  nهي  1أو  2أو  3أو  4أو  6وال يوجد غيرها ،أي أن
محاور التناظر في الشبائك البلورية هي أما أحادية أو ثنائية أو ثالثية أو
رباعية أو سداسية التناظر التي نحصل فيها على نفس الوضعية كل .o60
 13 – 3معامل اإلكتظاظ الذريPacking Fraction )APF) :
Atomic
هو نسبة مجموع حجوم الذرات المتواجدة داخل وحدة الخلية إلى
الحجم الكلي لوحدة الخلية .وفيما يلي كيفية إيجاد معامل اإلكتظاظ للشبائك
المكعبة.

معامل اإلكتظاظ = APF
)…………………… (1-3

𝑎𝑉× 𝑛
𝑐𝑉

= APF

حيث  = 𝑛 :عدد الذرات في الخلية
 = Vaحجم الذرة
 = Vcحجم الخلية
فيما يلي الطريقة لحساب معامل اإلكتظاظ الذري (  (APFلوحدات
الخاليا األكثر شيوعاَ:
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 -1وحدة خلية المكعب البدائي (أو البسيط):

شكل ( (26-3نظام المكعب البسيط
يوضح الشكل طول ضلع وحدة الخلية ) (aوالذي يسمى أيضا ثابت
الخلية يساوي:
)a = 2r ……………………………. (2-3
حصة وحدة خلية المكعب البدائي من الذرات هي ذرة واحدة وحجم
هذه الذرة هو:
4
 r3
3

حجم وحدة الخلية:

Va 

Vc = ( 2r )3

ومن المعادلة ( )3-1معامل اإلكتظاظ لوحدة خلية المكعب البدائي هو:
4
 r3

 3 3   0.5236
8r
6

𝑎𝑉𝑛
𝑐𝑉

= APF

 -2وحدة خلية المكعب ممركز الجسم BCC

شكل ( (27-3نظام المكعب ممركز الجسم
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.4 r

الشكل ( (27-3يوضح خلية مكعبة BCC؛ القطر = AB
(AC)2 = a2 + a2
في المثلث :ACD
𝑎 𝐴𝐶 = √2
في المثلث :ABC
(AB)2 = a2 + (AC)2 = a2 + (√2𝑎)2 = (4r)2
𝑎 ⟾ 4r = √3
)..................... (3-3

= a2 + 2a2 = 3 a2
𝒓𝟒
𝟑√

=a

or

𝟑√𝒂
𝟒

(4r)2
=r



حصة وحدة الخلية من الذرات في هيكل  BCCهو  2ذرة .وحجم
الذرات داخل وحدة الخلية بداللة نصف قطر الذرة  rهو :

8
4
3
V A  2    r     r 3
3
 3
الحجم الكلي لوحدة الخلية هو )  ،( Vc = a3و بداللة نصف قطر الذرة r
يحسب كاآلتي:
)3

𝒓𝟒
𝟑√

( = 𝟑𝒂

وبقسمة حجم الذرات داخل وحدة الخلية على حجم وحدة الخلية المعادلة
( )1-3نحصل معامل اإلكتظاظ:
= 0.68

𝜋 √3
8

=

8
𝜋 𝑟3
3
64 𝑟3
3 √3

 -2وحدة خلية المكعب ممركز الوجه :FCC
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شكل ( (28-3نظام المكعب ممركز الوجه FCC
من جدول ( (1-3حصة وحدة الخلية من الذرات

𝑟3

حجم الذرة الواحدة :
حجم وحدة الخلية :
من المثلث :ABC

n=4

𝜋4
3

= VA

Vc = a3
(AC)2 = (AB)2 + (CB)2
(4r)2 = a2 + a2 = 2a2

)………… (4-3

𝑎 4r = √2

𝒂
𝟐√𝟐

=r

𝜋 𝑟3

حجم أربع ذرات هو:
حجم وحدة الخلية:

or

a3 = Vc

معامل اإلكتظاظ= 0.7 :

π
3√2

4
3

a = 2 √2 r
nVA = 4 

أوVc = ( 2 √2 r )3 :
4

=

∴

4  3 𝜋 𝑟3
(2√2𝑟)3

=

𝑎𝑉×𝑛
𝑐𝑉

= APF

- 3وحدة خلية الهيكل السداسية : HCP
عدد الذرات داخل وحدة خلية  HCPهو  6ذرة (جدول .)1-3
حجم الذرات داخل وحدة الخلية هو:
4
 r 3  8  r 3
3
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شكل ( (29-3نظام السداسي المكتظ HCP

