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Moussong Gábor

egyetemi adjunktus

Geometriai Tanszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

2013



Tartalomjegyzék

Bevezetés 3

1. Rácsok 4

1.1. Pontrácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2. Vektorrácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Pont- és vektorrácsok megfeleltetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4. Szimmetriavizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5. Osztályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Tapéták 16

2.1. Megalapozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2. Alapcella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3. Geometriai kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ciklikus a faktorcsoport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Hatodrendű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Diédercsoporttal izomorf a faktorcsoport . . . . . . . . . . . . . . . 27

Elsőfokú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Másodfokú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Harmadfokú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Negyedfokú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hatodfokú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4. Algebrai osztályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Köszönetnyilvánítás 43

2



Bevezetés

E szakdolgozat két síkgeometriai alakzatcsalád rendszerezésére vállalkozik. Tár-

gyalásunk minden esetben az addig leírtakra épül, lépésről lépésre halad – sem

fejezeteket, sem szakaszokat, sem pontokat nem enged átugrani.

Tapétákról természetszerűleg csak síkban akarunk beszélni, s ezek osztályo-

zásához elég, ha a rácsoknál is csak a síkbeliek osztályozására szorítkozunk. Bár

az összes definíció néhány tétellel gond nélkül általánosítható lenne magasabb

dimenzióban is, számos bizonyítás amellett válna igencsak szövevényessé, hogy

maga a matematikai gondolatív ugyanaz. Az általánosítás kapcsán mindemel-

lett figyelembe kell vennünk az elmélet eredményének áttekinthetőségét is. A sík

megfelelően összetett ahhoz, hogy az elmélet szellemességét bemutathassuk rajta,

de nem szül végeláthatatlanul szövevényes bizonyításokat sem. Ezért rácsokról

is csak síkban szólunk.

A két síkgeometriai alakzatcsalád feltérképezésekor a geometriai okoskodások

mellett szükségünk lesz a lineáris algebra elvontabb, valamint a csoportelmélet

még elvontabb eszköztárára is. De sem a geometria, sem az algebra területén

nem tételezünk fel olyan ismereteket, amely matematika alapszakon ne lenne

tananyag. Mégis, e nagyszerű páros oly hatékonysággal tudja egymást segíteni,

hogy végül szép rendet teszünk mind a rácsok, mind a tapéták végtelenségében.
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1. fejezet

Rácsok

A rácsok síkbeli osztályozásához először azt kell tisztáznunk, hogy mit nevezünk

rácsnak, miket szeretnénk osztályozni. Erre a kérdésre az első szakaszban egy

geometriai, a második szakaszban egy algebrai választ adunk. Ez két, lényegileg

különböző válasz? A harmadik szakaszban kiderül, és azután szabatosan beszél-

hetünk rácsokról. Tisztázandó még, hogy mi alapján osztályozunk, mit tekintünk

rendezőelvnek a rácsok között. Ezzel kezdjük a negyedik szakaszt, melyben előké-

szítjük az osztályozást. Végül az ötödik szakaszban felvonultatjuk az osztályokat.

1.1. Pontrácsok

Bizonyos ponthalmazok – némi elvonatkoztatással – rokonságot mutatnak a való-

di életben előforduló, hétköznapi értelemben vett rácsokkal. Ezek definíciójában

törekedtünk arra, hogy a lehető legkevesebb követelést írjuk elő.

1.1. Definíció. A Π sík Λ nem üres részhalmaza pontrács, ha :

I. Létezik pozitív t1 ∈R, hogy minden különböző L1,L2 ∈Λ-ra d(L1,L2) ≥ t1.

II. Létezik t2 ∈R, hogy minden P ∈Π-hez van L ∈Λ, hogy d(P,L) ≤ t2.

III. Minden L,M1,M2 ∈Λ-ra, az L-nek
−−−−→
M1M2 vektorral való eltoltja Λ-beli.

Az első követelmény kifejezi, hogy megfelelően kicsiny körlemezzel bármely

két különböző pontrácsbeli pont között ellavírozhatunk; s a második, hogy bi-

zonyos nagyságú körlemez már mindenképpen tartalmaz pontrácsbeli pontot,

akárhol helyezkedik is el.
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A második követelményből következik, hogy egy pontrács végtelen, nem kor-

látos ponthalmaz, ugyanis egy P0 ∈ Π-ből kiinduló félegyenesen 3t2 távolságon-

ként további P1,P2, . . .∈Π pontokat felvéve, minden Pi-hez található Li∈Λ, melyek

páronként különbözők.

