Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Εισαγωγική Χηµεία Λυκείου µε βάση την
Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης
(SOMA)
Η Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης (Τσαπαρλής, 1998) [States-of-Matter Approach (SOMA), Tsaparlis
2000)] αποτέλεσε την βασική διδακτική πρόταση σε αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών χηµείας
γενικής παιδείας του ενιαίου λυκείου που είχε συνταχθεί το 1997 από επταµελή επιτροπή που
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συγκροτήθηκε έπειτα από ανοικτή προκήρυξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τσαπαρλής, 1998).

Σηµειώνεται ότι, για λόγους πέρα από την επιστήµη και την παιδαγωγική, το πρόγραµµα δεν εγκρίθηκε
και αντ’ αυτού υιοθετήθηκε το ισχύον παραδοσιακό πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε την προσέγγιση SOMA, το µάθηµα χωρίζεται σε τρεις µείζονες ενότητες, τις εξής:

Α. Ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση,
B. Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση,
Γ. Το νερό, τα υγρά και η υγρή κατάσταση.

Η προσέγγιση λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να δίνουµε σηµασία όχι µόνο στη λογική πλευρά (δοµή) της
χηµείας, αλλά και στην ψυχολογική-παιδαγωγική πλευρά (Johnstone, 2000).

Πρώτη εισάγεται η αέρια κατάσταση ως η θεωρητικά λιγότερο πολύπλοκη και γι΄ αυτό η καλύτερα
µελετηµένη. Επιπλέον, τα στοιχεία και οι ενώσεις που σε συνήθεις συνθήκες είναι στην αέρια κατάσταση
έχουν µόρια µικρά και απλά. ∆ουλεύουµε κατά κανόνα µε λίγα αµέταλλα στοιχεία (Η, Ο, Ν, C, S, αλογόνα
και ευγενή αέρια) και τις αντίστοιχες ενώσεις τους (Η2Ο, Ο3, ΝΗ3, ΝΟx, CΟ, CO2, αέριοι
υδρογονάνθρακες, Η2S, SO2, ΗCl). ∆εν έχουµε ιόντα και ιοντικούς δεσµούς. Ξεκινάµε µε τον οµοιοπολικό
δεσµό (Johnstone et al., 1981). Οι διαµοριακές δυνάµεις είναι απούσες. Κάνουµε µια ενοποιηµένη
αντιµετώπιση ανόργανης και οργανικής χηµείας. Τέλος, µακροσκοπικά µη χειροπιαστή καθώς είναι, η
αέρια κατάσταση είναι το πιο ταιριαστό πρελούδιο για τη µελέτη του αόρατου µικρόκοσµου των ατόµων
και των µορίων.

Αν και η λογική συνέχεια της αέριας είναι η υγρή κατάσταση, προτιµήσαµε να προηγηθεί η στερεά
κατάσταση διότι είναι απλούστερη από την υγρή κατάσταση, χαρακτηριζόµενη από την τέλεια οργάνωση
1

∆. Κατάκης, Γ. Τσαπαρλής, Ε. Ζαρωτιάδου, Χ. Μητσοπούλου, A. Πανόπουλος, Π. Σαραντόπουλος και Γ.
Φαντάκη.

σε αντίθεση µε την αταξία της αέριας κατάστασης. Η υγρή κατάσταση είναι η δοµικά πολυπλοκότερη,
όντας ενδιάµεση ως προς την αταξία/τάξη. Σηµειωτέον ότι στην ενότητα Γ’ εντάσσονται και τα υγρά
διαλύµατα και τα οξέα και οι βάσεις. Σε όλο το βιβλίο, η χηµεία (ιδιότητες και αντιδράσεις) κρατείται σε ένα
µίνιµουµ που έχει σχέση µε τις πρακτικές εφαρµογές.