حساب حجم وحدة الخلية :Vc
 = Vcمساحة قاعدة الموشور السداسية × ارتفاع الموشور c
مساحة قاعدة الموشور السداسية =   6مساحة المثلث : GEF
مساحة المثلث At = GEF
𝑎 ×ℎ

1
2

= At

3

𝑎 h = a sin 60 = √2
√ 3 𝑎2
4

=𝑎

√3
2

× 𝑎

1
2

= ∴ At

مساحة قاعدة الموشور السداسية  Aهي:

3 a2
3 3 2 3 3

a 
( 2 r )2  6 3 r 2
A 6
4
2
2
𝑐 × 𝑉𝐶 = 6√3 𝑟 2
إيجاد العالقة بين ثابت الخلية ) (aوارتفاعها ) (cلنظام :HCP
بالرجوع الى الشكل ( )d30-3نالحظ الذرات  G,X,Y,Zتشكل
𝑐

شكل هندسي رباعي الرؤوس ) (tetrahedralمنتظم ارتفاعه وكل وجه
2

من أوجهه األربعة مثلث متساوي األضالع كما موضح في الشكل (-3
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 ،)31الحظ أن قاعدة الشكل  GXYZهي مثلث  XYZمناظر للمثلث
المرسوم في الشكل (.(29-3

شكل ( (30-3نظام HCP
الشكل رباعي الرؤوس ) (GXYZأطوال أضالعه متساوية )،(a
أي أن:
)(xy = yz = zx = a
في المثلث :XWG
𝑐

𝑎2 = 𝑝2 + (2)2
𝑎

من الشكل ( )b31-3نجد أن:
𝑐2
4

+
𝟐

𝑎2
3

= 𝑎

= 2√ = 1.633
𝟑

)(5-3

2

c2

⟾

4

𝒄

𝟐

𝒂

𝟑

2

1

√3
1

=𝑝
2

𝑎 = (√3 a) +

⟾ )or: c = √ (2 a

𝟐𝒄
𝟒

2

= a

𝟐
𝟑

c = 1.633 a = 53.266 r ………….........

من شكل وحدة خلية ) (HCPنستنتج أنa = 2r :
حجم وحدة خلية ) = (HCPمساحة القاعدة السداسية  اإلرتفاع ) ( c
)Vc = 6 √3 𝑟 2 x 3.266 r = 33.941 r3 ……………. (6-3
معامل اإلكتظاظ لوحدة خلية  HCPهو:
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= 0.74

8𝜋𝑟 3
33.941 r3

= 𝐹𝑃𝐴

() b

()a
شكل ((31-3

 14 – 3تمثيل النقطة ،والمتجه والمستوي في وحدة الخلية:
لغرض تحديد مواقع الذرات في الهياكل البلورية؛ يتوجب علينا
ايجاد احداثيات خاصة للتعريف بمواقع الذرات واالتجاهات والمستويات
داخل وحدة الخلية وما يحيط بها ضمن الهيكل البلوري.
المتفق عليه هو تحديد ثالث قيم  a, b, cبإتجاه المحاور األساسية x,
 y, z:على التوالي ،والمتبع أيضا أخذ نقطة األصل للمحاور الرئيسية في
أحد أركان وحدة الخلية وجعل المحاور منطبقة على أضالع وحدة الخلية،
مما يعني أن المحاور األساسية تتبع شكل الخلية ،وفي أحيان أخرى هي
غير متعامدة ،كما في وحدات الخاليا األحادية وثالثية الميل والمعينية
والسداسية.
 1 – 14 – 3تمثيل النقطة في البلورةPoint in Crystal :
كل نقطة داخل وحدة الخلية تعرف بثالث احداثيات على المحاور
األساسية المرسومة من نقطة أصل في أحد أركان الخلية ،وتكتب بالشكل
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التالي ( x,y,z) :أي ثالث قيم  a,b,cمتسلسلة بنفس تسلسل االحداثيات
وتحصر بين قوسين وفوارز تفصل بين القيم  a,b,cوالتي تمثل المسافات
التي تبعدها النقطة عن المحاور على التوالي .شكل ( )a 32 – 3يمثل كيفية
تمثيل النقطة في مستوي (ثنائي األبعاد).
أما الشكل ( )b 32 – 3فيبين كيفية تحديد موقع نقطة ) (Pثالثية
األبعاد؛ إحداثياتها ( )qa, rb, scداخل وحدة خلية أطوال أضالعها ( .( a,
 b, cذلك يعني المقدار  qaبإتجاه

موجب  xوالمقدار  rbبإتجاه موجب  yوكذلك  scبإتجاه موجب  zويمكن
أن يكون لكل محور إحداثيات سالبة أو موجبة ،وقد أصطلح أن تمثل
اإلحداثيات السالبة بوضع خط أفقي فوق اإلحداثي السالب ،فمثال ()1, 1̅,1
يعني أن اإلحداثي  yهو (  1ــ ).