P0 P1 P2

Vegyük észre, hogy mind P0, mind az abból kiinduló félegyenes iránya tetszőleges

volt, tehát egy pontrács végtelen kiterjedésű bármely legalább 2t2 széles sávban.

Elmondható, hogy egy hasonlóságnál egy pontrács képe ismét pontrács lesz,

hiszen minden követelmény megőrződik. Ha speciálisan két pontrácsbeli pontra

illeszkedő vektorral való eltolást veszünk, akkor a harmadik követelmény miatt

ennél többet is mondhatunk:

Legyen Λ pontrács, benne L1 és L2 két pont, továbbá Λ′ a Λ-nak
−−−→
L1L2-vel való

eltoltja. Ekkor a harmadik követelmény miatt Λ′ ⊆ Λ, és ha Λ′-t
−−−→
L2L1-gyel toljuk

el, akkor Λ ⊆ Λ′ (ugyanis van
−−−→
L2L1-et reprezentáló Λ′-beli pontpár), összevetve

tehát Λ′ = Λ. Vagyis két pontrácsbeli pontra illeszkedő vektorral való eltolás-

nál a pontrács önmagába megy. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy ezek az eltolások a

pontrácsnak egybevágóságai, más szóval szimmetriái. Tulajdonképpen ez a pont-

rácsok legfontosabb tulajdonsága.

1.2. Vektorrácsok

Az euklideszi síkról a valós számok teste fölötti kétdimenziós vektortérbe lépve,

itt is láthatunk – további elvonatkoztatással – bizonyos vektorhalmazokat rács-

szerűnek. Vektorok lineáris kombinációjából természetesen adódó, technikailag

jól kezelhető definíciót kapunk.

1.2. Definíció. Az R2 vektortér egy tetszőleges bázisának összes egész együtthatós line-

áris kombinációjából előálló vektorhalmaz vektorrács.

AzR2 vektortér azon bázisát, amelynek összes egész együtthatós lineáris kom-

binációjából a vektorrács előáll, a vektorrács bázisának mondjuk. Nagyon fontos

tudatosítanunk azt, hogy ez nem egyértelmű! Hiszen, ha u,v ∈ R2 bázisa a vek-

torrácsnak, akkor bármilyen n ∈Z-re u+n ·v, v is bázisa lesz, ugyanis tetszőleges
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k, l ∈Z választás mellett k · (u+n ·v)+ (l−kn) ·v = k ·u+ l ·v. (Ezzel nem merítettük

ki a vektorrács összes bázisát.)

Egy vektorrács mellett alapparalelogrammáknak nevezzük azokat a paralelog-

rammákat, amelyeket a vektorrács bázisai feszítenek ki. Egy alapparalelogramma

eltolt példányaival való parkettázást pedig paralelogrammahálónak hívunk, ahol

parkettázás alatt egybevágó alakzatoknak olyan rendszerét értjük, amelyben az

alakzatok együtt úgy fedik le a síkot, hogy belsejeik diszjunktak.

Tehát egy bázis egy vektorrácsot ad, de egy vektorrácsnak végtelen sok bázisa

van. Egy bázishoz azonban egyetlen alapparalelogramma tartozik, egy alappara-

lelogrammához pedig egyetlen paralelogrammaháló, és viszont.

Transzformációk tekintetében elmondható, hogy egy paralelogrammaháló af-

fin képe ismét paralelogrammaháló, ugyanis az affinitás párhuzamosság- és osz-

tóviszonytartó.

Vegyük számba a paralelogrammahálók közös szimmetriáit ! Először is vannak

azok az eltolások, amelyek egy paralelogramma csúcsot egy másik paralelogram-

ma csúcsba visznek. Másodszor pedig vannak a középpontos tükrözések (melyek

a síkban a középpont körüli 180◦-os forgatásnak felelnek meg). Hol vannak ezek

a tükörközéppontok? A paralelogrammaháló alapparalelogrammájával egybevá-

gó paralelogrammák belsejében csak az átlók metszéspontjában, a határon pedig

csak az oldalfelező pontokban és a csúcsokban.

Tehát adott paralelogrammaháló mellett, ha a síkot úgy koordinátázzuk, hogy a

paralelogrammaháló alapparalelogrammájának megfelelő ferdeszögű koordináta-

rendszert állítunk a paralelogrammaháló egyik tükörközéppontjába, akkor a pa-

ralelogrammaháló tükörközéppontjai koordinátáinak halmaza
(

1
2 ·Z

)
×

(
1
2 ·Z

)
.

