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KRİSTAL YAPILAR

Malzemelerin iç yapısı atomların
diziliş biçimine bağlıdır.

Kristal yapı Amorf yapı

Amorf yapıda atomlar 
düzensiz ve rastgele
dağılmışlardır.

Kristal yapılarda 
atomlar düzenli olarak 
dizilirler ve temel niteliği 
tekrarlılıktır.

Metallerin tümü, seramiklerin önemli bir kısmı ve bazı
polimerler kısmen kristal yapılıdır.

Kristal Yapılar - RÜ
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Kristal Yapı Türleri

En küçük düzenli yapı birimine birim hücre denir

Kristal Yapılar - RÜ
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Toplam 14 tür kafes 
yapı olasılığı vardır. 
14 Bravais birim 
hücresi yandaki 
şekilde verilmiştir. 
(Bravais kafesleri)

Kristal Yapılar - RÜ
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Doğada 7 kristal türü veya kristal sistemi vardır.

Kristal Yapılar - RÜ
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Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya, 
bazıları (Zn, Mg gibi) hekzagonal kristal yapıya 
sahiptir.

Çeliğin içindeki Fe3C ortorombik yapılıdır.
Isıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya 

sahiptir

Kristal Yapılar - RÜ
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Kafes Yapıları

Atomların kristal düzlemindeki diziliş biçimi kafes yapıyı
oluşturur

Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti (a) veya birim 
hücre boyutu denir.

Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için Atomsal Dolgu 
Faktörü (ADF) kullanılır.

BirimHacim
rıınHacmidekiAtomlaBirimHücreADF =

Kristal Yapılar - RÜ
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Hacim merkezli kübik (HMK) kafes

Merkezde 1 atom,
Köşelerde ise 8 adet 1/8 hacimli atom vardır.

Birim hücredeki toplam atom sayısı 2’dir.

Kristal Yapılar - RÜ
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Hacim merkezli kübik kafeste 
atomsa dolgu faktörü
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ADF=0,68 olur; %68’i dolu, %32’si boştur.
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Yüzey merkezli kübik (YMK) kafes

Yüzeylerdeki atom sayısı= 6x1/2= 3
Köşelerdeki atom sayısı= 8x1/8= 1

Birim hücredeki toplam atom sayısı= 4

Kristal Yapılar - RÜ
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Kristal Yapılar - RÜ
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Yüzey merkezli kübik kafeste 
atomsa dolgu faktörü;
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ADF=0,74 olur; %74’i dolu, %26’si boştur.

Kristal Yapılar - RÜ
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Hekzagonal Sık Düzen (HSD) kafes

Köşelerdeki atom sayısı= 12x1/6= 2
Alt ve üst yüzeyde =2x1/2= 1

Birim hücrenin ortasında 3 adet atom vardr.
Toplam atom sayısı = 2+1+3= 6

Kristal Yapılar - RÜ
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Kristal Yapılar - RÜ
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Atomların Konumları

Atomların konumları şekilde görüldüğü gibi orijin esas 
alınarak x, y, z koordinatlarını birbirinden ayıran virgül ile 
üç mesafe olarak yazılır.

Kristal Yapılar - RÜ
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Kristal Doğrultuları (Yönleri)

Birim hücrede belirli doğrultular özel bir öneme sahiptir. 
Metaller yakın temas halindeki atomlar doğrultusunda 

şekil değiştirirler. Malzemenin özellikleri kristalde 
özelliğin ölçüldüğü doğrultuya bağlı olarak değişebilir.

Doğrultular için Miller indisleri bu doğruları tanımlaması 
için kullanılan kısa gösterimlerdir. 

Kristal Yapılar - RÜ
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Doğrultuların Miller indisleri (yön işaretleri) şöyle 
bulunur;

1. Sağ el koordinat sistemi kullanılarak doğrultu 
üzerinde iki koordinat noktası belirlenir.
2. Uç noktanın koordinatlarından başlangıç 
noktasının koordinatları çıkarılır.
3. Elde edilen kesirler kaldırılır ve/veya azaltılarak 
tam sayıya çevrilir.
4. Numaralar köşeli paranteze alınır. Negatif işaret 
çıkarsa üzerine negatif işareti konur.

Kristal Yapılar - RÜ
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OR doğrusu’nun (1,0,0) yön indisi [100]
OS doğrusu’nun (1,1,0) yön indisi [110]
OT doğrusu’nun (1,1,1) yön indisi [111]
OM doğrusu’nun (1,1/2,0) yön indisinde sayıların tam sayı 
olması için 2 ile çarpılır;   2(1,1/2,0) = [210]
ON doğrusunun konum koordinatları (- 1,- 1,0), negatif 
yönlü olduğundan yön indisi [ ]011

Kristal Yapılar - RÜ
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[h1k1l1] ve [h2k2l2] doğruları arasındaki α açısı;
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Kristal Yapılar - RÜ
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Bir kafes yapıda herhangi bir doğrultuya paralel sonsuz 
sayıda doğru vardır.

Paralel olan doğrultuların indisleri (yön işaretleri) aynıdır.
Kafes yapı simetriklik özelliğine sahip olursa bazı farklı 

doğrultularda atomsal diziliş aynıdır. Bu doğrultulara 
eşdeğer doğrultular denir.

Bir kafes yapıda eşdeğer doğrultuların tümü  eşdeğer 
doğrultular ailesi oluştururlar ve ailenin miller indisleri 
<hkl> ile gösterilir.

