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Các phân tử chứa nhiều nguyên tử cùng một loại và các tinh thể chất rắn thường có tính
chất đối xứng thể hiện ở chỗ có những phép quay, phép phản xạ gương, phép nghịch
đảo, phép tịnh tiến, hoặc những tổ hợp của các phép biến đổi này, mà sau khi thực hiện
các phép biến đổi đó thì các nguyên tử cùng loại trong phân tử hoặc trong tinh thể đổi
chỗ cho nhau, nhưng phân tử hoặc tinh thể thì lại chuyển đến một vị trí trùng khít với
vị trí ban đầu. Các phép biến đổi nói trên có chung một tính chất: khoảng cách giữa hai
điểm bất kỳ của một phân tử hoặc một tinh thể chất rắn (mà chỉ làm cho các nguyên
tử cùng một loại đổi chỗ cho nhau) được gọi là phép đối xứng của thể tạo thành một
nhóm với định nghĩa tích của hai phép biến đổi là sự thực liên tiếp hai phép biến đổi đó,
nghịch đảo của một phép biến đổi là phép biến đổi ngược với nó. Nhóm đó đươợ gọi là
nhóm đối xứng của phân tử hoặc của tinh thể.
Một thí dụ về nhóm đối xứng của tinh thể là nhóm tịnh tiến. Vì trong tinh thể có sự sắp
đặt tuần hoàn các nguyên tử mỗi loại, cho nên tinh thể (vô hạn) có tính đối xứng đối với
các phép tịnh tiến
TR : r → r + R
trong đó vectơ tịnh tiến R có dạng
R = n1a1 + n2a2 + n3a3 ,
với a1, a2, a3 là ba vectơ không nằm trong cùng một mặt phẳng, còn n1, n2, n3 là ba số
nguyên. Ta chọn a1, a2, a3 là các vectơ ngắn nhất theo mỗi hướng đã cho mà các phép
tịnh tiến theo các vectơ này là các phép đối xứng của tinh thể, và gọi là các vectơ này là
các vectơ tịnh tiến cơ sở. Điểm cuối của các vectơ R với các giá trị nguyên tuỳ ý của n1,
n2, n3 tạo thành một mạng gọi là mạng Bravais.
Trong một phép tịnh tiến của không gian tất cả các điểm đều dịch chuyển, không có
điểm nào là bất động cả. Trái lại, trong mỗi phép quay, mỗi phép phản xạ gương và mỗi
phép nghịch đảo đều có ít nhật một điểm bất động: điểm bất kỳ trên trục quay, điểm bất
1/7

Phân loại các nhóm điểm tinh thể học

kỳ trên mặt phẳng gương và tâm của phép ngịch đảo. Xét các phép biến đổi cứng tạo
thành một nhóm đối xứng của phân tử hoặc của tinh thể. Nếu tất cả các phép đối xứng
của nhóm đó đều giữ cố định cùng một điểm, thì nhóm này được gọi là nhóm điểm. Nói
khác đi, mỗi nhóm điểm là một nhóm các biến đổi cứng mà tất cả các yếu tố của nó đều
có chung một điểm cố định. Mỗi yếu tố của nhóm điểm được gọi là một biến đổi điểm
hoặc yếu tố đối xứng điểm.
Một thí dụ về nhóm điểm là nhóm Cn, các phép quay quanh một trục cố định với các
góc quay bằng một số nguyên lần góc 2ππ , trong đó n là một số nguyên dương. Giá trị
n = 1 là một trường hợp đặc biệt: nhóm C1 chỉ gồm các phép quay một số nguyên lần
góc 2π, nghĩa là chỉ gồm có một yếu tố là biến đổi đồng nhất E. Mọi nhóm Cn với các
số nguyên dương n > 1 đều có thể là nhóm đối xứng của một hình hữu hạn nào đó (thí
dụ như hình trụ thẳng đứng mà đáy là hình n-giác đều) hoặc của một phân tử nào đó,
nhưng không phải nhóm Cn nào cũng có thể là nhóm đối xứng của tinh thể, bởi vi tinh
thể có cấu trúc hoàn toàn. Thực vậy, ta sẽ chứng minh rằng do tính chất đối xứng của
tinh thể đối với các phép tịnh tiến TR, với R là các vectơ mà điểm cuối của chúng tạo
thành mạng Bravais, nhóm Cn chỉ có thể là nhóm đối xứng của tinh thể nếu có năm giá
trị nguyên dương sau đây:
n = 1, 2, 3, 4, 6.
Để chứng minh ta hãy chọn xOy là mặt phẳng chứa các nguyên tử đổi chỗ cho nhau
trong các phép quay của nhóm Cn. Chọn trục Oz làm trục quay. Khi đó các nút của mạng
Bravais trên mặt phẳng xOy tạo thành một mạng tinh thể hai chiều đối xứng đối với các
phép tịnh tiến TR với mọi vectơ R có dạng,

a và b là hai vectơ tịnh tiến cơ sở trên mặt phẳng xOy. Ta quy ước chọn chúng thế nào để
a là vectơ tịnh tiến ngắn nhất của mạng Bravais. Khi đó mọi vectơ tịnh tiến khác không
R đều phải thoả mãn điều kiện