1.3. Pont- és vektorrácsok megfeleltetése

Ha egy paralelogrammahálóban a paralelogrammáknak csak a csúcsait tekintjük,

az lehet az érzésünk, hogy ezek pontrácsot alkotnak. A csúcsok pedig az egyes

egész együtthatós lineáris kombinációknak felelnek meg, ezért olybá tűnik, hogy

minden vektorrács tulajdonképpen pontrács. Ezt bizonyítja a következő tétel.
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1.3. Tétel. Adott egy vektorrács és a síkban egy pont. Ebből a pontból a vektorrács elemeit

felmérve, a végpontok halmaza pontrácsot alkot.

Bizonyítás. A konstrukció helyességéhez az 1.1. definíció három követelményét

kell ellenőriznünk. Az elsőhöz találnunk kell egy olyan t1 távolságot, amely leg-

feljebb akkora, mint bármely két végpont között fellépő távolság. Két végpont

legalább olyan messze van egymástól, mint a vektorrács egy alapparalelogram-

májának szemközti oldalai közül, ha lehet választani, a közelebb lévők. Ezért egy

olyan kör átmérőjét válasszuk t1-nek, amelyet a vektorrács egy alapparalelogram-

mája tartalmaz. Ezzel teljesül az 1.1. definíció első követelménye.

A másodikhoz egy olyan t2 távolságot kell találnunk, amely legalább akkora,

hogy bármely síkbeli pont ilyen sugarú környezetében biztosan legyen végpont.

A vektorrács egy paralelogrammahálójára tekintve, a sík bármelyik pontját bizto-

san tartalmazza egy alapparalelogrammájával egybevágó paralelogramma. Ezért

a vektorrács egy konkrét alapparalelogrammájában fellépő legnagyobb távolsá-

got, az átlók közül, ha lehet választani, a nagyobbik hosszát válasszuk t2-nek.

Ezzel teljesül az 1.1. definíció második követelménye.

Végül a harmadikhoz vegyünk tetszőleges L, M1 és M2 pontokat a végpontok

halmazából. Azt kell belátni, hogy az L-nek
−−−−→
M1M2 vektorral való L′ eltoltja szintén

végpont. A szóban forgó pontok meghatározó vektorai legyenek értelemszerűen

l, m1, m2 és l′. Ekkor L′ pontosan akkor végpont, ha l′ egész együtthatós lineáris

kombinációja a vektorrács valamely bázisvektorainak. Mivelhogy l′=l+(m2−m1),

és l, m1, m2 egész együtthatós lineáris kombinációi valamely bázisvektoroknak,

ezért összegük és különbségük is az lesz. Tehát az 1.1. definíció harmadik köve-

telménye is teljesül. �
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Megfordítva, vajon van olyan pontrács, amely nem egy vektorrács tulajdon-

képpen, azaz vajon van olyan pontrács, amely nem az előző tétel szerint származik

egy vektorrácsból? Erre felel a következő tétel.

1.4. Tétel. Adott egy pontrács és benne egy pont. Ebből a pontból a pontrács pontjaiba

mutató vektorok halmaza vektorrácsot alkot.

Bizonyítás. A tétel igazolásához – az 1.2. definíció értelmében – találnunk kell

R2-ben olyan bázist, amelynek összes egész együtthatós lineáris kombinációja a

tételbeli vektorhalmazt állítja elő. Most előrebocsájtjuk a konstrukciót, majd az-

után igazoljuk, hogy az egyes lépések minden pontrácsnál lehetségesek, s hogy az

eredményül kapott bázis megfelel az elvárásainknak. Szóval a következőt tegyük:

Egy L pontrácsbeli ponthoz válasszunk egy hozzá legközelebbi M1 pontrácsbeli

pontot, majd egy LM1 egyenesen kívül fekvő, hozzá legközelebbi M2 pontrácsbeli

pontot ; a bázist alkossa
−−−→
LM1 és

−−−→
LM2.

