
Лекція 6 

6.1. Ґратки Браве 

Класом симетрії називають сукупність елементів симетрії кристалу (або 

якого-небудь об’єкта), яка характеризує його можливі симетричні перетворення. 

Для кожного кристалу можна обрати елементарну комірку і на її основі за 

допомогою трансляцій побудувати всю кристалічну ґратку. Трансляціями 

називають переміщення, кратні розмірам елементарної комірки кристалу.  

Як простий приклад на рис. 6.1 показано побудову різних комірок для 

двовимірної (2D) кристалічної ґратки. На площині кожна елементарна комірка 

визначається двома осями (базисними векторами), на основі яких будується 

відповідний елементарний паралелограм. Такі паралелограми заповнюють усю 

площину 2D кристалу без проміжків. На рис. 6.1 показано, що в 2D кристалі 

можливі тільки п’ять типів ґраток, які відрізняються характерним набором 

елементів симетрії. 

 

Рис. 6.1. Основні двовимірні ґратки: а – квадратна а = b ,  = 90; б – 

гексагональна а = b ,  = 120; в – прямокутна а  b ,  = 90; г – 

центрована прямокутна (осі показано як для примітивної, так і для прямокутної 

елементарної комірки, причому для прямокутної комірки – а  b ,  = 90) 

 

Таблиця 1.5. П’ять двовимірних граток Браве 



 
У просторі трьох вимірів (3D) елементарною коміркою кристалічної ґратки 

є паралелепіпед, побудований на трьох базових векторах. Точки перетину 

базових векторів, тобто перетину елементарних трансляцій, що складають 

просторову ґратку, називають вузлами. Вузол може бути як у проміжку між 

матеріальними частинками, так і в центрі ваги однієї частинки або групи 

частинок. Сукупність координат вузлів, які містить елементарна комірка, 

називається базисом комірки. Як і в плоскій сітці 2D ґратці, об’єм примітивної 

елементарної комірки 3D кристалу не залежить від її форми і є постійною 

величиною для цієї ґратки. 

В залежності від значень і взаємної орієнтації базових векторів, ґратка може 

мати різну симетрію. Три елементарні трансляції визначають елементарний 

паралелепіпед. Осі координат у кристалі – це три ребра, що виходять з однієї 

точки вибраного паралелепіпеда, які таким чином визначають кристалографічні 

осі X, Y, і Z (рис. 6.2). Іншими параметрами елементарної комірки є кути між 

цими осями:  – між осями Y і Z  – між осями Z і X, а  – між осями X і Y.  



За допомогою цього паралелепіпеду шляхом його паралельного переносу 

можна побудувати увесь кристалічний простір. Вибір цього елементарного 

паралелепіпеду або елементарної комірки може бути різноманітним, але 

доцільно її обирати таким чином, щоб комірка відповідала симетрії кристалічної 

ґратки. 

 
Рис.6.2. Параметри, що визначають вибір метрики (базису) елементарної 

ґратки для різних класів кристалів: a, b, c – елементарні трансляції відповідно по 

осях координат X, Y, Z (кристалографічна система координат);  – кут, що 

лежить проти осі Х;  – проти осі Y,  – проти осі Z 

 

Отже, відповідно до відмінностей у a, b, c,  ,  параметрах тривимірних 

комірок ці комірки поділяють на сингонії, які відрізняються набором елементів 

симетрії. Поділ на сингонії визначає вибір метрики a, b, c,   ,  (рис. 6.2).  

Виходячи з ідеї періодичного розташування центрів тяжіння сферичних 

матеріальних частинок у кристалічному просторі Огюст Браве в 1848 році 

показав, що усе різноманіття кристалічних структур можна описати за 

допомогою лише 14 типів ґратки. які поділяються за формою елементарної 

комірки і за симетрією. Ці ґратки були названі ґратками Браве.  

Будь-яку лінійну періодичну структуру можна отримати, застосувавши до 

вихідної точки одну елементарну трансляцію. Браве розглядав кожну ґратку як 

групу трансляцій, що описує розташування матеріальних частинок у просторі.  

