
S. IV aC  

1611  

John Dalton (1766-1844) 

Teoria atòmica 

1895  

Els raigs X: 

“Els cristalls tenen la seva forma 

polièdrica o geomètrica més o menys 

perfecta, però els seus angles 

mantenen uns valors constants i 

determinats en cada espècie” 

1808 

 

La primera radiografia, de la mà de la seva dona, la va obtenir 

Röntgen el 1895 mitjançant una radiació que es produia en 

fer incidir raigs catòdics sobre un “tub de descàrrega”.  Com 

la naturalesa d’aquesta radiació era desconeguda, Röntgen 

l’anomenà raigs X. 

L’escola platònica geometritza la matèria i proposa 

els cinc poliedres platònics: tetraedre (foc), 

octaedre (aire), ico-saedre (aigua), i cub (terra). 

Posterior-ment s’afegiria el dodecaedre (univers). 

Wilhelm Röntgen (1845-1923) 

Descobriment dels raigs X 

Premi Nobel de Física 1901 

 

Charles Barkla (1877-1944) 

Demostra, amb experiments semblants als 

realitzats per Malus el 1808 amb la llum, 

que els raigs X són ones electromag-

nètiques.  A més, descobreix l’emissió de 

raigs X “secundaris” i dóna lloc al 

naixement de l’espectroscòpia de raigs X.   

Premi Nobel de Física 1917 

1905  

Mitscherlich mostrà que poden existir 

formes cristal·lines iguals en substàncies 

químicament diferents -isomorfisme- i 

que una mateixa substància pot 

presentar-se en formes cristal·lines de 

simetries diferents -polimorfisme-. 

Nicolaus Steno (1638-1686)  

Llei de la constància dels angles 

CRISTALL prové del grec kryos, “fred gelat” o “aigua 

supercongelada”.  Els grecs utilitzaven la paraula 

krystallos, que significa “gel” i que en una segona accepció 

dessignava el cristall de roca, una varietat del quars. 

1847, 1850 

1879-1891 

Simetria 

Grups Espacials: 

 Leonhard Sohncke (1842-1897) 

 William Barlow (1845-1934) 

 Evdraph S. Fedorow (1893-1919) 

 Arthur M. Schönflies (1893-1928) 

Teoria de Grups: 

 Évariste Galois (1811-1832) 

 Camille Jordan (1838-1922) 

Arnould Carangeot (1736-1790) 

Goniòmetre de contacte 

Eilhard Mitscherlich (1794-1863) 

Polimorfisme i isomorfisme 

1912  

Max von Laue (1879-1960) 

Difracció dels raigs X 

Premi Nobel de Física 1914 

Von Laue, Friedrich i Knipping observen 

els patrons de difracció que es 

produeixen al fer passar raigs X  

a través de cristalls de sulfat de coure 

i de blenda. 

Johannes Kepler (1571-1630) 

Empaquetament d’esferes  

René Descartes (1596-1650) 

Dibuixos de flocs de neu 

Flocs de neu i empaquetaments  

Sucre 

Sofre 
Atzurita 

S. VIII aC  

 

Llei de la simetria 

Llei dels índex racionals 

Molècula constituent 

Traité de Cristallographie, 1822 
 

Réné-Just Haüy (1743-1822) 

Pare de la cristal·lografia 

Pedres escolpides amb les formes  

dels poliedres platònics, Escòcia 

2000 aC 

Jacobus Henricus Van ‘t Hoff (1852-1911)  

Joseph Achille Le Bel (1847-1930) 

Disposició dels àtoms en l’espai: 

el carboni tetraèdric 

1874 

Louis Pasteur (1822-1895) 

Dissimetria i resolució òptica  

d’enantiòmers 

1848 

1772 

Ona o partícula?  

La naturalesa dels raigs X es objecte 

de debat.  Hi participen Thomson, 

Michelson, Röntgen, Lord Kelvin, 

Poincaré, Becquerel... 

Auguste Bravais (1811-1863) 

14 xarxes de Bravais 

Cúbic 

simple 

Cúbic 

centrat al cos 

Cúbic cenrat 

a les cares 

Tetragonal 

simple 

Tetragonal 

cenrat al cos 

Ortorròmbic 

simple 

Ortorròmbic  

centrat a la base 

Ortorròmbic 

centrat al cos 

Ortorròmbic centrat 

a les cares 
Hexagonal 

Monoclínic 

simple 

Monoclínic 

centrat a la base 

Triclínic Romboèdric 

1850 

Christian Samuel Weiss (1780-1856) 

Sistemes cristal·lins 

Cúbic 

a = b = c 

90º 

Tetragonal 

a = b ≠ c 

90º  

Hexagonal 

a = b ≠ c 

90º,120º

Ortorròmbic 

a ≠ b ≠ c 

90º 

Monoclínic 

a ≠ b ≠ c 

90º ≠

Romboèdric 

a = b = c 

≠ 90º 

Triclínic 

a ≠ b ≠ c 

≠ 90º  

1816 

Jean-Baptiste Romé  

de l’Isle (1736-1790) 


