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یاخته واحد
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چند نکته در خصوص یاخته ها
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یاخته های بسیط و غیر بسیط
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دلیل انتخاب یاخته غیر بسیط
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حالت سه بعدی
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یاخته بسیط در سه بعد



یاخته بسیط شبکه 

جاد حجم و سطحی که توسط بردارهای انتقال بسیط در سه یا دو بعد ای
.میشود یاخته بسیط می نامند

بسیط برابر است باحجم یاخته  :

بسیط قرار می گیردنقاط شبکه در گوشه های یاخته
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سایتز -یاخته بسیط ویگنر

 سایتز-ویگنرطریقه ساخت یاخته بسیط:

(1 ) به آن کشبکه نزدینقاطخطوطی رسم کنید که یک نقطه مفروض شبکه را به تمام
متصل سازد؛

(2 ) بر آنها ، خطوط یا صفحات جدیدی رسم کنیدعموددر وسط این خطوط ، و.
(3 )نام داردایتزس-یاخته بسیط ویگنرکه بدین ترتیب محاط می شود کوچکترین حجمی.
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شبکه براوه در دو بعد4
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سیستم بلوری در سه بعد7شبکه براوه و 14
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سیستم بلوری در سه بعد7شبکه براوه و 14
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هفت سیستم بلوری که به چهارده شبکه براوه تقسیم می شوند1-1جدول 
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سیستم بلوری طبقه بندی شده اند7شبکه براوه که در14: 1-7شکل 
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چند نکته مهم در مورد شبکه های مکعبی
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cubic structures

https://opentextbc.ca/chemistry/chapter/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids/
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1- simple cubic



19

Atoms in BCC arrangements are much more efficiently packed than in a simple cubic

structure, occupying about 68% of the total volume.

Isomorphous metals with a BCC structure include K, Ba, Cr, Mo, W, and Fe at room

temperature. (Elements or compounds that crystallize with the same structure are said

to be isomorphous.)

2- Body-centered cubic
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3- Face-centered cubic

Atoms in an FCC arrangement are packed as closely together as possible, with

atoms occupying 74% of the volume. This structure is also called cubic closest

packing (CCP).
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The simplest crystal conceptually is the so-

called simple cubic structure, where the atoms

lie on a grid: layers of rows and columns.

 Simple cubic crystals are rather rare, but many

crystals form body-centered-cubic or face-

centered-cubic structures, which can be viewed

as simple cubic grids with an extra atom at the

center of each cube or each face of a cube,

respectively.

Cubic Crystal Structures

http://www.lassp.cornell.edu/sethna/Tweed/Cubic_Crystals.html
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What crystal will form?

 Simple cubic crystals with only one element are

rare, mostly because they're floppy and tend to

distort.

 Body-centered cubic (bcc) packings of atoms tend

to be most stable near the melting point because

the atoms have room to vibrate (important at high

temperatures):

 face-centered cubic (fcc) crystals are common

among metals at low temperatures because the

atoms pack well.

http://www.lassp.cornell.edu/sethna/Tweed/Cubic_Crystals.html