Το διδακτικό εγχειρίδιο. Σε πρόσφατη εργασία (Πύργας & Τσαπαρλής, 2007), παρουσιάσαµε
πειραµατικό διδακτικό εγχειρίδιο (καθώς και τα αποτελέσµατα προκαταρτικής αξιολόγησής του από
εκπαιδευτικούς) για το µάθηµα χηµείας της α΄ λυκείου. Το βιβλίο συντάχθηκε στα πλαίσια διατριβής
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του Ευαγγέλου Πύργα. Έχει έκταση 201 σελίδων (αέρια, 72 σ.,
στερεά, 48 σ., υγρά, 81 σ.). Τα Περιεχόµενα του Βιβλίου φαίνονται στο Παράρτηµα, ενώακολουθεί υλικό
σχετικό µε την δραστηριότητα του PARSEL «Αλάτι: Το καλό, το κακό και το νόστιµο».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τα Περιεχόµενα του διδακτικού βιβλίου
«ΧΗΜΕΙΑ για την Α’ τάξη Λυκείου»

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ο ΑΕΡΑΣ, ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α 1 Ο ατµοσφαιρικός αέρας.
Α 2 Τα άτοµα και η ατοµική δοµή.
Α 3 Τα µόρια και η µοριακή δοµή.
Α.4 Η χηµική αντίδραση.
Α.5 Το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια.
Α 6 Το ιδανικό αέριο και η καταστατική εξίσωσή του.
Α7 Η οργανική χηµεία.
Α 8 Η ρύπανση του αέρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
B 1. Το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση.
B 2 Ο αριθµός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας.
B 3 Τα άλατα, τα οξείδια των µετάλλων και τα υδροξείδια των µετάλλων.
B 4 Τα µοριακά στερεά. .
B 5 Τα µέταλλα.
B 6 Τα στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ Η ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γ 1 Ο ρόλος της υγρής κατάστασης στη ζωή.
Γ 2 Όρια θερµοκρασιών και πιέσεων της υγρής κατάστασης.
Γ 3 ∆ιαµοριακές δυνάµεις (δυνάµεις Van der Waals).
Γ 4 Το νερό.
Γ 5 Ο υδράργυρος και τo βρώµιο: τα µοναδικά υγρά χηµικά στοιχεία.
Γ 6 Οργανική χηµεία: υγρές οργανικές ουσίες.
Γ 7 Τα διαλύµατα.
Γ 8 Οι προσθετικές ιδιότητες των διαλυµάτων.
Γ 9 Τα οξέα και οι βάσεις.
Γ 10 Πόσιµο νερό και ρύπανση του νερού
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και η στερεά κατάσταση

B
B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση
B 2 ο αριθµός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας
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και η διαχείρισή τους

