
Zilustruj działanie na biegun ściany osi czterokrotnej występującej w krystalografii

– W krystalograficznych grupach punktowych występują trzy czterokrotne 
osie symetrii zwykłe równoległe do [001], [010] i [100]   (= „z”, „y” i „x”)

– Działaniem tej osi jest obrót o 90°

– Na rzucie pojawia się kreska bo oba końce leżą w płaszczyźnie rysunku



Zaznacz na kole projekcji stereograficznej każdą oś dwukrotną występującą
w krystalografii, podpisz je

– W krystalograficznych grupach punktowych występuje dziewięć dwukrotnych
osi symetrii zwykłych równoległych do [001], [010] i [100]   (= osie „z”, „y” i „x”)
i do [110], [110], [011], [011], [101] i [101]  (małe przekątne sześcianu = przekątne ścian)

– Przesuwamy do 0,0,0 (środka bryły)

Zadanie – podpisz osie na rysunkach

– Działaniem tej osi jest obrót o 180°



Pokaż jak działa oś trójkrotna inwersyjna, zilustruj to na kole projekcji

– Rysujemy stojak ze spodziewanym rozkładem kreseczek

– Wykonujemy tyle działań aż punkt wróci do punktu wyjścia

– Przenosimy na koło projekcji stereograficznej (rzut stereograficzny)

Symbol graficzny opisuje: 



Pokaż jak działa oś czterokrotna inwersyjna, zilustruj to na kole projekcji

– Rysujemy stojak ze spodziewanym rozkładem kreseczek

– Wykonujemy tyle działań aż punkt wróci do punktu wyjścia

– Przenosimy na koło projekcji stereograficznej (rzut stereograficzny)

 

Symbol graficzny opisuje,
że nie ma tam osi 4

Ilustracja działania4
na biegun ściany



Płaszczyzna m(011) jest prostopadła 
do kierunku [011] w sześcianie 

Innym sposobem jest wyobrażenie sobie prostej prostopadłej 
(w sześcianie ma te same wskaźniki) 

Narysuj na kole projekcji m(011)



Zadanie

Zaznacz na rzucie stereograficznym płaszczyzny o wskaźnikach:
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Zadanie

Odczytaj wskaźniki płaszczyzny z rysunku



Bryła z osią4

Nie ma tu osi 4 ale bryła ma 
w przekroju kwadrat

Narysuj rzut elementów symetrii poniższej bryły



Schemat mnożenia macierzy
– Do układu równań wygodna jest notacja macierzowa

– Używając powyższego schematu można odtworzyć równania

– Pierwsza linijka opisuje nowego iksa



– Centrum symetrii => wszystkie współrzędne na przeciwne 
=> nowy x składa się z ujemnego starego x i niczego więcej

– Dwukrotne zadziałanie centrum symetrii = powrót do położenia początkowego  = tożsamość



Płaszczyzny diagonalne
– m(110) => jest równoległa do osi „Z”

=> z się nie zmienia
=> x zamienia się z y ze zmianą znaku 



– 2[] => jest prostopadła do osi „Z”
=> z się zmienia na przeciwny
=> x zamienia się z y ze zmianą znaku 



Zadanie

– Znajdź wszystkie położenia 
związane symetrią 4[001] dla  P(0.4, 0.4, 0.4) 

– Zilustruj te położenia na kole projekcji



Zadanie

– Znajdź wszystkie położenia związane symetrią [101] dla
P(0.7, 0.2, 0.4)     
i osobno dla  P(0.1, 0.7, 0.4)
i osobno dla  P(-0.7, -0.4, 0.2)  



Zadanie

– Pokaż na kole projekcji transformacje położeń punktu P(0.7, 0.2, 0.4) kolejno przez:
1.  2[110]
2.  m(001)
3. 1

– Rozwiązanie pokaż na jednym rysunku



Zadanie

– Podaj macierz głównej osi bryły

(Bipiramida w przekroju jest ośmiokątem, jego cztery boki są takie 
same a drugie cztery są inne ale między sobą takie same)



Zadanie

– Podaj macierz głównej osi bryły

(To jest ścięty słup o przekroju sześciokąta foremnego)