Egyáltalán nem világos, hogy L-hez léteznek ilyen legközelebbi pontok, úgy-

hogy először azt mutatjuk meg, hogy L-hez valóban választható M1 és M2. Néz-

zünk egy L középpontú körlemezt. Ebben minden pontrácsbeli pontot duz-

zasszunk egy-egy t1 sugarú körlemezzé, továbbá az L középpontú körlemezt

növeljük meg annyival, hogy az így felduzzasztott pontokat is lefedje. Az 1.1. de-

finíció első követelménye alapján ezek a körlemezek csak érinthetik egymást,

ezért nem lehet belőlük végtelen sok, mert a területösszegüknek végesnek kell

lennie, ugyanis őket egy L középpontú körlemez tartalmazza. Tehát L-nek bár-

mely sugarú környezetében a pontrácsnak csak véges sok pontja van.

L

Emiatt L-nek egy megfelelően nagy sugarú környezetében, melyben a pont-

rácsból nem csak az L pont van, biztosan tudunk választani L-hez egy legköze-

lebbit. Ehhez 3t2 egy megfelelően nagy sugár, ugyanis az L-től 2t2 távolságra lévő

P síkbeli pont t2 sugarú környezetében biztosan van L-től különböző pontrácsbeli

pont, az 1.1. definíció második követelménye miatt.
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L P

Ezzel beláttuk, hogy az L-től legfeljebb 3t2 távolságra lévő pontok között biztosan

van még L-en kívüli pontrácsbeli pont, tehát van miből kiválasztani az L-hez

legközelebbi pontot, vagyis M1 kiválasztható.

Tegyük fel, hogy M1-et kiválasztottuk. Maradjunk L-nek 3t2 sugarú környeze-

tében, és húzzuk be az LM1 egyenest, ahonnan nem választhatunk pontrácsbeli

pontot. Akkor lenne baj, ha az LM1 egyenesen kívül nem volna több pontrácsbeli

pont L-nek 3t2 sugarú környezetében, mert akkor nem lenne miből kiválasztani

M2-t. De ha merőlegest állítunk az LM1 egyenesre L-ben, akkor ezen az egyene-

sen 2t2 távolságra L-től van egy P síkbeli pont (valamelyik irányban), melynek t2

környezetében van a pontrácsnak pontja (az 1.1. definíció második követelménye

miatt). Ez a pont nincsen rajta az LM1 egyenesen.

L

P

M
1

Ezzel beláttuk, hogy az L-től legfeljebb 3t2 távolságra lévő pontok között, az

LM1 egyenesen kívül is biztosan van még pontrácsbeli pont, tehát van miből

kiválasztani az L-hez legközelebbi, LM1 egyenesen kívül fekvő pontot, vagyis M2

is kiválasztható.

Most rátérhetünk annak bizonyítására, hogy azR2-beli
−−−→
LM1 és

−−−→
LM2 alkotta bá-

zis összes egész együtthatós lineáris kombinációja a tételbeli vektorhalmazt állítja

elő. Mindenesetre ez egy vektorrács, és az 1.1. definíció harmadik követelménye

miatt a tételbeli vektorhalmaz részhalmaza. Tehát, ha ez a vektorrács tartalmaz

minden vektort a tételbeli vektorhalmazból, akkor készen vagyunk. Tegyük fel,

hogy nem, vagyis, hogy a tételbeli vektorhalmazban van olyan vektor, amely

ennek a vektorrácsnak nem eleme.
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A kapott vektorrácsnak
−−−→
LM1 és

−−−→
LM2 bázisa, tekintsük az ehhez tartozó pa-

ralelogrammahálót. Az egyik paralelogramma egyik csúcsából mérjük fel azt a

vektort, amely nem eleme a vektorrácsnak, s a végpontot jelölje E. Ezt biztosan

tartalmazza valamely ABCD paralelogramma a paralelogrammahálóban. Az ál-

talánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy
−→
AB =

−−−→
LM1 és

−−→
AD =

−−−→
LM2, s így

persze AB ≤ AD. Az A és C csúcsokból AD sugárral egy-egy körlemezt véve, a

két körlemez uniója lefedi az egész paralelogrammát, tehát E biztosan benne van

valamelyik körlemez belsejében, ami azt jelenti, hogy E közelebb van A-hoz vagy

C-hez, mint az
−−−→
LM2 vektor hossza.

