
Zadanie

Pokaż graficznie na kole projekcji zmianę położenia bieguna ściany po kolejno jednokrotnym 
zadziałaniu osi 4[001] i 2[010]

Rozwiązanie



Dwa dopuszczalne rozwiązania

Zadanie

Z analizy macierzy osi obrotu wyszło:

Det = -1

Kąt  = 180°

C1:C2:C3 = 

Narysuj ten element symetrii na kole projekcji stereograficznej

Rozwiązanie

90° czyli jest to kierunek 
prostopadły do „Z”
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Rozwiązanie

Zadanie

Narysuj oś i płaszczyznę w układzie heksagonalnym zorientowane wedle kierunku
dla którego z analizy macierzy wyszło C1:C2:C3 =



Zadanie

Zaznacz na sześciokącie kierunki równoważne do „ xy ” w układzie heksagonalnym

Rozwiązanie:  to te trzy różowe kółeczka



Zadanie

Znajdź elementy symetrii dwunastościanu zbudowanego z pięciokątów nieforemnych
i skonstruuj symbol jego grupy punktowej w symbolice Kreutza-Zaremby



Zadanie

Podaj generatory według zapisu:

– m3 

– 3m 

– L3zC

Rozwiązanie

– Dla m3 będą to 2[001] m(001) i3[111]
– Dla 3m będą to 3[001] m(010)

– Dla L3zC będą to L3z i C



Zadanie

– Narysuj na kole projekcji elementy symetrii zorientowane względem kierunku [100]
dla grupy na rysunku?

Rozwiązanie:

2/m

2[100] i m(100)



Rozwiązanie

– Rozpoznajemy układ: trójka na pierwszym miejscu => heksagonalny

– Ten symbol rozwija się

– W heksagonalnym pole pierwsze to „Z”

– Pole drugie to trzy kierunki równoważne do „Y”, na każdym 2/m, więc na [100] też

– Przy okazji można zauważyć,
że na polu trzecim ( „xy” ) nie ma elementów symetrii

Zadanie

– Jakie elementy symetrii są związane z kierunkiem [100] w grupie3m?



Zadanie

Narysuj na kole projekcji elementy symetrii grupy 6/mmm
ale nie wszystkie a tylko te, które są zorientowane względem „xy”

Rozwiązanie



Zadanie

Wypisz formę pełną i skróconą wszystkich symboli w symbolice międzynarodowej,
które się skracają









Zadanie

Narysuj na kole projekcji element symetrii, który odpowiada złożeniu działań dwóch 
generatorów dla grupy 3m.
(Uwaga. W układzie heksagonalnym należy tworzyć macierze tylko dla elementów symetrii leżących w kierunkach „z” i „y”.).

Rozwiązanie



Zadanie

Dla poniższej bryły podaj symbol jej grupy punktowej.