Для вибору елементарної комірки Браве використовував три умови:  

1) симетрія елементарної комірки повинна відповідати симетрії кристалу, 

точніше, найбільш високій симетрії (голоедрії) тієї сингонії, до якої кристал 

відноситься. Ребра елементарної комірки повинні бути трансляціями гратки;  

2) елементарна комірка повинна містити максимально можливу кількість 

прямих кутів, або рівних кутів і рівних ребер;  

3) елементарна комірка повинна мати мінімальний об’єм.  

Усі ці умови повинні виконуватись послідовно, тобто при виборі комірки 

перша умова більш важлива ніж друга, а друга умова більш важлива, ніж третя. 

Проілюструємо принцип вибору елементарної комірки з умов Браве 

використовуючи рис. 6.3. Комірка 1 відповідає симетрії сітки, але не задовольняє 

умові мінімуму площі. Комірки 2, 3, 4 відповідають симетрії сітки, але у них 

немає прямих кутів і одночасно комірки 2 і 3 не виконують умов мінімуму площі. 



Комірка 5 має найменшу площу, але не відповідає симетрії сітки. Комірка 6 

відповідає симетрії сітки і має прямі кути, що стосується третьої умови, то її 

виконання менш пріоритетне, ніж дві перші умови. Тому комірка 6 найбільше 

відповідає умовам Браве. 

 
Рис. 6.3. Принцип вибору елементарної комірки за умовами Браве 

 

За взаємним розташуванням трансляцій і вузлів Браве розділив кристалічні 

ґратки за чотирма типами (рис.6.4):  

 примітивні (P),  

 базоцентровані (C),  

 об’ємноцентровані (I); 

 гранецентровані (F). 

          

        а)                             б)                         в)                             г) 

Рис. 6.4. Типи кристалічних ґраток: а) примітивна (Р); б) базоцентрована (С); 

в) об’ємноцентрована (І); г) гранецентрована (F) 

У примітивній комірці вузли ґратки розташовані лише по вершинах 

комірки. У базоцентрованих комірках додаткові вузли знаходяться у центрах 

протилежних граней, при цьому відрізняють розташування пари граней, яка 

перетинає трансляцію a (позначають A), b (позначають B) і c (позначають C). 

Іноді тільки C називають базоцентрованою, A і B ‒ бокоцентрованими. В 

об’ємноцентрованій комірці додатковий вузол розташований у центрі комірки 

(всередині об’єму). Що стосується гранецентрованої комірки, то додаткові вузли 



розташовуються по центрам всіх граней, що відрізняє її від базоцентрованої 

(табл. 6.1).  

Таблиця 6.1 

 

 



Початок координат береться у вершині комірки, а координати вузлів 

передаються у долях елементарних трансляцій. Всі базиси наведено у табл. 6.2. 

Крім того, в цій таблиці наведено число вузлів, яке доводиться на елементарну 

комірку.  

Для підрахунку числа вузлів у різних просторових ґратках достатньо таких 

зауважень.  

 Число вузлів, яке припадає на елементарну комірку (їх кратність), 

залежить від числа сусідніх комірок, з якими контактує певний вузол.  

 Вузол у центрі елементарної комірки повністю належить цій комірці.  

 Вузол на грані (границі між двома сусідніми комірками) належить 

обом коміркам, а даній комірці – лише наполовину.  

 Вузли на ребрах межують із чотирма комірками і належать даній 

комірці лише на одну чверть (вносять пай 1/4).  

 Вершинні вузли контактують з вісьмома комірками та вносять у дану 

комірку пай 1/8.  

Таким чином, вузли, які розташовані в центрі комірки, – повністю належать 

даній комірці, вузли, розташовані на гранях ґраток Браве, лише наполовину 

належать даній комірці, розташовані на ребрах комірок – на 1/4, у вершинах 

комірок – лише на 1/8.  