(ب)

(أ)
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(د)

(جـ)

شكل (  ) c 32 – 3تمثيل نقاط مختلفة على محاور متعامدة ( أ )
ولوحدات خاليا مكعبة (ب ،جـ ،د)

 2 – 14 – 3تمثيل اإلتجاه في البلوريةDirection in crystal :
يمثل االتجاه البلوري كما في تمثيل النقطة الثالثية األبعاد ويكتب
برقم يتكون من ثالثة أعداد تمثل احداثيات النقطة التي يمر فيها المتجه
وتحصر بين هاللين مربعين [ ] .وعندما تمتلك األعداد عامل مشترك؛
[]100
يزال هذا العامل ،فمثال يكتب [ ]111بدال من [  ]222وكذلك
بدال من [ ،]400وهكذا ...االتجاهات تعني جميع المتجهات المتوازية
والتي تعتبر متكافئة بسبب التماثل .االتجاه المعاكس يوضح بوضع عالمة
السالب ( ــ ) فوق ذلك العدد ،و اإلتجاه في علم التبلور يعرف بأنه الخط
(أو المتجه) المرسوم بين نقطتين داخل وحدة الخلية ،والخطوات التالية
توضح كيفية إنشاء أدلة المتجه الثالثة :
 – 1يتم تحديد نقطة أصل للمتجه تمر بقاعدته أوال ،وعندما تكون
قاعدته ال تمر بنقطة األصل األساسية ترسم محاور جديدة تمر بقاعدة
المتجه وتؤخذ كنقطة أصل جديدة.
 – 2عند وقوع نقطة قاعدة المتجه بنقطة األصل األساسية؛ في هذه
الحالة ال حاجة لتبديل محاور المتجه
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 – 3تحدد احداثيات النقطة التي يمر بها رأس المتجه ،وتقرا مساقط
المتجه وبداللة أطوال أضالع وحدة الخلية ) .( a, b, c
 – 3تحول هذه اإلحداثيات إلى أصغر رقم صحيح.
 – 4تكتب األد لة الثالثة التي تم الحصول عليها حسب الخطوات
السابقة بين قوسين مربعين ] [ وبدون فوارز بينها .كل محور من المحاور
الرئيسية الثالثة يمكن أن تكون إحداثياته سالبة أو موجبة وكما ذكر سابقا
[  [ 1 1̅ 1يعني اإلحداثي  1 ( yــ ).
وهذه بعض األمثلة لتوضيح ذلك:

أمثلة مختلفة اضافية حول تمثيل اإلتجاهات في وحدة الخلية المكعبة:

124

أ.م .د .محمد علي عبد الهادي

الفصل الثالث – البناء البلوري

شكل (  ) 33 -3أمثلة متنوعة حول تمثيل المتجهات

تمرين:
جد ادلة المتجه الذي يمر بالنقاط ( ¾,0,1/4) :و )½ .( ¼,1/2,
الحل:
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أوال :يرسم مكعب يمثل وحدة الخلية مع نقطة أصل اولية )،(0,0,0
وتثبت مواقع النقاط التي يمر بها المتجه ،ثم يتم تحديد نقطة أصل جديدة من
احدى نهايتي المتجه كما من موضح في الشكل.
ثانيا :نجد احداثيات النقطة الثانية منسوبة لنقطة األصل الجديدة
وكاآلتي:
1
2

)= −

1

3

4

4

𝑥 = −( −

1

1

2

1

2
1

4

2

=)𝑦 =( − 0
1
4

=)

