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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 15 

Практически упражнения (хоспетиране) 0 

Обща аудиторна заетост 45 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 5 

Научно есе  

Курсов учебен проект 25 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 105 

Кредити аудиторна заетост 1.5 

Кредити извънаудиторна заетост 2.0 

ОБЩО ЕКСТ 3.5 
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№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

2.  Тестова проверка 20 

3.  Курсов учебен проект 50 

4.  Изпит 20 

Анотация на учебната дисциплина: 

 

Целта на курса е да въведе студентите в методите на описание на симетрията на 

молекулите и кристалите, основите на теорията на групите и нейното приложение 

в кристалографията, както и да покаже връзката между симетрията на молекулите 

и кристалите и техните физични свойства.  

 

 

 

Предварителни изисквания: 

 

Познаване на линейна алгебра и аналитична геометрия 

 

 

 

Очаквани резултати: 

 

След прослушване на курса от студентите се очаква да разпознават елементите на 

симетрия на дадени обекти, техните точкови/пространствени групи, да разчитат 

означенията и символите, използвани в кристалографията, да използват 

информацията за симетрията на обекта (явлението), за да разберат неговите 

свойства (протичане). Да намират правилата на подбор в случаите на рентгенова 

дифракция и вибрационна спектроскопия. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Симетрия на кристалите - близък и далечен порядък, 

операции на симетрия 

2 

2 Симетрия на молекулите - точкови групи. Точкови групи, 

несъвместими с транслационната симетрия 

2 

3 Транслационна симетрия – кристални системи (сингонии), 

примитивна и елементарна клетка, типове елементарни 

клетки (центриране), решетки на Браве 

2 

4. Основи на теорията на групите, основни понятия и 

свойства, генератори, циклични групи 

2 

5. Подгрупи, съседни класове, спрегнати елементи, класове. 

Пряко произведение 

2 

6. Представяния на групи. Представяния на точкови групи 2 

7. Пространствени групи 2 

8. Означения на пространствени групи 2 

9. Симетрия и правила на подбор - 1 2 
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10. Симетрия и правила на подбор - 2 2 

11. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 1 2 

12. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 2 2 

13. Близък порядък - типове атомно обкръжение, 

координационни сфери 

2 

14. Химични връзки и типове кристални структури 2 

15. Най-популярните типове кристални структури 2 

 

№ Тема: Семинарни упражнения Хорариум 

1 Симетрия на кристалите - близък и далечен порядък, 

операции на симетрия 

1 

2. Симетрия на молекулите - точкови групи. Точкови групи, 

несъвместими с транслационната симетрия 

1 

3. Транслационна симетрия - кристални системи (сингонии), 

примитивна и елементарна клетка, типове елементарни 

клетки (центриране), решетки на Браве 

1 

4. Основи на теорията на групите, основни понятия и 

свойства, генератори, циклични групи 

1 

5. Подгрупи, съседни класове, спрегнати елементи, класове. 

Пряко произведение 

1 

6. Представяния на групи. Представяния на точкови групи 1 

7. Пространствени групи 1 

8. Означения на пространствени групи 1 

9. Симетрия и правила на подбор - 1 1 

10. Симетрия и правила на подбор - 2 1 

11. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 1 1 

12. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 2 1 

13. Близък порядък - типове атомно обкръжение, 

координационни сфери 

1 

14. Химични връзки и типове кристални структури 1 

15. Най-популярните типове кристални структури 1 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Симетрия на кристалите - близък и далечен порядък, операции на симетрия 

2 Симетрия на молекулите - точкови групи. Точкови групи, несъвместими с 

транслационната симетрия 

3 Транслационна симетрия - кристални системи (сингонии), примитивна и 

елементарна клетка, типове елементарни клетки (центриране), решетки на 

Браве 

4. Основи на теорията на групите, основни понятия и свойства, генератори, 

циклични групи 

5. Подгрупи, съседни класове, спрегнати елементи, класове. Пряко 

произведение 

6. Представяния на групи. Представяния на точкови групи 

7. Пространствени групи 

8. Означения на пространствени групи 
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9. Симетрия и правила на подбор - 1 

10. Симетрия и правила на подбор - 2 

11. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 1 

12. Кристалографски сървър (Билбао) и неговото използване - 2 

13. Близък порядък - типове атомно обкръжение, координационни сфери 

14. Химични връзки и типове кристални структури 

15. Най-популярните типове кристални структури 
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