На кожну примітивну комірку, окрім гексагональної, припадає один вузол, 

оскільки кожна з восьми вершин належить восьми сусіднім коміркам. Тому 

кількість вузлів на елементарну комірку складає: 8∙
1

8
 = 1. За цим же принципом 

розраховано кількість вузлів на елементарну комірку для інших типів комірок. 

Таблиця 6.2 

Характеристики комірок Браве 

 



Таким чином, ґратки Браве є закономірними системами еквівалентних 

абстрактних точок, яким у кристалічних структурах відповідають центри 

матеріальних частинок.  

Фізичний зміст ґраток Браве полягає в тому, що вони:  

1) показують у структурах кристалів 14 варіантів розташування однотипних 

матеріальних частинок (з паралельною орієнтацією їх хімічних зв’язків і 

комплексу всіх оточуючих сусідів);  

2) у разі наявності кількох різних сортів частинок кожен сорт 

розташовується в структурі за законом ідентичних ґраток Браве;  

3) навіть найскладніші структури можна умовно розглядати як систему 

вставлених одна в одну однакових підґраток, які відповідають атомам кожного 

сорту. 

Комірки Браве вичерпують всі можливі варіанти простих ґраток, що 

складаються з атомів одного сорту, які можуть бути побудовані на основі семи 

сингоній кристалів. Складні гратки утворенні будь-якими атомами. Вони 

складаються з декількох (по числу будь яких атомів) взаємопроникаючих 

простих ґраток Браве. Наприклад: NaCl представляє собою дві ГЦК гратки 

(одна – йони Nа+, друга – йони Cl‒), «вставлені» одна в одну та «зсунуті» на ½ 

просторової діагоналі. Подібна ситуація характерна і для гратки цинкової 

обманки ZnS. У цьому сенсі поняття елементарна комірка і гратка Браве 

тотожні. 

6.2. Одиничні напрями 

Єдиний напрям у кристалі, який не повторюється, називають одиничним. 

Напрями у кристалах, які повторюються і пов’язані елементами симетрії, 

називають симетрично-рівними. 

У кубі будь-який напрям повторюється декілька разів. Наприклад: подвійна 

вісь трапляється шість разів (6L2), четверна вісь – тричі (3L4), потрійна – чотири 

рази (4L3) і т. д. Отже, у кубі немає одиничних напрямів, а є тільки симетрично-

рівні.  

Протилежна ситуація у фігури без елементів симетрії або тільки з одним С. 

Тут напрями не можуть бути симетрично-рівними. Кожен з них є єдиним і 

неповторним, тобто одиничним. Отже, у кристалах можуть бути одиничні 

напрями або ні. Одиничних напрямків може бути декілька. Наприклад, у 

сірникової коробки (або цеглини) є три взаємно-перпендикулярних одиничні 

напрямки, які співпадають із 3L2. 

Одиничний напрямок зберігають: 1. подвійні осі; 2. осі перпендикулярні до 

них; 3. осі симетрії довільних найменувань, які суміщенні із ними. 



6.3. Сингонія кристалів 

Назва «сингонія» походить з грецької «син» - «схожість» та «гон» - «кут». 

Сингонію кристалу визначають за обов’язковими та схожими для кожної 

сингонії елементами симетрії, а також, враховуючи наявність чи відсутність 

одиничних напрямків. Отже, сингонією називається група видів симетрії, які 

володіють одним або декількома схожими елементами симетрії при однаковій 

кількості одиничних напрямків.  

Класифікація кристалів за сингоніями визначається вибором 

кристалографічної системи координат або елементарної комірки кристалу. 

Нагадаємо, що кожну систему координат характеризують своїм елементарним 

паралелепіпедом (елементарною коміркою). Зовнішня форма кристалічного 

багатогранника є відображенням його елементарного паралелепіпеда, у 

вершинах якого розташовані атоми. Кристал можна отримати шляхом 

багаторазового (нескінченного) повторення таких елементарних паралелепіпедів 

вздовж трьох його ребер, обраних за координатні осі.  