𝑧=( −

وبذلك فان احداثيات النقطة الثانية هي:
1

1

1

4

2

2

− , ,

ثالثا :نحول الكسور الى أعداد صحيحة بضربها بالقاسم
المشترك  4فنحصل على األدلة المطلوبة لهذا المتجه وهي] 2̅ 2 1]:
االتجاهات في خلية البلورة السداسية :أوجه الخلية السداسية غير
متعامدة على بعضها ولذلك تؤخذ أربع محاور بدال من ثالثة لتمثيل اإلتجاه:
محور عمودي يمر بمنتصف القاعدتين العليا والسفلى وثالثة محاور في
القاعدة السفلى ) (basal planeتفصل بينها زاوية مقدارها  .o120األدلة
في هذه المنظومة تمثل بأربعة أعداد ]  ،[ uvtwالثالثة األولى من اليسار
تمثل اإلحداثيات في القاعدة  a1,a2,a3والرابع يمثل اإلحداثي العمودي ،c
كما الشكل ( .) 34 – 3
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شكل ( )34 – 3وحدة خلية HCP
هذا ويطلق على االتجاهات
المتشابهة التي تحتوي على نفس
الخصائص باتجاهات العائلة الواحدة،
وتوضع داخل أقواس زاوية < > .فمثالً
االتجاهات [̅ ،]11̅1] ،]111و []1̅11
تتبع عائلة واحدة هي <  > 111إال انه
يوجد أيضا أربع اتجاهات أخرى منطبقة على هذه االتجاهات ومضادة لها




-





في االتجاه وهي االتجاهات [،] 111[،] 111 [،]111و[ ] 111وتتبع لنفس
العائلة <  .> 111إذا كانت أدلة متجه متشابهة مع أدلة مستوي ،فانهما
متعامدان.

ولهذا فالمتجه [ ┴ ]111المستوي ( )111و [)110( ┴ ]110
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 3 -14 – 3تمثيل المستوياتPlane Representation :
يتم تحديد وضعية وإتجاه المستوي داخل الهيكل البلوري بأدلة
تسمى أدلة ميلر ( )Miller Indicesوهذه تحدد كالتالي :يتم إيجاد نقاط
تقاطع ذلك المستوي مع المحاور األساسية لوحدة الخلية ،باألطوال a, b, c
وبإتجاه  x, y, zعلى التوالي علما أن أي مستويين متوازيين يمتلكان نفس
األدلة ،والطريقة التالية تبين كيفية الحصول على أدلة ميلر للمستويات
البلورية:
 – 1عند مرور المستوي خالل نقطة األصل التي تم اختيارها مسبقا
ففي هذه الحالة يرسم مستوي مواز له ال يمر بنقطة األصل أو أن تنقل
اإلحداثيات إلى ركن آخر من أركان وحدة الخلية بحيث ال يمر بها
المستوي ،واإلجراءين لهما نفس النتيجة.
 – 2المستويات البلورية إما أن تكون موازية ألحد المحاور الثالثة
الرئيسية أو تقطعها .في حالة التقاطع تحدد المسافة بين نقطة األصل ونقاط
تقاطع المستوي مع المحاور ) (x, y, zكجزء من أطوال أضالع وحدة
الخلية حسب المحور الذي تنتمي إليه ) .(a, b, cفي حالة كون المستوي
مواز ألحد المحاور تؤخذ نقطة التقاطع مع ذلك المحور في الالنهاية ( ).
1

1

 – 3تقلب هذه األبعاد, 𝑏𝑦 , ax ،

1
𝑧𝑐

.

 – 4تحول األرقام التي تم الحصول عليها ألصغر رقم صحيح بأخذ
القاسم المشترك بينها.
 – 5أخيرا األدلة الناتجة تكتب
بدون فاصلة بينها وتحصر بين
هاللين ( )abcواإلحداثيات السالبة
تكتب بنفس الطريقة عند تمثيل
اإلتجاهات وذلك بوضع (ـــ) فوق
دليل اإلحداثي السالب .الحظ أن
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عكس إتجاهات اإلحداثيات ألي مستوي ينتج عنه مستوي مواز له في
الجهة المقابلة وعلى نفس البعد من نقطة األصل.
المثال التالي يوضح كيفية إيجاد أدلة ميلر )(Miller Indices
لمستوي في الشكل المجاور:
 -1نحدد إحداثيات تقاطع المستوي مع محاور البلورة األساسية وتعطى
اإلحداثيات هذه بشكل أرقام تمثل عدد وحدات الطول  aو bو .c
x = 3; y = 1; z =2
 -2تقلب قيم التقاطعات وتكون المقلوبات:

1
2

1

1
3

 -3تحول الكسور إلى أعداد صحيحة بضربها بالقاسم المشترك البسيط وهو
في هذه الحالة ( )6فنحصل على اآلتي بنفس النسب2 : 6 : 3 :
 -4تحصر األعداد الناتجة بين قوسين بصيغة ( ،)263أي أن تمثيل
المستوي المرسوم في الشكل بواسطة أدلة
ميلر هو ()263
هذه األدلة ال تمثل المستوي abc
فقط وإنما جميع المستويات الموازية له،
فمثالُ مستوي له تقاطعات  6,2,4هو مواز
للمستوي  abcوسيكون تمثيله بنفس أدلة
ميلر .مستوي في الجانب المقابل من نقطة
األصل ستكون تقاطعاته سالبة على
المحاور الثالثة ويمثل بالصيغة( 2̅6̅3̅ ) :
الطريقة المذكورة أعاله هي الطريقة
العامة المتبعة لتحديد أدلة ميلر سواء كانت أطوال أضالع وحدة الخلية
متساوية أم غير متساوية وكذلك زوايا ميل وحدة الخلية متساوية أم غير
متساوية.
أي  ، a ≠ b ≠ cأو عندما a = b = c
و  ،  ≠  ≠ أو عندما  =  = 
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سنقوم اآلن بإيجاد أدلة ميلر لمجموعة المستويات المبينة في الشكل (– 3
 )35أدناه والتي هي ضمن نظام المكعب البسيط .الشكل ( )a-35تقاطعات
المستوي هي  z =  ، y =  ، x = 1وعلى هذا األساس فأدلة ميلر له
تكون ( )100مقلوبات  1,,و تقاطعات المستوي في الشكل ()b-35
هي  z =  ،y = 1 ،x =1وأدلة ميلر له هي ( )110و تقاطعات
المستوي) (cهي  x=1و  y=1و  ،z =1وهكذا .....

)(c

)(a

)(b

)(d

)= (220

𝟏 𝟏 𝟏
∞ 𝟐 𝟐

)= ( 020

)(f
)(e
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)(h

)(g

شكل ( )35 – 3أمثلة حول تمثيل المستويات داخل وحدة البلورة

شكل ( )36 – 3المستويات المتكافئة

يطلق على مجموعة المستويات المتشابهة المتكافئة اسم العائلة
وتحتوي هذه المستويات على نفس األرقام ولكن ليست بنفس الترتيب
وتحصر بين القوسين { } فمثالً { } 001تمثل عائلة واحدة لخلية مكعب
وعددها  6ثالثة منها مرسومة بالشكل ( )36 – 3وكذلك الحال لعائلة
{ ،}110و {.}111
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في الشكل ( )3-37أمثلة على مستويات متوازية تمتلك نفس األدلة
مهما بلغ عددها ،الشكل ( ) a, b, c, e, f -29أما األشكال ()e, f -37
فهي تمثل متجها ومستويات متعامدة على بعضها.

شكل ( )37 – 3مستويات متعامدة على متجهات ومستويات متوازية مع بعضها
تحمل نفس األدلة

 15 – 3حساب الكثافة باعتماد معطيات وحدة الخلية:
كثافة أي مادة عبارة حاصل قسمة كتلة المادة على حجمها لذلك عند
قسمة كتلة وحدة الخلية على حجمها نحصل على كثافة المادة:
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الكثافة =
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كتلة الذرات المتواجدة داخل وحدة الخلية
حجم وحدة الخلية

كتلة الذرة الواحدة =

) 𝒎𝑨( الذرية الكتلة
) 𝑨𝑵( أفوكادرو عدد

وبذلك تكون الكثافة كالتالي:
n  Am
(  ) density 
N A V
حيث:
 = nعدد الذرات الموجودة في وحدة الخلية.
 = Amالكتلة الذرية للعنصر بوحدات .gm/mole
 = NAعدد أفوكادرو وهو .6.022 × 1023 atom/mole
 = Vحجم وحدة الخلية بوحدات .cm3
وبذلك نحصل على كثافة العنصر ) (ρبوحدات .gm/cm3
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أمثلة محلولة – الفصل الثالث
 )1إذا كان نصف قطر ذرة خلية النحاس  0.1278 nmوتركيب
بلورته  FCCفما هي كثافته علما ً بأن الكتلة الذرية للنحاس هي
.63.5 gm/mole
الحل :
عدد الذرات بوحدة الخلية =  4ذرة
حجم وحدة خلية  FCCهو



3



 
3

V  2 2 r  0.2456 2

= 0.04723 nm3
nm = 10-9 m = 10-7 cm
 V = 0.04723 × 10-27 m3 = 0.04723 × 10-21 cm3
4 atoms × 63.5 gm/mole
n  Am
(  ) density 