Ta chọn trục Ox theo hướng của vectơ a và có

Bây giờ ta thực hiện phép quay một góc ϕ quanh trục Oz. Trong phép quay này vectơ
achuyển thành vectơ a’ với thành phần
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Nếu phép quay này là một phép đối xứng của tinh thể thì vectơ a’ cũng là một vectơ
tịnh tiến cuủatinh thể và do đó hai vectơ a± a’ phải là hai vectơ tịnh tiến của tinh thể nếu
chúng khác không. Xét vectơ a – a’. Nếu vectơ này bằng không thì ta có

còn nếu nó khác không thì phải thoả mãn điều kiện (2), nghĩa là

Dùng các biểu thức (3) và (4) của các thành phần của a và a’, ta suy ra
cos φ 12
và do đó

Xét vectơ a + a’. Nếu vectơ này bằng không thì ta có

còn nếu nó khác không thì phải thoả mãn điều kiện (2), nghĩa là

Dùng các biểu thứ (3) và (4) của các thành phần của a và a’, ta suy ra
cos φ −

1
2

và do đó φ phải thoả mãn một trong hai điều kiện sau đây

Đồng thời với phép quay một góc φ quanh trục Oz nhóm Cn còn chứa phép quay góc φ. Trong phép quay này vectơ a chuyển thành vectơ a’’ với các thành phần
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Đó cũng chính là một vectơ tịnh tiến. Do đó vectơ a’ + a’’ phải bằng không, hoặc là
một vectơ tịnh tiến khác không và thoả mãn điều kiện (2), nghĩa là

Dùng các biểu thức (4) và (11) của các thành phần của các vectơ a’ và a’’, ta thấy rằng
a’+a’’ triệt tiêu khi φ có một trong hai giá trị sau đây

và

Còn nếu a’+a’’ khác không thì từ bất đẳng thức (12) suy ra
cos2φ 14 ,
do đó φ phải thoả mãn một trong ba điều kiện sau đây:

Tóm lại, phép quay một góc φ chỉ có thể là một phép đối xứng của một tinh thể nếu góc
φ hoặc là bằng một trong bốn giá trị (5), (8), (13), (14), hoặc là phải thoả mãn đồng thời
điều kiện (7), một trong hai điều kiện (10) và một trong ba điều kiện (15). Các giá trị
này là
π

π

φ = 0, 3 , 2 ,

2π
3,

π,

4π 3π 5π
3, 2, 3.

Đó là các góc quay của các nhóm Cn với
n = 1, 2, 3, 4, 6.
Chúng ta đã thấy rằng không phải mọi nhóm điểm đều có thể là một nhóm đối xứng
của một tinh thể nào đó. Một nhóm điểm nếu đồng thời là một nhóm đối xứng của tinh
thể thì nhóm điểm đó được gọi là nhóm điểm tinh thể học. Để trình bày vắn tắt về các
nhóm điểm tinh thể học ta dùng các thuật ngữ sau đây. Trục quay của nhóm Cn được
gọi là trục quay bậc n. Khi ta nói một điểm có một trục quay bậc n tức là nói rằng nhóm
điểm đó chứa một nhóm con Cn. Giả sử rằng phép quay góc 2πn quanh một trục nào đó
không phải là phép đối xứng của một tinh thể hoặc phân từ nào đó, nhưng tổ hợp của
phép quay này với phép phản xạ gương qua một mặnt phẳng trực giao với trục quay, ký
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hiệu là Sn, lại là phép đối xứng. Ta gọi Sn là phép quay - phản xạ gương và gọi trục quay
thẳng góc với mặt phẳng phản xạ gương nói trên là trục quay - nhóm Sn . Tương tự như
phép quay - phản xạ gương, tổ hợp của một phép quay quanh một trục và phép nghịch
đảo đối với một điểm trên trục quay được gọi là phép quay - nghịch đảo, còn trục quay
bây giờ là trục quay - nghịch đảo. Để diễn tả một nhóm điểm ta chỉ cần cho biết nhóm
điểm đó có những trục quay nào, có những mặt phẳng phản xạ gương nào, có những trục
quay - phản xạ gương nào và có tâm nghịch đảo hay không. Ta có các nhóm điểm tinh
thể học sau đây:
Nhóm Cn : Chỉ có một trục quay bậc n. Các giá trị của n là 1, 2, 3, 4, 6.
Nhóm Ci : Gồm phép nghịch đảo i và yếu tố đơn vị E.
Nhóm Cnh : Có một trục quay bậc n và một mặt phẳng phản xạ gương trực giao với trục
quay (nằm ngang). Các giá trị của n là 1, 2, 3, 4, 6. Với n = 2, 4, 6 thì nhóm Cnh chứa
phép nghịch đảo.
Nhóm Cnv : Có một trục quay bậc n và n mặt phẳng phản xạ gương chứa trục quay
(thẳng đứng). Các giá trị của n là 2, 3, 4, 6.
Nhóm Sn : Chỉ có một trục quay - phản xạ gương bậc n. Các giá trị của n ứng với nhóm
là n = 4, 6, vì rằng các nhóm S2 và S3 trùng với Ci và C3h.
Nhóm Dn : Có một trục quay bậc n và na trục quay bậc 2 trực giao với trục quay bậc n.
Các giá trị của n là 2, 3, 4, 6.
Nhóm Dnd : Thu được từ nhóm Dn bằng cách thêm n mặt phẳng phản xạ gương σd, mỗi
mặt phẳng là mặt phân giác của góc giữa hai trục bậc 2. Các giá trị của n là 2, 3.
Nhóm Dnh : Thu được từ nhóm Dn bằng cách thêm vào mặt phẳng phản xạ gương trực
giao với trục bậc n (nằm ngang). Các giá trị của n là 2, 3, 4, 6. Với n = 2, 4, 6 thì nhóm
Dnh chứa phép nghịch đảo.
Nhóm O : Nhóm bao gồm các phép quay là phép đối xứng của hình lập phương. Nhóm
này có 24 yếu tố: yếu tố đơn vị là 23 phép quay thật sự. Các phép quay đó là: 6C2, 8C3,
6C4 và 3C34 (hình 3.1).
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Nhóm Oh: Nhóm gồm tất cả các phép đối xứng của hình lập phương và gọi là nhóm bát
diện, thu được từ nhóm O bằng cách thêm nghịch đảo. Ta có
Oh = O⊗Ci.
Nhóm T: Nhóm gồm các phép quay là phép đối xứng của hình tứ diện đều. Nhóm này
có 12 yếu tố: yếu tố đơn vị và 11 phép quay thực sự. Các phép quay đó là: 3C2, 4C3 và
C23 (hình 3.2).