Усе різноманіття кристалічних 3D структур, як показав Браве, описується за 

допомогою 14 типів ґраток. Їх розрізняють за базисом елементарних комірок і 

класифікують за сингоніями (табл. 6.1). Примітивні комірки Браве – це ті 

основні комірки, що дозволяють класифікувати кристали за кристалографічними 

сингоніями. Назви сингоній можна пояснити так. 

У кристалах триклинної сингонії всі три кути між ребрами елементарного 

паралелепіпеда просторової ґратки є косими (a ≠ b ≠ c; α ≠ β ≠ γ). Примітивна 

комірка несиметрична – косокутний паралелепіпед. У триклинних кристалах не 

має ні осей, ні площин симетрії. Усі напрямки в кристалах одиничні. Осі 

координат не задані елементами симетрії, а обираються по ребрам кристалу при 

обов’язковій умові c<a. 

У кристалах моноклінної сингонії між згаданими ребрами є лише один косий 

кут, а два інші прямі (a ≠ b ≠ c; α = γ = 90º, β ≠ 90º), тобто дві осі (X та Z) 

перетинаються під косим кутом. Третя вісь (Y) перпендикулярна до осей X та Z. 

Кристал встановлюють так, щоби вісь була нахилена вперед. Елементарна 

комірка – пряма призма, в основі якої лежить паралелограм. У кристалах 

моноклінної сингонії є тільки одна вісь другого порядку L2 або тільки площина 

Р, або L2РС. Кристали цієї сингонії мають багато одиничних напрямків, які 

проходять в площині перпендикулярній до L2, а також співпадають з L2, або 

нормаллю до Р, та багато симетрично рівних, що проходять косо до L2 або Р. 

Для ромбічної сингонії характерно, що її прості форми у перерізах, 

перпендикулярних до L2, часто мають форму ромбів (a ≠ b ≠ c; α = γ = β 90º). Цій 

сингонії відповідає прямокутна система координат, але осьові відрізки різні 



c<a<b Тут не має значення, яку з трьох кристалографічних осей прийняти за вісь 

X , Y або Z. При установці  ромбічних мінералів прийнято вважати віссю X вісь, 

якій відповідає найменший осьовий відрізок, а віссю Y ‒ вісь із найбільшим 

осьовим відрізком. Елементарна комірка – прямокутний паралелепіпед - 

«цеглинка». Для ромбічної сингонії характерна наявність трьох взаємно 

перпендикулярних осей L2. Характерна симетрія: три осі L2 або три площини Р. 

У кристалів ромбічної сингонії три одиничних напрямки, що співпадають із 3L2 

або з нормалями до Р. 

Назви тригональна, тетрагональна, гексагональна відображають типову 

симетрію кристалів, які належать до цих сингоній.  

Тригональну сингонію (a=b=c; α=β=γ ≠ 90º), часто називають ромбоедричною, 

тому що характерною простою формою для багатьох видів симетрії цієї сингонії 

є ромбоедр. Кристали тригональної сингонії мають єдину вісь L3. У цих 

кристалах є один одиничний напрямок, який співпадає з єдиною віссю L3. Усі 

косі напрямки відносно L3 ( 3L ) симетрично рівні та повторюються щонайменше 

три рази. Цю сингонію можна розглядати як частковий випадок гексагональної 

сингонії. 

Тетрагональна сингонія ‒ а=b≠с; α=β=γ=90°. Тут є наявність трьох взаємно 

перпендикулярних кристалографічних осей. Осьова одиниця вздовж осі Z не 

дорівнює осьовим одиницям вздовж осей X та Y. Для цієї сингонії характерна 

вісь L4, яка співпадає з віссю Z. Елементарний паралелепіпед – призма з 

квадратною основою. Володіє одним одиничним напрямком, який співпадає з 

єдиною віссю L4 . Усі косі відносно L4 (або 4 L ) симетрично рівні напрямки, які 

повторюються щонайменше 4 рази. Для цієї сингонії вводиться відношення с/а, 

яке називається – матеріальною константою речовини. 

