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Noţiunea de singonie coincide cu aceea de sistem pentru sistemul cubic, 

pentru cele din categoria inferioară şi pentru cel pătratic (tetragonal). 

Noţiunile nu sunt coincidente în cazul sistemelor trigonal şi hexagonal. 

Cele două sisteme reprezintă o singură singonie deoarece cristalele

din aceste sisteme pot fi descrise într-un singur sistem de coordonate, 

sistemul hexagonal. 

Singonia reprezintă aşadar sistemul de coordonate care permite

descrierea cristalelor cu o anumită simetrie. 

Există prin urmare 7 sisteme cristalografice şi doar 6 singonii.
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Pentru fiecare sistem cristalografic se poate identifica celula elementară primitivă

– poliedrul care are doar colţurile ocupate cu particule, astfel încât celulei îi

aparţine o singură particulă nodală (fiecare colţ fiind comun la 8 poliedri vecini

în spaţiu, cota de apartenenţă a particulei la celulă este de 1/8). 

Putem remarca faptul că, toţi poliedrii primitivi provin de la cubul deformat-

poliedrul cu simetrie maximă.

Astfel, alungirea sau comprimarea cubului după direcţia 0z conduce la prisma

pătratică.

Dacă prisma pătratică este alungită după una din direcţiile orizontale se obţie

prisma ortorombică.

Prin “apăsarea” a două muchii opuse, paralele cu axa 0z ale prismei ortorombice

obţinem poliedrul primitiv hexagonal atunci când γ=2π/3. 

Prin “apăsarea” unei feţe z0y din prisma ortorombică se ajunge la prisma

monoclinică.

“Presând” muchiile din două colţuri diagonal opuse ale cubului rezultă prisma

trigonală şi, în sfârşit, prin deformarea totală a cubului se ajunge la cazul general 

al prismei triclinice.