A B

CD

E

Ha E még az
−−−→
LM1 vektor hosszánál is közelebb van A-hoz vagy C-hez, akkor ez

ellentmond az
−−−→
LM1 választásának; ha pedig legalább olyan messze van, mint az

−−−→
LM1 vektor hossza, akkor ez az

−−−→
LM2 vektor választásának mond ellent. Ezért nincs

ilyen E pont, nincsen kimaradó vektor. �

Tehát minden pontrács tulajdonképpen vektorrács. Emiatt a paralelogramma-

hálókra kimondott tulajdonságok öröklődnek a pontrácsokra, melyek így nem-

csak hasonlóságinvariánsak, hanem affin-invariánsak is, és nemcsak eltolási szim-

metriáik vannak, hanem középpontos szimmetriáik is. Azt is megtudtuk, hogy

egy pontrács eltolásvektorainak végtelenségében nem a káosz uralkodik, hanem

az eltolásvektorok alkotta vektorrács egy bázisa által teremtett rend.

Összegzésül az 1.3. és 1.4. tételek után kijelenthetjük, hogy egy vektorrácsnak

egy pontrács felel meg, és egy pontrácsnak egy vektorrács. Ezért pont- és vektor-

rácsok közös elnevezésére használjuk a rács kifejezést. Ha Λ-t rácsnak mondjuk,

akkor nem kell hangsúlyoznunk, hogy arra pont- vagy vektorrács értelemben

gondolunk, mert az átjárás ezek között ismert immár.
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1.4. Szimmetriavizsgálat

Áttekintést szeretnénk nyerni a rácsokról. Hányfélék? Milyenfélék? Az eszménk

az, hogy a rácsok ésszerű különbségtételében a szimmetria kulcsszerepet játszik,

melyet ezért az osztályozás fő rendezőelvének tekintünk. Milyen szimmetriái

lehetnek egy rácsnak?

Bizonyára a sík egybevágóságai közül kerülnek ki, hiszen ami egy rácsnak

egybevágósága, az a síknak is egybevágósága. Ezek pedig eltolások, forgatá-

sok, tengelyes tükrözések és csúsztatva tükrözések. Ezért egy rács szimmetriái

is csak ilyenek lehetnek. Az eltolási szimmetriákat ismerjük, a forgatások közül

a 180◦-osak is minden rácsnak sajátjai, a többi lehetséges szimmetriát szeretnénk

tanulmányozni.

1.5. Tétel. Legyen adott a Λ rácsban egy L pont. Ha egy α szögű forgatás szimmetriája

Λ-nak, akkor az L körüli α szögű forgatás is az. Ha egy tengelyes vagy csúsztatva tükrözés

szimmetriája Λ-nak, akkor a hozzá tartozó tengely L-en átmenő eltoltjára való tengelyes

tükrözés is az.

Bizonyítás. Tekintsük L-et a sík origójának, és legyen σ szimmetriája Λ-nak. Ekkor

σ-ra a sík egybevágóságaként tekintve, s a síkot R2-vel megfeleltetve, σ felírható

σ(x)=Ax+v alakban, ahol A∈R2×2 ortogonális és v∈R2. Így σ(0)=v, s mivel σ a Λ-

nak szimmetriája, ezért v hozzátartozik a Λ vektorrácshoz. Ebből az következik,

hogy a v vektorral való τv eltolás a rácsnak szimmetriája. Mivel nyilván τ−v is, σ

pedig eredendően az, ezért nemkülönben az A mátrixszal leírt transzformáció is,

hiszen Λ szimmetriáinak kompozíciója (τ−v◦σ).

Tehát, ha σ(x) = Ax + v rácsszimmetria, akkor annak Ax lineáris része is az.

Egy R2-beli ortogonális mátrixszal leírt lineáris transzformáció pedig csak origó

körüli forgatás, vagy origón átmenő egyenesre való tengelyes tükrözés lehet.

Ebből adódik, hogy ha σ forgatás volt, akkor a lineáris része ugyanaz a forgatás,

csak az origó körül ; ha tengelyes vagy csúsztatva tükrözés volt, akkor a lineáris

rész pedig a tengely origón átmenő eltoltjára való tengelyes tükrözés. �

1.6. Tétel. Ha egy rács rendelkezik valamilyen 0◦ <α< 180◦ szögű forgásszimmetriával,

akkor van olyan rombusz alakú alapparalelogrammája, amelynek az egyik szöge α.

Bizonyítás. Az 1.5. tétel alapján feltehetjük, hogy a forgatás középpontja egy L

rácspont. Tekintsük a hozzá legközelebbi M1 rácspontot. Ezt az 1.4. tétel bizo-

nyításában írtak alapján megtehetjük. Most forgassuk el ezt a pontot L körül α
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szöggel, kapjuk M2-t. Szintén az 1.4. tétel bizonyításában leírtak szerint, az
−−−→
LM1 és

−−−→
LM2 vektorok a rács egy bázisát alkotják. Az ehhez tartozó alapparalelogramma

egyik szöge α, és az oldalai egyenlő hosszúak. �

1.7. Tétel. Egy rács forgásszimmetriája csak 60, 90, 120 vagy 180 fokos lehet.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy létezik a rácsnak egy α szögű forgásszimmetriája.