<100> eşdeğer doğrultu ailesinin üyeleri; 
[100], [010], [001], [1-00], [01-0], [001-]

Kristal Yapılar - RÜ
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Düzlemlerin Miller İndisleri (İşaretleri)

Bir kristalde belirli atom düzlemleri özel bir 
öneme sahiptir.

Metaller atomların çok sıkı paketlendiği 
düzlemler boyunca şekil değiştirir.

Bu düzlemleri tanımlamak için (hkl) şeklinde 
tam sayılardan oluşan Miller indisleri kullanılır.

Kristal Yapılar - RÜ
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Düzlemlerin Miller İndisleri şöyle bulunur;

1. Düzlemin x, y, z eksenlerini kestiği noktaların 
koordinatları tanımlanır
2. Bu noktaların tersi alınır
3. Bu sayılar uygun bir ortak çarpanla en küçük tam 
sayılar grubu haline getirilir. 
4. Sonuç (hkl) şeklinde gösterilir, negatif numaralar 
üzerine (–) işareti konur. 
5. Eşdeğer düzlemler ailesi {hkl} ile gösterilir.

Kübik sistemlerde bir düzlem ile aynı indislere sahip 
doğrultular, bu düzleme diktir.
Örneğin [100] doğrultusu, (100) düzlemine diktir.

Kristal Yapılar - RÜ
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X=1/3   y=2/3   z=1
Tersi alınır → 3, 3/2, 1
Tam sayı yapmak için 2 ile 
çarpılır ve Miller indisi 
(632) olur.

(xyz)(632)

Kristal Yapılar - RÜ
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Düzlemler Arası Mesafe
Kübik kristal yapılarda aynı
Miller İndisine (işaretine) 
sahip, birbirine paralel en 
yakın iki düzlem arasındaki 
düzlemler arası uzaklık dhkl
şeklinde gösterilir.

Kristal Yapılar - RÜ
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Doğrusal atom yoğunluğu

Atomların diziliş sıklığı birim boydaki atom çapları sayısı
ile belirtilir. 

doğrunun kestiği atom çapları sayısı
ρ[hkl]=

birim boy

Kristal Yapılar - RÜ
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[hkl] doğrultusundaki iki komşu atomun merkezleri 
arasındaki uzaklık bhkl ise, ρ[hkl]=1/bhkl olur.
Uygulamada b mm olarak verilir ve doğrusal atom 
yoğunluğu (atom sayısı/mm) ile belirtilir.
Atomlararası uzaklık b’ye Burger vektörü de denir.

Cu (YMK) → a= 0,361 nm
ρ[110]= 2/(√2 • a) = 2 / (√2 • 0,361)
ρ[110]= 3,92 x 106 atom/mm

Kristal Yapılar - RÜ
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Düzlemsel atom yoğunluğu

Atomların diziliş sıklığı düzlemden düzleme değişir ve bu 
da özellikleri önemli derecede etkiler. Kristal düzlemleri 
üzerindeki atomsal diziliş sıklığı birim alandaki atom 
sayısı olarak tanımlanır ve buna düzlemsel atom 
yoğunluğu denir:

belirli bir alandaki atomların sayısı
ρ(hkl)=                                                 at/mm2

gözönüne alınan alan

Kristal Yapılar - RÜ
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Mekezde bir atom ve köşelerde 4x1/4=1 atom olmak üzere toplam 
2 adet atom vardır. (110) düzleminin kestiği alan= √2• a2  

ρ(110)= 2/(√2 • a2 ) olur.

Demir için Kafes sabiti=0,287 nm dir.
ρ(110)= 2/(√2•0,2872 ) = 17.2 atom/nm2 = 1.72x1013 atom/mm2.

Kristal Yapılar - RÜ
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Hacimsel Atom Yoğunluğu

birim hücre kütlesi
Metalin hacimsel yoğunluğu (ρv) = 

birim hücre hacmi

Örnek: Cu atomunun yarıçapı= 0,1278 nm dir. Atomların 
sert küreler olduğunu varsayarak bakırın teorik 
yoğunluğunu Mg/m3 cinsinden hesaplayınız (Cu’ın atomik 
kütlesi 63,54 g/mol).

Kristal Yapılar - RÜ
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Çözüm: YMK sistemde √2 a = 4R

a= 4 (0,1278)/ √2   a= 0,361 nm

YMK sistemde her bir hücrede toplam 4 adet atom vardır. Her bir 
atomun kütlesi (63,54 g/mol) / (6,02x1023 atom/mol) olduğundan 
birim hücrenin kütlesi (m);

m= 4 (63,54) / (6,02x1023) = 4,22x10-22 gram = 4,22x10-28 Mg

Birim hücrenin hacmi, V= a3 = (0,361 nm x10-9 m/nm)3 = 4,70x10-29 m3

Bakırın yoğunluğu= m/V = 4,22x10-28/4,70x10-29 = 8,98 Mg/m3

ρbakır= 8,98 g/cm3

Kristal Yapılar - RÜ
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Poliformizm (Allotropizm)
[Çokyapılılık]

Aynı bileşimde iki molekül değişik atomsal dizilişe 
sahipse bunlara izomer denir. 

Aynı kimyasal bileşime sahip fakat değişik kristal yapılı 
cisimlere polimorflar ve bu özelliğe de polimorfizm denir.

Çeliklere uygulana ısıl işlemler poliformik dönüşme
olayına dayanmaktadır.

Kristal Yapılar - RÜ
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Fe 9100C nin altında HMK, 
9100C nin üstünde YMK, 
14000C nin üstünde de 

HMK kristallidir.

Kristal Yapılar - RÜ
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BÖLÜM SONU

Kristal Yapılar - RÜ
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