Гексагональна сингонія – а=b≠с; α=β=90°; γ=120°. Для цієї сингонії існують 

чотири осі. Три з них (осі X, U, Y) лежать в горизонтальній площині та 

перетинаються під кутом 120 та 60○ , а четверта (вісь Z) перпендикулярна до цієї 

площини. Відношення осьових одиниць в гексагональному кристалі a:c може 

бути більшим або меншим за одиницю. Характерною є вісь L6. Елементарний 

паралелепіпед – призма, в основі якої є ромб з кутом 1200 . Три такі призми разом 

складають шестигранну призму, яка не є примітивною. Ця сингонія 

характеризується одиничним напрямком, який співпадає з L6. Усі косі відносно 

L6 – симетрично рівні напрямки, які повторюються 6 разів. 

Кристалам кубічної сингонії властиві просторові ґратки, елементарні 

паралелепіпеди яких мають форму кубів (a = b = c; α = β = γ = 90º). Кристали цієї 

системи проектуються на три взаємно перпендикулярні кристалографічно 

рівноцінні осі. У кристалах цієї сингонії обов’язково повинні бути 3L4 та декілька 

осей порядку вище L2. Одиничних напрямків немає. 



Залежно від кількості особливих (одиничних) напрямів та наявних осей 

симетрії кристали підрозділяють на три категорії: вищу, середню та нижчу. 

Основна ознака належності кристала до нижчої категорії симетрії – це те, 

що він не має осей симетрії порядку, вищого за другий. Характеризується 

наявністю декількох одиничних напрямків (в кількості не менше 3-х). Нижчою 

категорією симетрії класифікують триклинну, моноклінну й ромбічну сингонії. 

Триклинна ґратка єдина, що не має ніяких елементів обертальної симетрії чи 

дзеркальних площин. Усі ґратки мають центр інверсії. Найменше поширені в 

природі кристали з ґраткою, в основу якої покладено комірку з трьома нерівними 

ребрами і трьома нерівними кутами. Це найменш симетричні кристали з яскраво 

вираженою анізотропією властивостей. 

До кристалів середньої категорії за симетрією належать ті, у яких 

обов’язково наявна одна вісь симетрії порядку, вищого за другий, – головна вісь. 

Крім головної осі, можуть бути осі другого порядку, площина m і центр симетрії 

С. За середньою категорією симетрії класифікують тригональну, тетрагональну 

й гексагональну сингонії. Характеризується наявністю одного одиничного 

напрямку, який співпадає з єдиною віссю порядку вище двох. Анізотропія 

фізичних властивостей менша порівняно з нижчою категорією. Особливо 

помітна різниця властивостей вздовж та перпендикулярно до головної осі. 

Характерні форми кристалів – призми, піраміди. 

Вищою категорією симетрії характеризуються кристали кубічної симетрії 

(кубічної сингонії), головна відмітна ознака яких – наявність чотирьох осей 

третього порядку (4L3). Це високосиметричні кристали. Довільному напрямку в 

кристалі відповідають інші симетрично еквівалентні напрямки. Анізотропія 

властивостей дуже мала, так як в симетрично еквівалентних напрямках фізичні 

властивості мають бути однаковими. 

Таблиця 6.3 

 

  



6.4. Прості форми 

Кристали, які можуть вільно розвиватись, зазвичай утворюють 

багатогранники з різною кількістю граней. Сукупність граней, пов’язаних між 

собою елементами симетрії, називають простою формою. Грані однієї простої 

форми повинні бути однаковими за фізичними і хімічними властивостями, а в 

ідеальних кристалах – і за обрисами та розмірами, тому що всі вони пов’язані 

елементами симетрії, тобто виведені з однієї заданої грані за допомогою цих 

елементів.  

Прості форми бувають дуже різноманітні. Чим більше елементів симетрії у 

виді симетрії, тим складніші прості форми, що властиві кристалу. Розрізняють 

загальні і власні прості форми.  

