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Πσο πξνθύπηνπλ ηα 7 

θξπζηαιινγξαθηθά ζπζηήκαηα 
Πξνθύπηνπλ από: 
– Τν εμσηεξηθό ζρήκα ησλ θξπζηάιισλ πνπ νξίδεηαη από: 

Αθκέο 

Έδξεο 

Κνξπθέο 

Βαζηζηήθακε ζε ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, δειαδή ηνπο 
θξπζηαιινγξαθηθνύο άμνλεο a-b-c, θαη ζηνπο 
ζπλδπαζκνύο πνπ πξνθύπηνπλ από: 
– Τηο γσλίεο κεηαμύ ησλ αμόλσλ 

– Τν ζρεηηθό κέγεζνο ησλ κνλαδηαίσλ δηαλπζκάησλ πνπ 
επηιέγνπκε γηα ηνλ θάζε άμνλα 

– Τα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζην λόκν ησλ παξακέηξσλ 

Οη ζπλδπαζκνί πνπ πξνθύπηνπλ είλαη κόλν επηά, 
δειαδή ηα 7 θξπζηαιινγξαθηθά ζπζηήκαηα. 



Δθαξκόδνληαο θαη ηα ζηνηρεία 

ζπκκεηξίαο … 

Άμνλεο 
– (1εο), 2εο, 3εο, 4εο, 6εο ηάμεο θαλνληθνί 

– 2εο, 3εο, 4εο, 6εο ηάμεο πνιηθνί 

– Σηξνθναλαζηξνθήο 

– Σηξνθνθαηνπηξηθνί 

Δπίπεδα 
– Κύξηα (θάζεηα πξνο ηνπο θύξηνπο άμνλεο) 

– Δεπηεξεύνληα  (παξάιιεια πξνο ηνπο θύξηνπο 
άμνλεο) 

Κέληξν ζπκκεηξίαο, Ζ 



… θαη ζπλδπάδνληαο πξνθύπηνπλ 

νη 32 θξπζηαιιηθέο ηάμεηο 

Υπάξρνπλ κόλν 32 θξπζηαιιηθέο ηάμεηο: 
απηό έρεη απνδεηρζεί καζεκαηηθά θαη 
γεσκεηξηθά 

Όινη νη άιινη πηζαλνί ζπλδπαζκνί είλαη 
επαλαιήςεηο κηαο από ηηο 32 θξπζηαιιηθέο 
ηάμεηο 

Έρνπλ πξνθύςεη γεσκεηξηθέο πξνηάζεηο 
πνπ απνθιείνπλ ηηο επαλαιήςεηο (κεξηθά 
παξαδείγκαηα αθνινπζνύλ) 



Γεσκεηξηθή πξόηαζε 1 

Όηαλ έλα ζρήκα έρεη έλαλ κόλν άμνλα ζπκκεηξίαο (cn), 

θάζε επίπεδν ζπκκεηξίαο ζα είλαη θάζεην ζε απηόλ ή ζα 

δηέξρεηαη από απηόλ (παξάιιειν) 

Cn 

C4 
C3 



Γεσκεηξηθή πξόηαζε 2 

Όηαλ έλα ζρήκα έρεη έλαλ κόλν θύξην άμνλα ζπκκεηξίαο 

(cn) θαη έλαλ άμνλα δεύηεξεο ηάμεο (c2), ηόηε ν θύξηνο 

άμνλαο πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε θάζεηνο ζηνλ 

δεύηεξεο ηάμεο. 

Cn 

C2 

C2 

C2 

C2 

Παξάδεηγκα 2εο ηάμεο 



Άιιεο γεσκεηξηθέο πξνηάζεηο 

Όηαλ ππάξρεη άμνλαο άξηηαο ηάμεο cn (n=2,4,6) θαη 
επίπεδν m θάζεην ζε απηόλ, πξέπεη λα ππάξρεη θαη 
θέληξν ζπκκεηξίαο Ζ. Τα ζηνηρεία cn, m θαη Z αλά δύν 
ιακβαλόκελα απαηηνύλ ηελ ύπαξμε ηνπ ηξίηνπ. 

Όηαλ ππάξρεη άμνλαο πεξηηηήο ηάμεο cn (n=3) θαη 
επίπεδν m θάζεην ζε απηόλ, δελ κπνξεί λα ππάξρεη 
θέληξν ζπκκεηξίαο Ζ. 