× 6.022 × 1023 atoms/mole × 0.04723
NA V
10-21 cm3
gm
= 8.93 gm/cm3
3
cm

4 × 63.5
602.2 × 0.04723

=

 )2نصف قطر ذرة األلمنيوم هو  1.43 × 10-10 mوكتلته الذرية
 ،26.98 gm/molاحسب كثافته علما ُ أن تبلور األلمنيوم هو .FCC
الحل:



3

حجم وحدة الخلية:



V 2 2r

= ( 2 × 1.43 × 10−10 √2 )𝟑 = 6.617 × 10−29 𝑚3
n  Am
4  26.98
m3
density 


N A  V 6.022  10 23  6.617  10 29 m 3 10 6 cm 3
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 2.708 gm / cm 3

 )3احسب كثافة المولبيديوم ) (Moعلما ان كتلته الذرية هي 95.94
 gm/molوبلورته .BCC
الحل:
عدد الذرات في هيكل  2 = BCCذرة
4𝑟 3
4 × 0.1363 × 10−7 𝑐𝑚 3
( = )(√3
)
√3

= 𝐶𝐶𝐵𝑉

= 0.0312 × 10−21 𝑐𝑚3

2 ×95.94
6.023 × 1023 ×0.0312 × 10−21
3

=

𝑚𝐴 𝑛
𝐶𝐶𝐵𝑉 × 𝐴𝑁

=𝜌

𝑚𝑐= 10.21 𝑔𝑚/

 )4جد نصف قطر ذرة التانتالوم ( ،)Taكثافته (
الذرية (

g
mol

 )180وبلورته .BCC

g
cm3

 )16.6وكتلته

الحل:
عدد الذرات في وحدة BCC = 2
4r 3
64 r 3
= ) ( = VBCC
3√3
√3
𝑚𝐴 𝑛
2 × 180 × 3√3
=𝜌
=
NA VBCC
6.022 × 1023 × 64 × r 3
g
× atom
1080
3
√
mol
= r3
23
6.022 × 10 × ρ atom × g
mol
cm3
1080 √3
= 1.43 × 10−8 cm
23
6.022 × 10 × 64 × 16.6
= 0.143 𝑛m

√ = r3

 )5إحسب كثافة كل من العناصر التاليةAl, Ni, Mg, W :
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العنصر
Al
Ni
Mg
W
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g
)
mol

( Am

26.98
58.69
24.31
183.85

)r (nm

الهيكل

0.143
0.125
0.163
0.137

FCC
FCC
CPH
BCC

الحل:
لحساب كثافة لـأللمنيوم ( )Alوالذي هيكله البلوري  FCCفإن n = 4
𝑉FCC = (2 √2 r)3 = 16 r 3 √2
n Am
=ρ
NA Vcell
4 × 26.98
6.022 1023 × 16 √2 (0.143)3 × 10−21

= ρAl

107.6
107.6
=
= 2.7
602.2 × 22.63 × 0.0029
39.85

=

لحساب كثافة النيكل ) (Niوالذي هيكله البلوري  FCCفكذلك n = 4
4 × 58.69

= ρNi

6.022 1023 × 16 √2 (0.125)3 × 10−21
g
= 8.8
cm3
لحساب كثافة المغنيسيوم ) (Mgالذي هيكله البلوري  HCPولذلك
n=6
a = 2r
من المعادلة (:)3-6

VHCP = 3(a)3 √2 = 3 (2 r)3 √2 = 24 √2 r 3 = 33.94 r 3
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6 × 24.31
6.022 1023 × 33.94 (0.163)3 × 10−21
145.86
g
=
= 1.65
88.51
cm3

n Am
NA Vcell

=ρ

=

 :Wهيكله البلوري  BCCولذلك n = 2
𝑟4
𝑉𝐵𝐶𝐶 = ( )3
√3
2 × 183.85 √3
1910.6
=ρ
=
6.022 1023 × 64 (0.137)3 × 10−21
99.1
g
= 19.28
cm3
 )6الشكل المجاور يوضح وحدة خلية افتراضية لمعدن:
أ) ألي مجموعة تنتمي هذه
الخلية
ب) ماهي تسمية هذه الخلية
جـ) إحسب كثافة المعدن عندما
g
)141
تكون كتلته الذرية (
mol