Β 1 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Β 1.1 Το µαγειρικό αλάτι
Το γνωστό µας µαγειρικό αλάτι ή φυσικό αλάτι είναι η χηµική
ένωση χλωριούχο νάτριο (NaCl).
Στο θαλασσινό νερό είναι διαλυµένη µεγάλη ποσότητα
χλωριούχου νατρίου (3,5%) και σε αυτό οφείλεται η αλµυρότητά του.
Βέβαια στο θαλασσινό νερό είναι διαλυµένα σε πολύ µικρότερες
ποσότητες και άλλα άλατα (π.χ. άλατα βρωµίου και µαγνησίου). Το
NaCl παραλαµβάνεται στις αλυκές (αβαθείς δεξαµενές σε θαλάσσιους
κόλπους) από το θαλασσινό νερό. Λόγω του µικρού βάθους, το
καλοκαίρι εξατµίζεται το νερό και αποµένουν το αλάτι και τα άλλα
διαλυµένα στο θαλασσινό νερό άλατα. Από το φυσικό αυτό αλάτι
παίρνουµε το καθαρό αλάτι µε ανακρυστάλλωση.
Αλλά και σε πολλές περιοχές της Γης, και σε αποξηραµένες
αλµυρές λίµνες και θάλασσες, το αλάτι σχηµατίζει εκτεταµένα
στρώµατα (ορυκτό αλάτι). Το ορυκτό αλάτι αποτελεί το κύριο
ορυκτό του νατρίου. Από τα αλατωρυχεία το αλάτι εξάγεται µε
εξόρυξη ή µε διαβίβαση θερµού νερού (στο οποίο το αλάτι έχει
µεγάλη διαλυτότητα) και αναρρόφηση του αλατούχου διαλύµατος
(άλµη).
Στο µαγειρικό αλάτι προστίθεται ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ) (~50 ppm)
για την προστασία του θυρεοειδούς αδένα (ιωδιούχο αλάτι).
Εξάλλου, επειδή το νάτριο στον οργανισµό του ανθρώπου συµβάλλει
σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης (της πίεσης του αίµατος), όσοι
έχουν αυξηµένη πίεση (υπερτασικοί) πρέπει να περιορίζουν τη
χρήση του αλατιού στο φαγητό τους. Υπάρχει όµως και αλάτι µε
λιγότερο NaCl. Αυτό περιέχει χλωριούχο κάλιο (KCl) σε ποσότητες
25% ή και 50% κ.β.
Εκτός από τη µαγειρική, το αλάτι χρησιµοποιείται ως συντηρητικό
τροφίµων, για την παρασκευή του χλωρίου, της σόδας και άλλων
χηµικών ουσιών.
Κρυστάλλωση και ανακρυστάλλωση
Αν πάρουµε θαλασσινό νερό και το βράσουµε σε µια κατσαρόλα, θα
εξατµιστεί γρήγορα το νερό και στον πυθµένα θα µείνει µια άσπρη σκόνη,
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά διάφορες ουσίες (κυρίως άλατα) και κυρίως
NaCl.
Μερικές φορές οι κρύσταλλοι που έχουµε ή που βρίσκουµε στη φύση δεν
είναι καθαροί, αλλά περιέχουν διάφορες προσµίξεις π.χ. χώµα. Αυτό
οφείλεται στο ότι εξατµίστηκε όλο το νερό. Μπορούµε να πάρουµε καθαρούς
κρυστάλλους αν διαλύσουµε την ουσία σε καθαρό νερό και εν συνεχεία
κάνουµε κρυστάλλωση, χωρίς να αφήσουµε να εξατµιστεί όλος ο διαλύτης.
Επειδή διαλύσαµε τους κρυστάλλους και ξαναφτιάξαµε κρυστάλλους, η
διαδικασία λέγεται ανακρυστάλλωση. Η ανακρυστάλλωση χρησιµοποιείται
συχνά στη χηµεία, ακριβώς για να παίρνουµε καθαρές ουσίες.

Ορυκτά είναι οµογενή
στερεά
συστατικά
του
φλοιού της Γης που έχουν
καθορισµένη σύσταση και
κρυσταλλική δοµή.

Το NaCl είναι ηλεκτρολύτης
Σε στερεά κατάσταση, το NaCl είναι κακός αγωγός του
ηλεκτρισµού. Αντίθετα το υδατικό διάλυµά του ή το τήγµα του είναι
καλός αγωγός του ηλεκτρισµού (Σχήµα 1). Με τη διέλευση του
ηλεκτρικού ρεύµατος συµβαίνει το φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης. Στα
δύο ηλεκτρόδια, ελευθερώνονται τα συστατικά στοιχεία του
χλωριούχου νατρίου: µεταλλικό νάτριο στο αρνητικό ηλεκτρόδιο
(κάθοδος) και αέριο χλώριο (άνοδος). Επειδή το σηµείο τήξεως του
NaCl είναι σχετικά υψηλό, παρόµοιο πείραµα µπορεί να γίνει
ευκολότερα χρησιµοποιώντας υδροξείδιο του νατρίου NaOH (θ.τ. 318
ο
C). Στην περίπτωση αυτη, τα προϊόντα της ηλεκτρόλυσης είναι
µέταλλο νάτριο στην κάθοδο και αέριο οξυγόνο στην άνοδο.

Σχήµα 1 Με τήξη ο κρύσταλλος NaCl «σπάζει», οπότε τα ιόντα κινούνται ελεύθερα
(καλός αγωγός του ηλεκτρισµού).