Όηαλ  ππάξρεη άμνλαο cn θαη έλα επίπεδν πνπ δηέξρεηαη 
από απηόλ, ηόηε νπσζδήπνηε ππάξρνπλ n επίπεδα πνπ 
δηέξρνληαη από ηνλ άμνλα. 

Για τους υπόλοιπους κανόνες, συμβουλευτείτε τις σημειώσεις σας 



Σύκβνια ησλ 32 ζπκκεηξηθώλ 

θξπζηαιιηθώλ ηάμεσλ 
Γύν είδε ζπκβόισλ ρξεζηκνπνηνύληαη: 
– Τνπ Schönflies: ρεκεία θαη νξπθηνινγία 

– Τσλ Hermann-Mauguin: θξπζηαιινγξαθία 

Σηνπο πίλαθεο κπνξεί λα δίλνληαη θαη 
πεξηγξαθηθά ηα ζηνηρεία ζπκκεηξίαο 
(πεξηέρνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ζαο) 

Δπίζεο κπνξεί λα δίλνληαη θαη γεληθέο κνξθέο 
ηεο ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο ηνπ Wulf. 

Αθόκε θάπνηα ζρήκαηα θξπζηάιισλ 
αληηπξνζσπεπηηθά, σζηόζν κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ εμσηεξηθά από ηνπο ππό κειέηε 
θξπζηάιινπο. 



Παξαδείγκαηα γεληθώλ κνξθώλ 

πξνβνιώλ Wulf 

Κακία ζπκκεηξία 

(άμνλαο 1εο) 

+ 

+ 

Ε Κέληξν 

    ζπκκεηξίαο 

+ 

+ 
Τξεηο άμνλεο 

    δεύηεξεο ηάμεο 

Τν δίθηπν Wulf 

ρωξίο θαλέλα 

Σηνηρείν ζπκκεηξίαο 
+ Σεκείν ζην επάλω εκηζθαίξην 

Σεκείν ζην θάηω εκηζθαίξην 

Άμνλαο ζπκκεηξίαο 

Επίπεδν ζπκκεηξίαο 

Σύκβνια άμνλα 2εο ηάμεο 

C2 

C2 

C2 



Σύκβνια Schönflies 

Άμνλεο ζπκκεηξίαο: c1, c2, c3, c4, c6 

Γίεδξεο νκάδεο:  D2, D3, D4, D6 
(όηαλ ζηνπο cn ππάξρνπλ θάζεηνη άμνλεο δεύηεξεο ηάμεο) 

Δπίπεδα θάζεηα ζε άμνλεο ζπκκεηξίαο: c2h, c3h, c4h, c6h 

Δπίπεδα παξάιιεια (πεξηέρνπλ) ζε άμνλεο ζπκκεηξίαο: 
c2v, c3v, c4v, c6v 

Αληίζηνηρα γηα δίεδξεο νκάδεο:  D2h, D3h, D4h, D6h θαη γηα 
δηαγώληα επίπεδα (δηρνηόκεζε ησλ γσληώλ ησλ αμόλσλ) 
έρνπκε ηα  D2d, D3d 

Ζ ηεηξαεδξηθή νκάδα Τ πξνθύπηεη 
όηαλ νη ηξεηο άμνλεο ηεο D2 

γίλνπλ όκνηνη. 

Τεηξαεδξηθή 

νκάδα Τ 



Σύκβνια Schönflies (Σπλέρεηα…) 

Όηαλ αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο άμνλεο ηεο 2εο ηάμεο ηεο 
νκάδαο Τ κε 4εο ηάμεο, πξνθύπηεη ε νκάδα Ο, δειαδή ε 
νθηαεδξηθή νκάδα. 
Οη ηάμεηο Τ θαη Ο έρνπλ κόλν άμνλεο ζπκκεηξίαο, αιιά 
εάλ πξνζζέζνπκε θαη επίπεδα ζπκκεηξίαο πξνθύπηνπλ 
νη: Τd, Τh, θαη Οh. 

Ζ ηάμε s4 πεξηέρεη έλαλ άμνλα 4εο ζηξνθνθαηνπηξηθό 

Ζ ci έρεη θέληξν ζηξνθναλαζηξνθήο 

Ζ cs έρεη κόλν έλα επίπεδν ζπκκεηξίαο 

Ζ c3i έρεη άμνλα 6εο ηάμεο ζηξνθνθαηνπηξηθό 
(ηζνδύλακνο κε άμνλα 3εο θαη θέληξν 
ζηξνθναλαζηξνθήο) 



Σύκβνια Hermann-Mauguin 

Οη άμνλεο ζπκβνιίδνληαη κε αξηζκνύο: 1, 2, 3, 4, 6 

Οη άμνλεο 2, 3, 4, 6 είλαη ζηξνθνθαηνπηξηθνί 

Τν ζύκβνιν m ζεκαίλεη επίπεδν ζπκκεηξίαο, θαη εάλ 

είλαη θάζεην ζε άμνλα ζπκβνιίδεηαη π.ρ. κε 2/m (είλαη ην 

ίδην κε c2h θαηά Schönflies). 