شكل المثال ((6-3
الحل:
لما كان  a = b = 0.3 nmو  c = 0.4 nmو  α = β = γ = 900فهذه
الخلية تعود إلى هيكل الموشور الرباعي القائم ( ،)Tetragonalوالبلورة
هي BCC
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n Am
2 × 141 × √3
=
NA VBCC
6.022 1023 × 64 (0.15)3 × 10−21
g
= 13
cm3

=𝜌

 )7الكتلة الذرية ،الكثافة ونصف القطر الذري لثالث سبائك افتراضية
كما هي معطاة في الجدول أدناه .بين هل أن الهيكل البلوري لكل من هذه
العناصر بسيط ( )Scأم  BCCأم .FCC
العنصر
A
B
C

الكتلة الذرية
()g/mol
77.4
107.6
127.3

الكثافة ()g/cm3
8.22
13.42
9.23

نصف القطر الذري
()nm
0.125
0.133
0.142

الحل:
باستخدام طريقة التجربة والخطأ لكل من هذه السبائك الثالثة
لحساب الكثافة وبإستخدام قانون الكثافة وكما يلي:
 نفرض أن وحدة الخلية للسبيكة  Aهو  Pبسيط أي أن  n = 1وVp = (2r)3
1 ×77.4
g
= ρ
=
8.22
23 (2×0.125)3
−21
3
cm

6.022 ×10

×10

وعليه فإن السبيكة  Aهي مكعب بسيط.
 نفرض أن وحدة الخلية للسبيكة  Bهي  FCCأي أن  n = 4وV = (2 √2 r)3
g
cm3

= 13.42

4 ×127.3
6.022 ×1023 (2×0.133)3 ×10−21

=ρ

أي أن وحدة الخلية للسبيكة  Bهي .FCC
نفرض أن وحدة الخلية للسبيكة  Cهي من النوع المكعب البسيط:
g
cm3

= 9.23

1 ×127.3
6.022 ×1023 (2×0.142)3 ×10−21
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 )8الشكل الملحق بالسؤال يوضح ترتيب الذرات داخل وحدة الخلية
لمعدن افتراضي باالتجاه المبين تحت كل رسم .الذرات التي تقع
ضمن وحدة الخلية لكل اتجاه مبينة في الشكل بذلك االتجاه والدوائر
رسمت لتمثيل الذرات.

الحل:
أ -هذه الوحدة تعود للنظام الرباعي
القائم ( )Tetragonalحيث:
a = b = 0.2 nm,
c = 0.5 nm,  = β = 90
(أ) تسمى هذه الوحدة .FCC

 )9الشكل الملحق بالسؤال يوضح ثالث مستويات لوحدة خلية لمادة
افتراضية (الدوائر تمثل ذرات)
(أ) ألي مجموعة تنتمي هذه الخلية؟
(ب) ماهي تسمية وحدة الخلية هذه؟
(جـ) لو كانت كثافة المادة  ،8.95 g/cm3إحسب الكتلة الذرية.

الحل:
(أ) بعد رسم المستويات المعطاة بالسؤال في الشكل أدناه نستنتج أن
الخلية تتبع نظام الهيكل المتوازي مستطيالت ( )Orthorhombicحيث:
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a = 0.3 nm, b = 0.4 nm, c = 0.35nm,  = β = 90
(0.5 = √0.25 ← 0.25 = 2)0.4( + 2)0.3
و (0.46 = √0.2125 ← 0.2125 = 2)0.35( + 2)0.3
(ب) لذا فوحدة الخلية هي .BCC
(جـ)

n Am
NA VCell
𝑙𝑙𝑒𝐶𝑉 𝐴𝑁 𝜌
𝑛

=𝜌
= 𝑚𝐴

لما كانت وحدة الخلية هي  BCCلذلك فإن ،n = 2 :و
)Vcell = (3.0) (4.0) (3.5) (×10-24 cm3/unit cell