Az 1.5. tétel alapján feltehetjük, hogy a forgatás középpontja egy rácspont. Tekint-

sük ezt a sík origójának. Legyen A az origó körüli α szögű forgatás mátrixa. Ez

egész mátrix, ha a rács bázisában írjuk fel. Ekkor a nyoma egész szám. Azonban a

nyom független attól, hogy milyen bázisban van felírva a lineáris transzformáció.

Írjuk most fel tehát a forgatást R2-nek egy ortonormált bázisában. Ekkor

A =

 cosα − sinα

sinα cosα

 .
Ennek a mátrixnak a nyoma 2 cosα, melynek egésznek kell lennie. Ebből adódóan

α ∈
{
arccos 0, arccos± 1

2 , arccos±1
}
, amiből α = 90◦, 60◦, 120◦ vagy 180◦.

A 180◦-os forgásszimmetria létezéséről eddig is tudtunk, a fenti két ábra azt

mutatja, hogy bizony a többi is előfordul. A bal oldali négyzetrácsnak többletként

90◦-os forgásszimmetriája van, a jobb oldali szabályos háromszögrácsnak pedig

60 és 120 fokos. �

Mit mondhatunk ezután egy tengelyesen szimmetrikus rács tükörtengelye-

inek kölcsönös helyzetéről? Az eltolások és forgatások tengelyes tükrözésekre

való felbontása, valamint az 1.7. tétel miatt : ha párhuzamosak, akkor távolságuk

a rács egy eltolásvektora hosszának fele; ha pedig metszők, akkor szögük csak

30, 45, 60 vagy 90 fokos lehet.

Speciálisan egy rácspontban a rács középpontosan szimmetrikus, tehát ha át-

megy rajta egy tükörtengely, akkor áthalad rajta egy másik is, a 180◦-os forgatás

tükrözésekre való felbontása miatt az, amelyik merőleges az előbbi tükörtengely-

re. Szóval egy rácsponton csak páros sok tükörtengely haladhat át, ami számsze-

rűsítve csak 0, 2, 4 vagy 6 lehet, az előző bekezdés eredményeivel egybevetve.
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1.5. Osztályozás

Vizsgálatainkat a szimmetriák csoportelméleti megközelítésével folytatjuk. Jelöl-

jük egy Λ rács szimmetriacsoportját Sym(Λ)-val. Fő rendezőelvünk szerint akkor

tekintünk különbözőnek két rácsot, Λ1-et és Λ2-t, ha Sym(Λ1) � Sym(Λ2).

Vegyünk egy tetszőleges L ∈ Λ rácspontot. Ekkor L stabilizátora Sym(Λ)-ban

Sym(Λ)L = {σ ∈ Sym(Λ) : σ(L) = L}, ami részcsoportja Sym(Λ)-nak. Az 1.5. tétel

azt sugallja, hogy érdemes a szimmetriacsoportban egy rácspont stabilizátorát

vizsgálni. Gondoljuk meg, hogy mit tudunk Sym(Λ)L rendjéről.

A helybenhagyás mellett az L körüli 180◦-os forgatás (az L-re vonatkozó közép-

pontos tükrözés) is biztosan eleme Sym(Λ)L-nek, tehát Sym(Λ)L rendje legalább

kettő. Azonban az 1.7. tétel miatt azt is tudjuk, hogy Sym(Λ)L-ben a forgatások

száma véges, s ennek következményeként a tükrözések száma is, tehát Sym(Λ)L

összességében véges csoport. Emiatt a következő általános tétel konkretizálni

tudja Sym(Λ)L milyenségét.

1.8. Tétel. A sík egybevágóságainak bármely véges részcsoportja vagy ciklikus, vagy

diédercsoport.

Bizonyítás. Legyen G a sík egybevágóságainak egy véges részcsoportja. Először

azt mutatjuk meg, hogy az összes G-beli egybevágóságnak van közös fixpontja.

Vegyünk a síkról egy P pontot. Vagy ez a közös fixpont, vagy nem. Ha igen, akkor

készen vagyunk, ha nem, akkor nézzük G(P) = {σ(P) :σ∈G}-t, ami P pályája G-nél.