Τα ζύκβνια γξάθνληαη ζε ηξηάδεο θαη αληηζηνηρνύλ 

ζηνπο ηξεηο άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ, π.ρ. mm2, 222, 

mmm θηι. 

Σπληκήζεηο έρνπλ γίλεη κεηά από δηεζλέο ζπλέδξην γηα 

απινύζηεπζε ησλ ζπκβνιηζκώλ. 

_  _   _  _ 



Παξάδεηγκα νλνκαηνινγίαο θαηά 

Hermann-Mauguin 

Τα ζύκβνια P, I, C πξνθύπηνπλ από ηα πιέγκαηα Bravais πνπ ζα δνύκε παξαθάηω. 



Οινεδξίεο θαη κεξνεδξίεο 

Οη ηάμεηο ηνπ ίδηνπ θξπζηαιινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο κε 
ην κεγαιύηεξν πιήζνο ζηνηρείσλ ζπκκεηξίαο 
νλνκάδνληαη νινεδξίεο. Έρνπλ δειαδή ηελ κεγαιύηεξε 
δπλαηή ζπκκεηξία γηα ην ζύζηεκα ζην νπνίν 
θξπζηαιιώλνληαη. 

Οη ππόινηπεο ηάμεηο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα ζηνηρεία 
ζπκκεηξίαο, θαη θαη’ επέθηαζε κηθξόηεξε ζπκκεηξία, 
νλνκάδνληαη κεξνεδξίεο. 

Μεξνεδξίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ κηζό αξηζκό εδξώλ 
από ηελ νινεδξία ιέγνληαη εκηεδξίεο, ζην έλα ηέηαξην 
ησλ εδξώλ ιέγνληαη ηεηαξηνεδξία θηι. 

Όηαλ έρνπκε κείσζε ζπκκεηξίαο θαη παξνπζία πνιηθνύ 
άμνλα, ηόηε κηιάκε γηα εκηκνξθίεο. 



Παξάδεηγκα: ηάμεηο ηνπ 

κνλνθιηλνύο 

Τν κνλνθιηλέο δηαζέηεη ηξεηο ηάμεηο: 

– Τνπ ζθελνεηδνύο (c2 ή 2) 

– Τνπ δώκαηνο (cs ή m) 

– Πξηζκαηηθή ηάμε (c2h ή 2/m) - Οινεδξία 

+ 

+ m 

Τάμε ηνπ 

δώκαηνο 

m 

+ + 

Ζ 

c2 

Πξίζκα 

Μνλνθιηλήο 

νινεδξία 

+ 

C2 

Τάμε ηνπ ζθελνεηδνύο 



+ 

Τξηγσληθή ακθηππξακίδα, 

ηξηγσληθή ηεηαξηνεδξία 

+ 

+ 

+ 

1 

1 Κύξην 

Επίπεδν 

Σπκκεηξίαο 

+ + 

Ππξακίδα 

Νν 1 

Ππξακίδα 

Νν 2 

Ακθη-ππξακίδα 
Schönflies: C3h 
 

Hermann-Mauguin: 6 

- Άμνλαο 3εο 

- Οξηδόληην επίπεδν 

   (θάζεην ζηνλ άμνλα) 

- Άμνλαο 6εο 

      ζηξνθνθαηνπηξηθόο 



Δμήγεζε ηνπ άμνλα 6εο 

ζηξνθνθαηνπηξηθνύ (6) 

6 

3 

2 

1 

4 

5 
Γειαδή, γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ 

θξύζηαιιν αξθεί λα γλσξίδνπκε κόλν 

ηελ κία έδξα ηνπ θαη λα επαλαιάβνπκε 

6 θνξέο πεξηζηξνθή θαηά 120° θάζε 

θνξά (ζηξνθν-) θαη θαηνπηξηζκό σο 

πξνο επίπεδν θάζεην πξνο ηνλ άμνλα 

(-θαηνπηξηζκόο) πνπ ελλνείηαη όηη 

ππάξρεη. 