Β 1.2 Ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός
Η ηλεκτρική αγωγιµότητα του τήγµατος και του υδατικού
διαλύµατος του NaCl οφείλεται στον ίδιο λόγο: στο ότι οι δοµικές
µονάδες στο NaCl είναι ηλεκτρικά φορτισµένα σωµατίδια (τα ιόντα).
Το άτοµο του νατρίου (Ζ =11) έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους και το
συγκρατεί χαλαρά: το νάτριο έχει µικρή ηλεκτραρνητικότητα, είναι
ηλεκτροθετικό στοιχείο. Γι’ αυτό αποβάλλει εύκολα το ηλεκτρόνιο
σθένους του και µετατρέπεται σε θετικό ιόν (κατιόν):
Na  Na+ + e-

Τα ιόντα ονοµάζονται έτσι
διότι στην ηλεκτρόλυση
κινούνται προς τα αντίθετα
φορτισµένα
ηλεκτρόδια
(ιόν: µετοχή αορίστου του
ρήµατος έρχοµαι)

To Na+ έχει τη δοµή σθένους του αµέσως προηγούµενου σε
ατοµικό αριθµό ευγενούς αερίου (του νέου, Ne, Z=10) µε 8
ηλεκτρόνια σθένους.
Αντίθετα, το χλώριο (Ζ=17) έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους και εύκολα
προσλαµβάνει
ένα
ηλεκτρόνιο
(ηλεκτραρνητικό
στοιχείο),
αποκτώντας έτσι τη δοµή σθένους του αµέσως επόµενου ευγενούς
αερίου (του αργού, Αr, Ζ=18). Έτσι σχηµατίζεται το αρνητικό ιόν
(ανιόν) χλωρίου:
Cl2 + 2e-  2 ClΚατά την ηλεκτρόλυση, τα κατιόντα κινούνται προς το αρνητικά
φορτισµένο ηλεκτρόδιο (κάθοδος), ενώ τα ανιόντα προς το θετικά
φορτισµένο ηλεκτρόδιο (άνοδος).
Λόγω του ηλεκτρικού φορτίου, τα ιόντα δεν υπάρχουν ελεύθερα
στη φύση. Μπορεί όµως ένα κατιόν να συνυπάρχει µε ένα ανιόν,
οπότε το ένα έλκει το άλλο και έτσι συγκρατούνται σε σταθερή
απόσταση µε δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης (δυνάµεις Coulomb).
Λέµε τότε ότι υπάρχει ιοντικός ή ετεροπολικός (χηµικός) δεσµός
µεταξύ τους.

Η ηλεκτρονιακή θεωρία
του σθένους
Την ίδια χρονιά (1916)
που
ο
G.N.
Lewis
ερµήνευσε
τον
οµοιοπολικό δεσµό στα µη
πολικά
(οµοπυρηνικά)
µόρια (π.χ. Η2), ο S.
Kossel
διατύπωσε
την
ηλεκτρονιακή θεωρία του
σθένους. Με τη θεωρία
αυτή
εξηγήθηκε
ο
σχηµατισµός
σταθερών
ιόντων, µε την τάση των
ατόµων να παίρνουν ή να
δίνουν ηλεκτρόνια ώστε
να
αποκτήσουν
δοµή
ευγενούς αερίου.

∆ύναµη Coulomb
Η
δύναµη
Coulomb
ανάµεσα σε ένα κατιόν και
ένα ανιόν είναι τόσο
µεγαλύτερη
όσο
µεγαλύτερα
είναι
τα
φορτία των δύο ιόντων και
όσο µικρότερη είναι η
απόσταση
µεταξύ
των
κέντρων
των
δύο
πυρήνων.

+
Νa+

Cl-

H παραπάνω «ιστορία» δεν τελειώνει εδώ. Τα δύο ιόντα που
σχηµάτισαν τον παραπάνω ιοντικό δεσµό δεν είναι «αποµονωµένα»
από τα υπόλοιπα ιόντα, δεν έχουµε δηλαδή σχηµατισµό µορίου, όπως
στην περίπτωση του οµοιοπολικού δεσµού. Καθένα ιόν είναι
διαθέσιµο να σχηµατίσει και άλλους ιοντικούς δεσµούς µε άλλα
αντίθετα φορτία. Έτσι τα ιόντα που σχηµατίζονται συγκρατούνται µε
ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάµεις σε ορισµένες θέσεις στον
κρύσταλλο του NaCl. Στον κρύσταλλο αυτό οι δυνάµεις Coulomb
ασκούνται προς όλες τις διευθύνσεις. Έτσι, τα ιόντα συσσωρεύονται,
ώστε το κάθε κατιόν να περιβάλλεται από έξι ανιόντα και κάθε ανιόν
να περιβάλλεται από έξι κατιόντα. Αυτή η «συσσωρευµένη»
κατάσταση εξασφαλίζει την ελάχιστη ενέργεια στο σύστηµα, δηλαδή
τη µέγιστη σταθερότητα (Σχήµατα 2 και 3) Εποµένως, στις ιοντικές
ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου. Ο δε χηµικός τύπος, π.χ.
NaCl, δείχνει την απλούστερη ακέραια αναλογία κατιόντων και
ανιόντων στον κρύσταλλο. Έτσι σχηµατίζεται ένας τριδιάστατος
κρύσταλλος.