Ha egy tetszőleges G-beli egybevágóságnál nézem G(P) képét, akkor az önmaga

lesz, vagyis egy tetszőleges G-beli egybevágóságnál G(P) pontjai permutálódnak.

Emiatt G(P) súlypontja biztosan minden G-beli egybevágóságnál helyben marad.

Tehát az összes G-beli egybevágóságnak G(P) súlypontja fixpontja.

Ebből az következik, hogy G-ben nem lehet eltolás és csúsztatva tükrözés

(hiszen ezeknek nincsen fixpontja), a forgatások mind egy P síkbeli pont körül

forgatnak, és a szimmetriatengelyek is mind átmennek P-n.

Először nézzük azt az esetet, amikor G csupa forgatásból áll. Tekintsük benne a

legkisebb pozitív α szögűϕα forgatást. Azt állítjuk, hogyϕα generálja G-t. Indirekt

tegyük fel, hogy nem így van. Ekkor létezik egy ϕβ ∈ G forgatás, mely nem áll

elő ϕα hatványaként. Így β-t maradékosan osztva α-val ϕβ = ϕγ ◦ϕn·α, ahol n ∈Z

és 0 < γ < α. Azonban ez ellentmondásra vezet, hiszen ekkor ϕγ = ϕβ ◦ϕ−1
n·α, ahol

ϕ−1
n·α, ϕβ ∈G, tehát ϕγ ∈G. De a ϕα forgatást éppen úgy választottuk ki G-ből, hogy

ez forgat a legkisebb pozitív szöggel. Emiatt az ellentmondás miatt, ha a síkbeli
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egybevágóságoknak egy véges részcsoportjában csak forgatások vannak, akkor

az a részcsoport ciklikus.

Most tegyük fel, hogy G-ben van más egybevágóság is, vagyis van benne

tengelyes tükrözés is. Legyen H a forgatások részcsoportja G-ben. Ez ciklikus az

előző bekezdés miatt. Mivel G-ben van tengelyes tükrözés is, ezért |G : H| ≥ 2.

Vegyünk egy %1 és egy %2 tengelyes tükrözést G-ből. Ekkor H◦%1 = H◦%2 pontosan

akkor, ha H= (H◦%2)◦%−1
1 . Ez pedig igaz, mert (H◦%2)◦%−1

1 =H◦(%2◦%1) és %2◦%1∈H,

tehát a tengelyes tükrözések csak egy mellékosztályt adnak, ezért |G : H| = 2.

Legyen a H ciklikus csoport rendje n. Ekkor az előző bekezdés miatt n db tenge-

lyes tükrözés van, s így n db tükörtengelyt keresünk. Mivel a H-t generáló forgatás

szöge 360◦
n , ezért (a forgatások tükrözésekre való felbontása miatt) két tükörten-

gely között a legkisebb szög 360◦
2n -nél nem lehet kisebb. Azonban n db egyenest így

elhelyezni csak egyenszögűen lehet. Az ekképpen elrendezett egyenesek egyikén

tekintsünk egy azok közös pontjától különböző pontot. Erre a pontra a G-beli

tükrözéseket alkalmazva, egy szabályos n-szög csúcsait kapjuk. E sokszög Dn

szimmetriacsoportjának G részcsoportja, azonban |G| = |Dn|, így G = Dn. Tehát,

ha a síkbeli egybevágóságoknak egy véges részcsoportjában nem csak forgatások

vannak, akkor az a részcsoport diédercsoport. �

Folytassuk Sym(Λ)L lehetséges rendjeinek meghatározásával. Mivel a tükrö-

zések másodrendűek, ezért a lehető legnagyobb rendű elem a forgatások közül

kerül ki. A legnagyobb rendű forgatás pedig az, amelynek legkisebb a szöge.

Mivel Sym(Λ)L-ben a lehető legkisebb szögű forgatás 60◦-os, ezért benne a leg-

nagyobb rend a hat lehet. Továbbá Sym(Λ)L csak páros fokú diédercsoport lehet,

mert páros sok tengelyes tükrözést tartalmaz.