 

Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα (αξηζκνί) 

ηνπ ζρήκαηνο βιέπνπκε πσο κπνξεί 

λα γίλεη απηό. 



Κξπζηαιιηθή δνκή: Ο θξύζηαιινο 

ζαλ αζπλέρεηα 
Οη θξύζηαιινη δελ είλαη ζπλερή γεσκεηξηθά 
ζώκαηα αιιά αζπλερή, απνηεινύκελα από 
άηνκα πεξηνδηθά ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ρώξν 

Σηελ γεσκεηξία ηνπ ρωξνπιέγκαηνο βιέπνπκε 
ηνπο θξπζηάιινπο απνηεινύκελνπο από άηνκα. 

Φσξόπιεγκα είλαη έλα ηξηζδηάζηαην πιέγκα 
ζεκείσλ πνπ δεκηνπξγείηε από ζπγθεθξηκέλνπο 
γεσκεηξηθνύο θαλόλεο. Σηα ζεκεία ηνπνζεηνύκε 
άηνκα. 

Τα ρσξνπιέγκαηα απηά ιέγνληαη θαη πιέγκαηα 
Bravais, θαη απνηεινύλ κόλν 14 κνλαδηαίνπο 
ζπλδηαζκνύο 



Φσξόπιεγκα 

X 

Y 

Z 

X 

Y 

Z 

a0 

b0 c0 

X 

Y 

Z 

a0 

b0 c0 

Φσξόπιεγκα ζεκείσλ Φσξνπιέγκαηα γεκηζκέλα 

κε άηνκα 



Τα 14 πιέγκαηα Bravais 

Σην θάζε θξπζηαιινγξαθηθό ζύζηεκα 

έρνπκε ηα εμήο πιέγκαηα: 

– Κπβηθά : Pm3m, Im3m, Fm3m 

– Δμαγσληθά : P6/mmm, P3m 

– Τεηξαγσληθά : P4/mmm, I4/mmm 

– Οξζνξνκβηθά : Pmmm, Immm, Cmmm, Fmmm 

– Μνλνθιηλή : P2/m, C2/m 

– Τξηθιηλέο : P1 

_ 

_ 



Κπβηθά πιέγκαηα Bravais 

Pm3m 

π.ρ. Αιίηεο 
(ην νξπθηό αιάηη) 

Im3m 

Fm3m 

π.ρ. Γηακάληη 



Πιέγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

ειίθσζε αμόλσλ ή κεηαθνξά 
Δθηόο από ηα ζηνηρεία ζπκκεηξίαο πνπ κάζακε, 
κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα πιέγκαηα Bravais θαη 
κε άμνλεο ειίθωζεο θαη κε κεηαθνξά ζηνλ άμνλα. 

Γηαθξίλνπκε δεμηόζηξνθνπο θαη αξηζηεξόζηξνθνπο 
άμνλεο ειίθσζεο. 

Όκνηα, έρνπκε θαη ηα θαηνπηξηθά επίπεδα νιίζζεζεο. 
Τν ζεκείν θαηνπηξίδεηαη σο πξνο ην επίπεδν θαη 
νιηζζαίλεη θαηά ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε θαη’ 
επαλάιεςε. 

Τα παξαπάλσ αληηκεησπίδνληαη ζαλ επηπιένλ είδε 
ζπκκεηξίαο, εθαξκόδνληαη όκσο εάλ βιέπνπκε ηνπο 
θξπζηάιινπο ζαλ αζπλερή ζώκαηα, δειαδή ζαλ 
πιέγκαηα κε πεξηνδηθά ηνπνζεηεκέλνπο θξπζηάιινπο 
ζηα ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο. 



Οη 230 ρσξννκάδεο 

Μάζακε ήδε πσο δεκηνπξγνύληαη νη 32 ηάμεηο 
ρσξνπιεγκάησλ. 

Δίπακε όηη κπνξνύκε λα δνύκε ζηνπο 
θξπζηάιινπο θαη επηπιένλ ζπκκεηξίεο, δειαδή 
άμνλεο ειίθσζεο θαη επίπεδα νιίζζεζεο. 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζηελ 
θαηαζθεπή 230 κνλαδηαίσλ ρσξννκάδσλ, 
δειαδή πιεγκαηηθώλ νκάδσλ ζην ρώξν. 

Λίγεο κόλν από απηέο ηηο ρσξννκάδεο 
πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηζζόηεξα νξπθηά ηεο 
θύζεο. 