Επειδή
στις
ιοντικές
ενώσεις δεν υπάρχει η
έννοια του µορίου, γι ‘
αυτό
ορισµένες
φορές
χρησιµοποιείται ο όρος
τυπική µάζα αντί της
σχετικής µοριακής µάζας ή
τυπικό βάρος αντί του
µοριακού βάρους.

Σχήµα 2 Εικονική παρουσίαση του σχηµατισµού στερεού χλωριούχου νατρίου (κοινό
επιτραπέζιο αλάτι) από στερεό νάτριο και αέριο χλώριο.

Aπεικόνιση
του
κρυσταλλικού πλέγµατος
NaCl
(ανεπτυγµένη
µορφή).

Ενέργεια

Κάθετος
διατοµή
του
κρυστάλλου
(πρώτο
στρώµα).

Κάθετος
διατοµή
του
κρυστάλλου
(δεύτερο
στρώµα).

Σχήµα 3 Σχηµατισµός κρυστάλλου NaCl από Na(s) και Cl2(g). Παρατηρήστε ότι τα
ιόντα Νa+, που προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων, έχουν µικρότερο µέγεθος από
τα άτοµα Na (αργυρόχρωµες σφαίρες), ενώ τα ανιόντα Cl- που προκύπτουν µε
πρόσληψη ηλεκτρονίων έχουν µεγαλύτερο µέγεθος από τα άτοµα Cl
(κιτρινοπράσινες σφαίρες). Επίσης µη ξεχνάτε ότι ο ιοντικός δεσµός οδηγεί το
σύστηµα σε χαµηλότερη ενέργεια, όπως παραστατικά παρουσιάζεται στο σχήµα.

Η διάλυση του NaCl(s) στο
νερό προκαλεί διάσταση
στον κρύσταλλο, οπότε τα
ιόντα κινούνται ελεύθερα
(καλός
αγωγός
του
ηλεκτρισµού).

Σχήµα 4 Απεικόνιση του κρυστάλλου NaCl (συµπαγής µορφή). Η φωτογραφία
δεξιά δίνει την εικόνα του κρυστάλλου του NaCl όπως εµφανίζεται στον
µακρόκοσµο.

