
 )Crystallography( "بلور شناسي"طرح درس 

  98-99ساعت، نيمسال اول  48، واحد 3تعداد 

  هدف درس: آشنايي با بلورها

  مالحظات  عنوان مطلب  هفته  رديف

    معرفي درس، منابع و مقدمه  1جلسه-هفته اول  1

    و .. ياداشت تاريخي، كشف رونتگن، كشف الوه  2جلسه-هفته اول  2

، شبكه، سلول واحد، 1حث اوليه در فيزيك حالت جامد مروري بر مبا  1جلسه-هفته دوم  3

  انواع شبكه هاي دو بعدي و سه بعدي

  

    ، محورهاي دوران مرتب و نامرتبعناصر تقارنتقارن بلورها:  2جلسه-هفته دوم  4

  كوئيز  تقارن مكعب، رده بندي بلورها، سيستم هاي بلورتقارن بلورها:  1جلسه-سومهفته   5

    رده هاي بلور تقارن بلورها:  2جلسه-سومهفته   6

  كوئيز  تخاب محورهاي بلورنمادگذاري رخ هاي بلور، انتقارن بلورها:  1جلسه-چهارمهفته   7

    شاخصهاي ميلر، شاخصهاي ششگوشي،  2جلسه-چهارمهفته   8

  كوئيز  منطقه ها و شكل ها  1جلسه-پنجمهفته   9

شبكه هاي بلوري:ويژگيهاي دوره اي در بلورها، تكرار دوره اي، نماد   2جلسه-پنجمهفته   10

  گذاري راستاها و صفحات

  

، گروهاي نقطه اي انواع شبكه ها، شبكه هاي تختشبكه هاي بلوري:  1جلسه-ششمهفته   11

  دوبعدي

  

    گروه هاي تخت دو بعديشبكه هاي بلوري:  2جلسه-ششمهفته   12

  كوئيز  شبكه هاي فضاييشبكه هاي بلوري:  1جلسه-هفتمهفته   13

    نظريه تبديلشبكه هاي بلوري:  2جلسه-هفتمهفته   14

    تبديل محورهاي بلورنگاريشبكه هاي بلوري:  1جلسه-هشتمهفته   15

تبديل شاخصهاي يك صفحه، تغييرات حجم ياخته شبكه هاي بلوري:  2جلسه-هشتمهفته   16

  يكه

  

    گروههاي فضايي  1جلسه-نهمهفته   17

    صفحات گاليد و محورهاي پيچي  2جلسه-نهمهفته   18

  ميان ترم  برگزاري امتحان ميان ترم  1جلسه-دهمهفته   19

    فضايي تك ميل گروه  2جلسه-دهمهفته   20

  كوئيز  فهرست گروه فضايي  1جلسه-يازدهمهفته   21



ابرگروه ها و زير گروه ها، رتبه منطقه، نمادگذاري وايكف، تقارن   2جلسه-يازدهمهفته   22

  جايگاه، نقطه هاي هم ارز

  

    قانون براگ ، تعيين طول موجهاي پرتو ايكس  1جلسه-داوزدهمهفته   23

، طيف پرتوهاي ايكس و گسيل خواص پرتوهاي ايكس، جذب  2جلسه-داوزدهمهفته   24

  مشخصه

  

    مفهوم شبكه وارون، بررسيهاي مقدماتي  1جلسه-همسيزدهفته   25

    رسم شبكه وارون، ارتباط شبكه مستقيم و وارون، معادالت و روابط  2جلسه-همسيزدهفته   26

شبكه وارون و فواصل بين صفحه اي و لبه هاي ياخته يكه شبكه   1جلسه-همچهاردهفته   27

  بلوري

  

    ، تفسير قانون براگرابطه با پراش پرتو ايكس  2جلسه-همدچهارهفته   28

  كوئيز  الوهشرط پراش   1جلسه-همدپانزهفته   29

هم ارزي شرايط براگ و الوه، انواع روشهاي تجربي در شناخت   2جلسه-همدپانزهفته   30

  بلورها، آزمايشهاي پراش

  

    روش الوه، روش بلور چرخان، روش پودر  1جلسه-همدشانزهفته   31

    سمينار كالسي  2جلسه-همدشانزهفته   32

  


