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 Εισαγωγικά 

 Ορυκτά και πετρώματα 

 Κρύσταλλοι 

 Εφαρμογές 

 Ιστορικά στοιχεία 

 Βιβλία ορυκτολογίας και Ιστοσελίδες 

 

 Κεφάλαια: 
 Εισαγωγικά και Κεφάλαιο Α.1 

 Οι παρουσιάσεις: Μάθημα 1ο - Εισαγωγή στην 
Ορυκτολογία 



 Συμμετρία 

 Πράξεις συμμετρίας 

 Νόμοι της Κρυσταλλογραφίας 

 

 

 Κεφάλαια 

 Α.7 

 Παρουσιάσεις 

 



 Κρυσταλλικές τάξεις 

 Σύμβολα κρυσταλλικών τάξεων 

 Πλέγματα Bravais 

 

 

 Κεφάλαια 

 Α.7 

 Παρουσιάσεις 



 Ονοματολογία εδρών 

 Ζώνες 

 Δίκτυο Wulf 

 Διδυμία κρυστάλλων 

 

 

 Κεφάλαια 

 Α.7 

 Παρουσιάσεις 



 Κρυσταλλοχημεία 

 Δομή του ατόμου – βασικά στοιχεία 

 Περιοδικός πίνακας 

 Χημικοί Δεσμοί και Κρυσταλλική Δομή 

 

 

 Κεφάλαια 

 Α.2, Α3, Α4, Α5, Α.6, Α.7 

 Παρουσιάσεις 



 Μέθοδοι διαχωρισμού ορυκτών και εμπλουτισμός 

 Φυσικές μέθοδοι ανάλυσης στην ορυκτολογία 
 Περίθλαση ακτίνων Χ 

 Φθορισμός με ακτίνες Χ 

 Φασματοσκοπία Υπέρυθρης ακτινοβολίας (FTIR) 

 Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης –Διαφορικής Θερμική Ανάλυση 

 Ηλεκτρονική μικροσκοπία και Ανάλυση 

 Μικροσκοπία/Φασματοσκοπία Raman 

 Φασματομετρία Μάζας 

 Άλλες μοντέρνες τεχνικές ανάλυσης 

 

 Κεφάλαια 
 Κεφάλαιο Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4 

 Παρουσιάσεις 

 

 



 Ορυκτοδιαγνωστική με το Πετρογραφικό 

Μικροσκόπιο 



 Όπως σας έχει ορίσει η κα Θ. Περράκη 

 



(Διπλό-κλικ εδώ) 

Διηλεκτρική σταθερά  

(φαίνεται και από το ύψος) 



Παράδειγμα περιοδικού διηλεκτρικού υλικού (6 φύλλα σε ίση απόσταση) που 

λειτουργεί ως τέλειο φίλτρο (δεν περνά από την δεξιά πλευρά το κύμα ενώ 

ανακλάται προς τα αριστερά –από όπου και έρχεται- για αυτό και η ένταση 

είναι μεγάλη) 

Κόκκινο= θετική φάση, μπλέ= αρνητική φάση.  



Παράδειγμα ενός μόνο υλικού μεγάλου πάχους (π.χ. κρύσταλλος) 

Φαίνεται καθαρά ότι έχουμε διάδοση προς τα δεξιά 

Το μήκος κύματος μειώνεται εντός του κρυστάλλου (διατήρηση ενέργειας) 



Παράδειγμα δύο κρυστάλλων μεγάλου πάχους τοποθετημένων σε τυχαία 

απόσταση το ένα από το άλλο (κάθε φορά που εισάγετε νέα δεδομένα 

προστίθεται και νέο υλικό π.χ. τα ένθετα δεξιά) 



Σαν άσκηση κατασκευάστε υλικό διαβαθμιζόμενης διηλεκτρικής σταθεράς όπως 

φαίνεται παραπάνω. 






