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Programa 

1.1. El medi cristal-lí com un reticle periodic: 
nusos-vectors de translació 
cel-la fonamental: contingut, simetfla 
fileres reticulars: indexs de Miller, densitat reticular lineal, f.r. importants 
plans reticulars: indexs de Miller, seqüencia (o espaiat reticular), 

densitat reticular plana, p.r. importants 
la llei de la constancia dels angles diedres 
&lcul moríologic-cristal-lografic 

Xarxa recíproca 
les dues definicions 
vectors de translació recíprocs 

- iteració 
relacions amb la xarxa directa: 

volum celsla fonamental 
vector recíproc perpendicular als plans de la xarxa directa, espaiat reticular 
vector directe perpendicular als plans de la xarxa recíproca 

1.3. Les catorze xarxes de Bravais 
els set tipus de cel-les fonamentals o sistemes de referencia: 

volum de la cel-la fonamental 
matriu metrica 

cel-les primitives i celales múltiples: multiplicitat 
les catorze xarxes de Bravais: nusos addicionals, vectors addicionals 
els set sistemes cristal-lins 
canvi del sistema de referencia 

2. SlMETRlA ESPACIAL 

2.1 . Introducció: La Simetria Espacial 
és la simetria interna dels cristalls 
te en compte la translació (nous elements de simetria) 
els conjunts d'operacions de simetria espacial ténen estructura de grup: G.E.S. 
els grups espacials deriven dels G.P.S.:nomenclatura,multiplicitat; exemple Cmc2, 

2.2. Operacions i elements de simetria espacial 
combinació eixos de rotació * translació: eixos helicoidals 

eix binari * translació: eix binari helicoidal; exemples 
eix ternari * translació: eixos ternaris helicoidals; exemples (quars) 
eix quaternari * translació: eixos quatemaris helicoidals; 
eix senari * translació: eixos senaris helicoidals; exemples (quars) 



combinació plans de reflexió * translació: plans de Iliscament 
combinació centre d'inversió * translació 
combinació eixos d'inversió * translació 

2.3. Els grups espacials de simetria 
nomenclatures per sistemes cristal.lins 
multiplicitats 
posicions generals i posicions especials: exemple Cmc2i 
els grups espacials de simetria deriven dels grups puntuals: exemples 
"repas": operacions de simetria propies (rotacions) i impdpies; objectes quirals; 

G.P.S. i G.E.S. quirals: exemples del quars 

3.1. Introducció 
radiació electromagnetica 
interacció raigs X - materia cristal-lina 
descobriment i aplicacions de la difracció 

3.2. A cada pla reticular li correspon una direcció difractada 
triangle de difracció 
equacions de Laue 
llei de Bragg 

3.3. Factor d'estructura 
exponencial complexe 
quadrat del factor d'estructura (proporcional a la intensitat difractada) 
factor de difusió atomica 
exemple: dlcul de Floo i Fll1 pel NaCl 

3.4. Esfera d'Ewald 
condició de difracció 
nombre mkim de reflexions 

3.5. Difracció de pols 
conus de difracció 
geometria del difractometre de pols standard 
intensitats 

orientació preferencial 
multiplicitat 

fitxes del Powder Diffraction File 

3.6. Extincions Sistematiques 
per xarxes múltiples 
per plans de Iliscament 
per eixos helicoidals 

3.7. Obtenció de raigs X 
tubs classics 
anode rotatori 
sincrotró 
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