Просту форму, грані якої розміщені косо щодо усіх осей і площин симетрії, 

називають загальною простою формою. 

Просту форму, грані якої або перпендикулярні хоча б до однієї осі чи площини 

симетрії, або паралельні до неї, або розміщені симетрично щодо двох чи 

декількох однакових осей або площин симетрії, називають власною простою 

формою. 

Деякі прості форми мають грані певного обрису у вигляді ромбів, квадратів, 

трикутників тощо. Це трапляється тільки у тих випадках, коли форма замикає 

простір, тобто існує самостійно (її ще називають закритою), наприклад, куб, 

октаедр, тетраедр та ін. Форми, які не замикають простір, не можуть існувати 

самостійно (наприклад, призми, піраміди тощо). Вони обов’язково співіснують з 

іншими простими формами, тож їх називають відкритими. 

Якщо ідеальні кристали мають різні за обрисами і розмірами грані (тобто 

декілька простих форм), то їх називають комбінаційними багатогранниками. 

6.5. Розподіл простих форм по сингоніях 

Прості форми нижчої категорії. У нижчій категорії (трьох сингоніях: 

триклінній, моноклінній, ромбічній) є лише сім простих форм. У табл. 6.4 

наведена їхня характеристика за кількістю і взаємним розташуванням граней. 

Триклинна сингонія. У примітивному виді симетрії можливі лише загальні 

прості форми, які складаються з окремих, нічим не пов’язаних між собою граней. 

Такі прості форми у вигляді одногранників називають моноедрами1 (Додаток 

1,1). У центральному виді симетрії можливі винятково загальні прості форми, 

утворені парами взаємно паралельних граней. Просту форму, яка складається з 

двох взаємно паралельних граней, називають пінакоїдом1 (Додаток 1,2). 

                                         
1 Едра (грец.) – грань. 
1 Пінакс (грец.) – дошка. 



Зрозуміло, що моноедри і пінакоїди не бувають окремо, а утворюють лише 

комбінації. 

Таблиця 6.4 

Прості форми нижчої категорії  

Взаємне розміщення граней 

Кількість 

однакових 

граней 

 Проста 

форма 

– 1 Моноедр 

Грані паралельні 2 Пінакоїд 

Грані перетинаються 2 Діедр 

Грані попарно (через одну) 

паралельні (поперечний переріз – 

ромб) 

4 Ромбічна 

призма 

Усі грані перетинаються в одній 

точці (поперечний переріз – ромб) 

4 Ромбічна 

піраміда 

Грані не паралельні, утворюють 

чотири вершини, у кожній з яких 

перетинаються по три грані 

4 Ромбічний 

тетраедр 

Грані попарно паралельні, 

утворюють шість вершин, у 

кожній з яких перетинаються по 

чотири грані (поперечний переріз 

– ромб) 

8 Ромбічна 

дипіраміда 

 

Моноклінна сингонія. У моноклінних кристалах, крім моноедрів і пінакоїдів, 

трапляються діедри і ромбічні призми (як загальні прості форми). Діедром 

називають просту форму, яка складається з двох граней, що перетинаються 

(Додаток 1, 3). Ромбічна призма відповідає простій формі, що складається з 

чотирьох попарно (через одну) паралельних граней. У поперечному перерізі – 

ромб (Додаток 1, 4). Діедри і ромбічні призми – також є відкритими простими 

формами й існують лише у комбінації. 

Ромбічна сингонія. Крім чотирьох розглянутих простих форм, до ромбічних 

кристалів належать: ромбічні тетраедри, ромбічні піраміди і дипіраміди (які є 

загальними простими формами). Ромбічним тетраедром називають просту 

форму, що складається з чотирьох непаралельних граней, з яких три 

перетинаються у кожній вершині (Додаток 1, 7). Ромбічна піраміда – це відкрита 

проста проста форма, що складається з чотирьох граней, які перетинаються в 

одній точці –вершині (Додаток 1, 5). У поперечному перерізі – ромб. Ромбічна 

дипіраміда – це закрита проста форма, що складається з восьми граней (Додаток 

1, 6). Вона є ніби двома ромбічними пірамідами, шо складені основами. 