𝑔
cm3
)) ( 6.023×1023 )(3.0)(4.0)(3.5)(×10−24unitcell
𝑐𝑚3

2

= 113.2 g/mole
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أسئلة الفصل الثالث
 )1ما هو الهيكل البلوري؟ وبين ماهي المواد البلورية وغير البلورية؟
 )2ماهي وحدة الخلية في الشبكية الفراغية؟
 )3عدد وارسم األنماط األربعة عشر لبرافيه لوحدات الخاليا.
 )4أذكر أهم الهياكل التي تتبلور فيها معظم المعادن ،وأعطي مثال لكل
هيكل على األقل.
 )5كم هي حصة كل وحدة خلية من الهياكل.CPH ،FCC ،BCC ،SC :
 )6كم يبلغ عدد التنسيق ( )Coordination No.لكل من وحدات الخاليا
التالية.CPH ،FCC ،BCC ،SC :
 )7أوجد العالقة بين طول ضلع وحدة الخلية ( )aالمكعبة وطول نصف
قطر الذرة (.)r
 )8وحدة الخلية لعنصر البوتاسيوم ( )Kهي  BCCعند درجة حرارة 20
 Coونصف قطر ذرته عند هذه الدرجة  0.258 nmعلما أن طول ضلع
خليته  .a = 0.258 nmإحسب طول ضلع وحدة خليته (.)a
 )9وحدة الخلية لعنصر التانتالوم ( )Taهي  BCCعند درجة حرارة 20
 Coوطول ثابت الخلية  ،a = 0.33026 nmإحسب نصف قطر
ذرته).(r
 )10وحدة الخلية لعنصر النحاس ( )Cuهي  FCCعند درجة حرارة
 .20 Coطول ضلع خليته  ،a = 0.3615 nmإحسب نصف قطر ذرته
(.)r
 )11وحدة الخلية لعنصر األلمنيوم ( )Alهي  FCCعند درجة حرارة 20
 .Coطول نصف قطر ذرته  ،r = 0.143 nmإحسب طول ثابت
وحدة خليته (.)a
 )12إحسب معامل االكتظاظ ()Automatic Packing Factor- APF
لوحدات الخاليا.FCC ،BCC ،Sc :
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 )13وحدة الخلية لعنصر المغنيسيوم ( )Mgهي ( )CPHعند درجة
حرارة  .20 Coارتفاع وحدة خليته  C = 0.521 nmوالنسبة =

C
a

 ،1.623إحسب حجم وحدة الخلية.
 )14وحدة الخلية لعنصر الكادميوم ( )Cdهي ( )CPHعند درجة حرارة
 .20 Coنصف قطر ذريته  ،r = 0.148 nmومعامل االكتظاظ
 ،APH = 0.74إحسب حجم وحدة خليته.
 )15أذكر إحداثيات مراكز الذرات في األركان الثمانية وفي مراكز األوجه
الستة في وحدة خلية .FCC
 )16ارسم المتجهات التالية في خلية مكعبة
 )17ارسم المستويات التلية في خلية مكعبة:
 )18ارسم عائلة متجهات <  > 100في وحدة خلية مكعبة.
 )19ارسم عائلة متجهات <  > 111في وحدة خلية مكعبة.
 )20أي من عائلة المتجهات <  > 110يقع في المستوى ( )111في
وحدة خلية مكعبة.
 )21إحسب نسبة التغيير في حجم بلورة الحديد ( )Feالمصاحب لتغيير
بلورته من  BCCإلى  ،FCCإذا علمت أن طول ضلع وحدة خلية
الحديد ( BCC )Feهو  a = 0.293 nmوخلية  FCCطول
ضلعها .a = 0.363 nm
 )22إحسب نسبة التغيير في حجم بلورة التانتالوم ( )Taالمصاحب
لتغيير بلورته من  BCCإلى  ،CPHطول ضلع خلية ( )Taهي a
 = 0.332 nmوطول ضلع خلية  CPHله a = 0.245 nm
وارتفاعها .h = 0.4683 nm
 )23جد أدلة ميلر للمستويات التي تمر بالنقاط التالية في وحدة خلية
مكعبة:
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(د)

2
1

)(0, 0, ) ، (1, 0, 0) ، ( , , 0
2
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 )24جد إحداثيات ميلر للمستويات،2 ،1:
 ،5 ،4 ،3المبينة في شكل تمرين.22-

شكل (تمرين)22-

 ) 25جد إحداثيات المتجهات داخل وحدة
خلية مكعبة المبينة في شكل تمرين.23-

شكل (تمرين )25

 )26إرسم المتجهات التالية في وحدة خلية  ،BCCثم جد إحداثيات
الذرات التي يمر بمركزها كل متجه.
 )27إرسم المستويات المدرجة داخل وحدة خلية  FCCوأذكر إحداثيات
مراكز الذرات التي يقطعها كل مستوي.
()111( ، )110( ،)001
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 )28كم يبلغ عدد الذرات في سنتمتر مكعب واحد من مادة التانتالوم
( )Taالذي وحدة خليته BCC؟ ثم إحسب معامل االكتظاظ له .علما ً أن
قطرة ذرة التانتالوم هو  0.34 nmوكتلته الذرية
g
cm3

.16.6
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 180وكثافته

