
Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń charakterystyczny dla osi 41 || [001].
Pomiędzy nimi narysuj też symbol graficzny tej osi.

Rozwiązanie

Rysunek pomocniczy



Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń w jednej komórce elementarnej
charakterystyczny dla osi 41 || [001].

Rozwiązanie

Rysunki pomocnicze



Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń w jednej komórce elementarnej
charakterystyczny dla osi 31 || [001].

Rozwiązanie

Rysunek pomocniczy



Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń charakterystyczny
dla płaszczyzny b  [100].

Rozwiązanie

(linia przerywana zaznaczono płaszczyznę ślizgową)



Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń charakterystyczny
dla płaszczyzny n  [001]. Narysuj wektor

Rozwiązanie

Rysunek pomocniczy



Zadanie

– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y rozkład położeń wokół osi charakterystyczny
dla osi 65 || [001]. Narysuj symbol graficzny tej osi.

Rozwiązanie
(kierunek osi Z biegnie w kierunku patrzącego)



Zadanie

– Oblicz jedno położenie (P2) związane symetrią osi 41 || [001]  z punktem  P1(0.3, 0.1, 0.0).
Oba położenia podaj w tej samej komórce.



Zadanie

– Podaj położenie w jednej komórce elementarnej punktu P1 i P2 jeżeli wiadomo,
że są związane symetrią osi 21[001]. Znane są współrzędne punktu P1(0.1, 0.4, 0.7)

Rozwiązanie

– Przekształcamy tak jak dla osi 2[001] i dodajemy wyraz wolny ()
i na koniec ±1 (bo takie jest  polecenie w zadaniu)

Rysunek pomocniczy



Zadanie

– Narysuj wszystkie możliwe płaszczyzny typu a w układzie regularnym

Rozwiązanie



Zadanie

– Podaj jeden z możliwych wektorów płaszczyzny n(011)

Rozwiązanie



Rozwiązanie

Zadanie

– Podaj graficznie i arytmetycznie położenia w jednej komórce elementarnej
punktu P1 i P2 jeżeli wiadomo, że są związane symetrią d(110).
Współrzędne punktu P1(0.1, 0.4, 0.7)

Rysunki pomocnicze



Zadanie

– Narysuj podstawę komórki elementarnej i w jednym z węzłów narysuj symbol
występującej tam osi symetrii prostopadłej do płaszczyzny rysunku



Rozwiązanie



Zadanie
– Narysuj w jednym z węzłów wszystkie osie dwukrotne występujące w grupie

przestrzennej. Kryształ opisano grupą P6c2.
Rysunek przedstawia rzut warstwy równoległej do płaszczyzny x-y



Rozwiązanie

Rysunek pomocniczy



Zadanie
– Narysuj w rzucie na płaszczyznę x-y położenia węzłów w heksagonalnej

komórce romboedrycznej

Rozwiązanie

Komórka heksagonalna romboedryczna jest pionowym wycinkiem (1/3) słupa heksagonalnego,
więc ma dwa kąty proste i jeden 120°. Podstawą jest romb (a=b).  

Węzły mają współrzędne (0,0,0), (1/3 ,2/3, 2/3), (2/3, 1/3, 1/3)

Rysunek pomocniczy



Komórka typu C nie pasuje do symetrii osi 3[111] bo brakuje węzłów których wymaga istnienie
w tym układzie osi 3 || [111], więc nie ma takiej komórki w układzie regularnym. Zadecydowało 
więc kryterium symetrii.

Zadanie

– Dlaczego nie ma komórki typu C w układzie regularnym?
Odpowiedź zilustruj graficznie.
Które kryterium wyboru komórki zadecydowało?

Rozwiązanie



tC → tP

Zadanie

– Dlaczego nie ma komórki typu C w układzie tetragonalnym?
Jaką komórkę da się wówczas wybrać?
Odpowiedź zilustruj graficznie.
Które kryterium wyboru komórki zadecydowało?

Rozwiązanie

W układzie tetragonalnym nie ma komórki typu C ponieważ z dwóch takich komórek da się
wybrać mniejszą typu P, która również jest prostopadłościanem o podstawie kwadratu. 
Zadecydowało więc kryterium objętości.



Zadanie

– Dlaczego wśród 14-tu rodzajów komórek elementarnych nie wymienia się komórki typu A
w układzie ortorombowym?

Odpowiedź

W układzie ortorombowym nie ma wyróżnionego kierunku (na kierunkach x, y i z leżą te same 
elementy symetrii, więc i komórki A, B i C są równoważne. Z tego wynika, że A, B i C to taka 
sama komórka, stąd wystarcza uwzględnić jedną z nich. Pozostałe są dopuszczalne jako opis 
alternatywny.



mB → mP
mniejsza i o mniejszej ilości węzłów

Zadanie

– Dlaczego nie ma komórki typu B w układzie jednoskośnym?
Jaką komórkę da się wówczas wybrać?
Odpowiedź zilustruj graficznie.
Które kryterium wyboru komórki zadecydowało?

Rozwiązanie

W układzie jednoskośnym nie ma komórki typu B ponieważ z dwóch takich komórek da się
wybrać mniejszą typu P, która również jest równoległościanem o dwóch bokach prostokątnych
i jednym skośnym. Zadecydowało więc kryterium objętości.



Zadanie

– Scharakteryzuj elementy symetrii zorientowane względem kierunku [110]
a opisane symbolem I41/acd

Podana grupa należy do układu tetragonalnego.
Kierunek [110] opisany jest na trzecim polu w sekwencji elementów symetrii. Są to:
– Rodzina osi właściwych dwukrotnych równoległych do kierunku [110]
– Rodzina płaszczyzn ślizgowych diamentowych d prostopadłych do kierunku [110]

o wektorze translacji o wartości wektora (a+b+c)/4 o kierunku wektora [111]
(lub o wektorze translacji o wartości wektora (a+b-c)/4 o kierunku wektora [111])

Rozwiązanie

Notatka pomocnicza



Zadanie

– Scharakteryzuj elementy symetrii zorientowane względem kierunku [101]
a opisane symbolem F43n

Rozwiązanie

Podana grupa należy do układu regularnego.
Kierunek [101] opisany jest na trzecim polu w sekwencji elementów symetrii.
Jest tam:
– Rodzina płaszczyzn ślizgowych diagonalnych n prostopadłych do kierunku [101]

o wektorze translacji o wartości wektora (a+b-c)/2 o kierunku wektora [111]
(lub o wektorze translacji o wartości wektora (-a+b+c)/2 o kierunku wektora [111])