Nhóm Th :
Th = T C i .
Chú ý rằng tứ diện không đối xứng đối với phép nghịch đảo, cho nên Th không phải là
một nhóm đối xứng của hình tứ diện đều.
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Nhóm Td: nhóm tất cả các phép đối xứng của hình tứ diện đều và gọi là nhóm tứ diện,
thu được bằng cách thêm 6iC4 và 6σdvào nhóm T.
Đó là tất cả 32 nhóm điểm tinh thể học. Các yếu tố của các nhóm điểm được gọi là các
biến đổi điểm.
Ngoài các nhóm tịnh tiến và các nhóm điển hình tinh thể học, các tinh thể chất rắn còn
có thể có tính chất đối xứng đối vứoi các nhóm có cá yếu tố là các tổ hợp của phép
tính tiến và phép biến đổi điểm mà nếu xét riêng biệt thì phép tịnh tiến và phép biến đổi
điểm này không phải là phép đối xứng. Các nhóm đối xứng của tinh thể gọi là các nhóm
không gian. Có tất cả 230 nhóm không gian.
Các ký hiệu về các nhóm điểm viết ở trên được gọi là các ký hiệu Schönfies. Ngoài các
ký hiệu này người ta còn dùng một cách ký hiệu khác, gọi là ký hiệu quốc tế hay ký hiệu
Herman-Manguin, quy ước như sau:
- trục quay bậc n ký hiệu là n ;
- mặt phẳng phản xạ gương ký hiệu là m ;
- trục quay - phản xạ gương bậc n ký hiệu là n/m ;
¯

- trục quay - nghịch đảo bậc n ký hiệu là n.
Các trục quay, các trục quay - phản xạ gương, các mặt phẳng phản xạ gương và tâm
nghịch đảo được gọi là các yếu tố đối xứng của nhóm điểm.
Hai yếu tố đối xứng cùng một loại của một nhóm điểm (hai trục quay cùng một bậc,
hai trục quay - phản xạ gương cùng một bậc, hai mặt phản xạ gương) được gọi là
tương đương với nhau nếu có một phép biến đổi của nhóm đang xét chuyển một yếu
tố thành yếu tố kia. Trong Chương I, khi nghiên cứu về nhóm quay SO(3), chúng ta đã
chứngminh rằng hai phép quay cùng một góc quanh hai trục quay khác nhau liên hợp
với nhau. Bằng những lập luận tương tự chúng ta cũng có thể chứng minh rằng trong
một nhóm điểm hai phép quay cùng một góc quanh hai trục quay tương đương,
hai phép quay - phản xạ gưong cùng một góc quanh hai trục quay - phản xạ gương
tương đương hoặc hai phép phản xạ gương qua hai mặt phẳng phản xạ gương
tương đương là hai yếu tố liên hợp với nhau. Chúng ta sẽ áp dụng các dấu hiệu nói
trên về hai yếu tố liên hợp với nhau của một nhóm điểm khi phân chia các yếu tố của
mỗi nhóm điểm thành các lớp các yếu tố liên hợp.
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