До кристалів ромбічної сингонії відносять: олівін (Mg,Fe)2[SiO4] (комбінація 



призм, дипіраміди та пінакоїда), топаз (Al2[SiO4](F,OH)2) (комбінація двох призм 

і дипіраміди);  

 

Прості форми середньої категорії. У середню категорію з нижчої переходять 

лише моноедр і пінакоїд. Крім них, у кристалах тригональної, тетрагональної і 

гексагональної сингоній є 25 нових простих форм. До них належать серії призм, 

пірамід, дипірамід тощо. 

Розглянемо спочатку серію призм (Додаток 1,). Їх є шість з перерізами у вигляді 

трикутників (тригонів), квадратів (тетрагонів), шестикутників (гексагонів); 

рівносторонніх шестикутників (дитригонів), восьмикутників (дитетрагонів), 

дванадцятикутників (дигексагонів) з кутами, однаковими через один. 

До тригональної і гексагональної сингоній належать чотири призми: 

тригональна (Додаток 1, 17), дитригональна (Додаток 1, 18), гексагональна 

(Додаток 1, 26), дигексагональна (Додаток 1, 27). До тетрагональної сингонії 

належать дві призми – тетрагональна (Додаток 1, 8) і дитетрагональна (Додаток 

1, 9). Дитетрагональну, дитригональну і дигексагональну призми зручно 

розглядати як тетрагональну, тригональну і гексагональну призми з подвоєними 

гранями (усі їхні ребра паралельні до головної осі). 

Аналогічно виводять серії пірамід і дипірамід. Піраміди перетинають усіма 

своїми гранями головну вісь симетрії (L3, L4, Li4, L6, Li6) в одній точці – вершині. 

У тетрагональній сингонії можливі тетрагональна і дитетрагональна піраміди 

(Додаток 1, 10, 11). У тригональній сингонії є тригональна, дитригональна і 

гексагональна піраміди (Додаток 1, 19, 28). До гексагональної сингонії належать 

гексагональна і дигексагональна піраміди (Додаток 1, 28, 29). Дитетрагональну, 

дитригональну і дигексагональну піраміди розглядають як тетрагональну, 

тригональну і гексагональну піраміди, у яких подвоєні грані. 

Такий самий ряд маємо і для дипірамід. Грані їхні перетинають головну вісь 

симетрії (L3, L4, Li4, L6, Li6) у двох точках, причому нижні грані розташовані 

точно під верхніми. Кількість дипірамідальних граней дорівнює подвоєній 

кількості граней відповідних пірамід. У тетрагональній сингонії трапляються 

тетрагональна, дитетрагональна дипіраміди (Додаток 1, 12, 13). У тригональній 

і гексагональній сингоніях є тригональна і гексагональна дипіраміди (Додаток 1, 

21, 30). Крім того, у гексагональній сингонії можливі дитригональна і 

дигексагональна дипіраміди (Додаток 1, 22, 31). Дитетрагональну, 

дитригональну і дигексагональну дипіраміди зручно розглядати як дипіраміди з 

подвоєними гранями.  

Окремо виділяють тетрагональний тетраедр, ромбоедр і серії скаленоедрів та 

трапецоедрів. 



Тетрагональний тетраедр (Додаток 1, 15) має чотири грані, форма яких – 

рівнобедрені трикутники. 

Ромбоедр (Додаток 1, 24) можна розглядати як куб, витягнутий або 

сплющений уздовж однієї з його 4L3. У першому випадку вийде гострий 

ромбоедр, у другому – тупий. Обрис грані – ромб. Нижня грань розміщена 

симетрично щодо двох верхніх. Ромбоедр належить до простих форм 

тригональної сингонії. 