Β 1.3 Οι κρύσταλλοι
Κρύσταλλος είναι κάθε στερεό τα άτοµα ή τα µόρια του οποίου
είναι τοποθετηµένα σε µια κανονική, επαναλαµβανόµενη διάταξη στο
χώρο, σχηµατίζοντας έτσι µια τριδιάστατη περιοδική δοµή. Στη δοµή
αυτή οφείλεται και η συµµετρία του κρυστάλλου.
Όταν η περιοδικότητα της δοµής επαναλαµβάνεται σε όλο τον όγκο
του υλικού, το υλικό αποτελεί έναν µονοκρύσταλλο.
Μονοκρύσταλλοι είναι οι περισσότεροι πολύτιµοι λίθοι. Τα
περισσότερα
κρυσταλλικά
υλικά
είναι
πολυκρυσταλλικά,
αποτελούνται δηλαδή από έναν πολύ µεγάλο αριθµό µικροσκοπικών
µονοκρυστάλλων. Εξάλλου, υπάρχουν και στερεά που δεν εµφανίζουν
καµιά περιοδικότητα στη δοµή τους και ονοµάζονται άµορφα, π.χ. οι
ύαλοι (το γυαλί).
Μια ειδική κατηγορία κρυστάλλων είναι οι υγροί κρύσταλλοι. Αυτοί
είναι µια κατάσταση της ύλης την οποία αποκτούν µε την τήξη ή τη
διάλυσή
τους
πολλές
οργανικές
κρυσταλλικές
ουσίες.
Χαρακτηριστική ιδιότητα των υγρών κρυστάλλων είναι ότι µε την
εφαρµογή ηλεκτρικού ή µαγνητικού πεδίου, τα µόριά τους
προσανατολίζονται ανάλογα µε την κατεύθυνση του πεδίου. Η
ιδιότητα αυτή βρίσκει εφαρµογή στις οθόνες τηλεφώνων και
τηλεοράσεων, στα ψηφιακά ρολόγια κ.ά. (βλέπε διπλανή εικόνα).
Η κρυσταλλική δοµή χαρακτηρίζεται από το λεγόµενο χωρικό
πλέγµα και τη στοιχειώδη ή µοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου
(Σχήµα 5). Υπάρχουν 7 κρυσταλλικά συστήµατα, όπου αυτό µε τη
µεγαλύτερη συµµετρία έχει τον κύβο ως στοιχειώδη κυψελίδα και
λέγεται κυβικό σύστηµα. Κατά σειρά µειούµενης συµµετρίας, τα 7
κρυσταλλικά συστήµατα είναι τα παρακάτω:
Κυβικό, εξαγωνικό, τετραγωνικό, τριγωνικό, ορθοροµβικό,
µονοκλινές και τρικλινές.

Η
τήξη
µοριακών
κρυστάλλων
µεγάλων
µορίων
(µακροµορίων)
πολικών
οργανικών
ενώσεων
έχει
ως
αποτέλεσµα τα επιµήκη,
ραβδόµορφα µόριά τους
να διατηρούν, σε πολλές
περιπτώσεις, µέρος της
κρυσταλλικής τάξης στην
υγρή µορφή.

Υγροί κρύσταλλοι

Τα επτά κρυσταλλικά συστήµατα
Το Σχήµα 5 δείχνει ένα παράδειγµα χωρικού πλέγµατος. Σ’ αυτό
γύρω από κάθε σηµείο τα άλλα σηµεία κατανέµονται κατά παρόµοιο
τρόπο. Στα σηµεία του πλέγµατος αυτού τοποθετούνται τα άτοµα ή
µόρια της κρυσταλλικής ουσίας. Στο σχήµα δείχνεται και η
στοιχειώδης ή µοναδιαία κυψελίδα. Αυτή έχει όλες τις ιδιότητες του
κρυστάλλου, ενώ ένας κρύσταλλος σχηµατίζεται µε την περιοδική
επανάληψη στο χώρο µιας στοιχειώδους κυψελίδας.

Σχήµα 5 Χωρικό πλέγµα µε στοιχειώδη κυψελίδα.

Στη
στοιχειώδη
κυψελίδα
ορίζουµε
ένα
κρυσταλλογραφικών αξόνων, όπως δείχνει το Σχήµα 6.

σύστηµα

Σχήµα 6 Σχηµατική αναπαράσταση κρυσταλλογραφικών αξόνων.

Μπορεί να δειχθεί ότι υπάρχουν επτά τέτοια διαφορετικά
συστήµατα αξόνων ή κρυσταλλογραφικά συστήµατα. Το κυβικό
σύστηµα έχει τη µεγαλύτερη συµµετρία και χαρακτηρίζεται από τις
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α = β = γ = 90 ο . Τη µικρότερη συµµετρία
r r r
) ) )
έχει το τρικλινές σύστηµα όπου: a ≠ b ≠ c και α ≠ β ≠ γ .

σχέσεις: a = b = c και

Πώς προσδιορίζεται η κρυσταλλική δοµή
Η δοµή των διαφόρων κρυστάλλων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο
των ακτίνων Χ. Οι ακτίνες Χ έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη
συµπεριφορά του φωτός, είναι δηλαδή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
Μια ιδιότητά τους είναι η περίθλαση, δηλαδή η εκτροπή της
ακτινοβολίας από την ευθύγραµµη διάδοση όταν αυτή πρέπει να
περάσει από µια µικρή οπή ή σχισµή (όταν συναντά ένα µικρό
εµπόδιο) (Σχήµα 7).

Ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία
Είναι
το
είδος
της
ενέργειας που διαδίδεται
ακόµη και στο κενό µε τη
µορφή
ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων, δηλαδή τοπικών
και χρονικών µεταβολών
του
ηλεκτρικού
και
µαγνητικού πεδίου.

Σχήµα 7 Εικόνα περίθλασης ορατού φωτός

Οι κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να περιθλούν τις ακτίνες Χ. Έτσι
αναπτύχθηκε ο κλάδος της κρυσταλλογραφίας, που µέσω των
ακτίνων Χ µάς αποκαλύπτει τη δοµή των κρυστάλλων, δηλαδή µας
αποκαλύπτει τις θέσεις και τις αποστάσεις των ατόµων στο
κρυσταλλικό πλέγµα.

Οι ακτίνες Χ εκπέµπονται
από διάφορα µέταλλα που
βοµβαρδίζονται
µε
ηλεκτρόνια
µέσα
στον
σωλήνα
καθοδικών
ακτίνων.

Οι ακτίνες Χ και η περίθλασή τους στους κρυστάλλους
Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε ενέργεια
µεγαλύτερη από την ενέργεια της ακτινοβολίας του ορατού φωτός.
Ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον Γερµανό φυσικό Ραίντγκεν (Rontgen) και ονοµάστηκαν έτσι λόγω της άγνωστης τότε φύσης τους.
Παράγονται σε συσκευές που ονοµάζονται λυχνίες ή σωλήνες ακτίνων
Χ.
Τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ είναι µικρά, (γύρω στο 1 Å), γι’
αυτό µπορούν να διαπερνούν σε αρκετό πάχος αδιαφανή υλικά. Στην
ιδιότητα τους αυτή, καθώς και στη διαφορετική απορρόφηση τους από
διαφορετικά υλικά οφείλουν την εφαρµογή τους στη ιατρική
(ακτινοδιαγνωστική).
Περίθλαση
Είναι το φαινόµενο που προκαλείται κατά τη διάδοση ενός κύµατος
όταν αυτό περνά µέσα από µια µικρή οπή ή σχισµή ή συναντά ένα
εµπόδιο (φράγµα) και συνδέεται µε την παρεκτροπή του κύµατος από
την ευθύγραµµη διάδοση του. Το φαινόµενο γίνεται έκδηλο όσο οι
διαστάσεις των σχισµών πλησιάζουν το µήκος κύµατος.
Ένας κρύσταλλος αποτελεί ένα φυσικό τριδιάστατο φράγµα
(εµπόδιο) περίθλασης για τις ακτίνες Χ λόγω του ότι οι αποστάσεις
µεταξύ των ατόµων στον κρύσταλλο, (που αποτελούν τα κέντρα
σκέδασης των ακτίνων Χ) είναι της ίδιας τάξεως µεγέθους µε το µήκος
κύµατος των ακτίνων Χ (~ 1 Å).
Η κρυσταλλογραφία είναι η µελέτη της περίθλασης των ακτίνων Χ
σε κρυστάλλους. Αν είναι γνωστή η κρυσταλλική δοµή, µπορούµε να
υπολογίσουµε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. Αντιστρόφως, αν
ξέρουµε το µήκος κύµατος µπορούµε να αποκαλύπτουµε την
κρυσταλλική δοµή. Η κρυσταλλογραφία µελετά τον τρόπο µε τον
οποίο τα άτοµα ή τα µόρια είναι διατεταγµένα σε ένα κρυσταλλικό
στερεό. Έχει εφαρµογή στη χηµεία, στη φυσική, στη γεωχηµεία, στην
ορυκτολογία, τη µεταλλουργία και ακόµη και στη βιολογία. Έτσι µε τη
βοήθεια της κρυσταλλογραφίας ανακαλύφθηκε, το 1953, η δοµή (η
διπλή έλικα) του DNA (δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ) που είναι το βασικό
µόριο της ζωής.

Εικόνα
χεριού

ακτινογραφίας