Скаленоедри1. Тетрагональний скаленоедр (Додаток 1, 16) має вісім граней, які 

відповідають ніби подвоєному тетрагональному тетраедру, а тригональний 

скаленоедр (Додаток 1, 25) зручно розглядати як ромбоедр з подвоєними 

гранями. 

Трапецоедри2. Трапецоедр можна уявити як дві піраміди, складені основами 

так, що верхня піраміда повернута щодо нижньої на довільний кут. У цій формі 

є лише прості осі (Li, Р, С не трапляються). Тому розрізняють праві і ліві 

трапецоедри (рис.6.5), які належать до енантіоморфних форм. 
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Рис. 6.5. Трапецоедри: тригональний правий (а) і лівий (б); тетрагональний 

правий (в) і лівий (г); гексагональний правий (д) і  лівий (е) 

До кристалів тригональної сингонії відносять гематит Fe2O3, ільменіт FeTiO3, 

корунд Al2O3. До кристалів тетрагональної сингонії відносять циркон ZrSiO4, 

шеєліт CaWO4, рутил ТiO2. До кристалів гексагональної сингонії відносять: кварц 

SiO2, берил 3ВеО•Аl2О3•6SiO2, апатит Са5[PO4]3(F,Cl,ОН). 

 

Прості форми кубічної сингонії. Кристали кубічної сингонії мають 15 нових 

типів простих форм. Жодна з раніше розглянутих форм сюди не переходить. 

Ніяких пінакоїдів, призм, пірамід, дипірамід тощо у вищій категорії не може 

бути. Основою назви простих форм кубічної сингонії є, з одного боку, кількість 

граней, а з іншого, – декілька форм, з яких шляхом ускладнення можна одержати 

інші1. До таких вихідних (найпростіших) форм належать: 

тетраедр кубічний (Додаток 1, 33) – чотири грані, форма яких – правильні 

трикутники; 

                                         
1 Скаленос (грец.) – косий. 
2 Трапеца (грец.) – чотирикутник з двома однаковими суміжними сторонами. 
1 Цей поділ умовний. 



гексаедр (Додаток 1, 38) – шість граней, форма грані – квадрат; 

октаедр (Додаток 1, 43) – вісім граней, форма грані – правильні трикутники; 

пентагондодекаедр (Додаток 1, 41) – 12 граней, що мають форму 

п’ятикутників. 

Дещо відокремлений ромбододекаедр (Додаток 1, 40), 12 граней якого мають 

форму ромбів.  

Прості форми кубічної сингонії можна визначити або за кількістю й обрисами 

граней, або за їхнім символом. Бажано запам’ятати такі дані для найважливіших 

форм кубічної сингонії:  

Проста форма Кількість граней 

Гексаедр 6 

Октаедр 8 

Тетраедр 4 

Ромбододекаедр 12 

Пентагондодекаедр 12 

Тетрагексаедр 24 

Гексаоктаедр 48 

 

До кристалів кубічної сингонії відносять: пірит FeS2, галеніт PbS – куб; 

магнетит Fe2O3·FeO, золото Au, хроміт Cr2O3 – октаедр; гранат R2+
3 R

3+
2 [SiO4]3 – 

ромбододекаедр; сфалерит ZnS – комбінація двох тетраедрів; гексаоктаедр – 

алмаз С. 

Контрольні питання: 

1. Що таке паралелепіпед повторювальності? Як він обирається? 

2. Скільки можна виділити ґраток Браве на плоскій сітці? 

3. Тривимірні 3D ґратки Браве. Основні типи комірок. 

4. Які правила Браве використані під час вибору елементарних комірок?  

5. Які типи примітивних ґраток Браве Ви знаєте і яку симетрію вони мають? 

6. Які існують непримітивні ґратки Браве? 

7. Дати означення сингонії.  

8. Як позначаються та розташовуються осі та кути між осями?  

9. Скільки різних систем координат використовується для опису кристалів? 

10. Перерахувати та охарактеризувати ці системи.  

11. Що таке категорія? За якою ознакою поділяють кристали на категорії? 
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