Ha egy 60, 90 vagy 120 fokos forgatás eleme Sym(Λ)L-nek, akkor az 1.6. té-

tel miatt Λ-nak van rombusz alakú alapparalelogrammája, melynek viszont van

szimmetriatengelye is. Ami pedig a rács egy alapparalelogrammájának szimmet-

riája, az a rácsnak is szimmetriája. Tehát, ha Sym(Λ)L ciklikus csoport, akkor azt

nem generálhatja a 60, 90 és 120 fokos forgatás egyike sem. Így csak a 180◦-os forga-

tás generálhatja, tehát Sym(Λ)L ciklikusként csak másodrendű lehet. Így Sym(Λ)L

csak C2 vagy D2, D4, D6 valamelyike lehet.

Keressünk olyan Λ rácsot, hogy Sym(Λ)L ezek egy kiszemeltje legyen! Elvileg

még elképzelhető az is, hogy valamelyikhez nem lehet találni, vagy akár az is,

hogy ugyanahhoz több, egymástól lényegesen különböző rács tartozik. A keresen-

dő rácsot egy legtöbb szimmetriával rendelkező alapparalelogrammájával fogjuk
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jellemezni. Ekkor az L rácspontot helyben hagyó rácsszimmetriák között triviáli-

san ott lesznek a kiszemelt csoport elemeinek megfelelői, mások pedig nem, mert

L körül csak 60, 90, 120 vagy 180 fokos forgásszimmetria lehet, valamint az L-re

illeszkedő tükörtengelyek száma csak 0, 2, 4 vagy 6 lehet, melyek egyenszögűen

helyezkednek el.

I. A semmilyen további szimmetriával nem rendelkező paralelogrammará-

csok adják a C2-vel való egyezést.

II. A nem egyenlő oldalú téglalaprácsok, valamint a nem 60 és 90 fokos rom-

buszrácsok adják a D2-vel való egyezést.

III. A négyzetrácsok adják a D4-gyel való egyezést.

IV. A 60◦-os rombuszrácsok adják a D6-tal való egyezést.

Mivel a C2, a D4 és a D6 esetekhez egyféle rács adódott külön-külön, ezért

ezekben az esetekben ezeket a jelöléseket továbbvisszük az osztályok jelölésére

is. A másodfokú diédercsoportnál azonban kétféle rács is fellépett, ezért ezekre

az osztályokra megkülönböztetőleg a DT
2 és a DR

2 jelöléseket vezetjük be. Ekkor az

öt osztály tehát

C2,DT
2 ,D

R
2 ,D4 és D6,

melyeket a XIX. századi francia fizikus, Auguste Bravais tiszteletére Bravais-tí-

pusoknak nevezünk. Bravais a térrácsok osztályázásáról lett híres, ugyanis a kris-

tálytanban olyan szilárd anyagokkal foglalkoznak, amelyekben az anyagot felépí-

tő részecskék térrácsszerkezettel rendelkeznek. (Munkássága kora érdeklődését

nem keltette fel, ezért a hírnévből életében nem részesülhetett.)

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a síkbeli rácsokat öt osztályba soroltuk: a

paralelogrammarácsok, a téglalaprácsok, a rombuszrácsok, a négyzetrácsok és a

szabályos háromszögrácsok osztályába, melyek a síkbeli rácsok Bravais-típusai.

Ebbe a rendbe szedtük a síkbeli rácsokat.
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2. fejezet

Tapéták

A rácsok síkbeli osztályozása után nekiveselkedhetünk a nagyobbik feladatnak, a

tapéták síkbeli osztályozásának. Az első szakaszban letesszük a fejezet alapköveit :

a tapéták definícióját, rendezőelvet az osztályozáshoz, és algebrai meggondolások

útján központi lépésként felismerjük, hogy a rácsok osztályozását miként tudjuk

felhasználni a tapéták osztályozása során. A második szakasz még mindig előké-

szítő jellegű, melyben a tapéták geometriai szerkezetét jól megvilágító fogalmak-

ról esik szó. Csak ezután, az eddig felhalmozott ismeretek birtokában vághatunk

neki a terjedelmes harmadik szakasznak, melyben a tapétaosztályokat geometriai

szemmel kutatjuk elő, minden lehetőségre odafigyelve, sok ábrával tarkítva. De

még ez nem itt a vég, ugyanis a kapott osztályokat az algebra mérlegére állítjuk,

hogy mondandónk végére a tapéták tisztán algebrai osztályozása tegyen pontot.

2.1. Megalapozás

A sík bizonyos periodikusan ismétlődő mintázatai a tapéták, melyek periodicitá-

suknál fogva a rácsok egyfajta általánosításai, nagy megjelenésbeli szabadsággal.

2.1. Definíció. A sík egy Ω részhalmaza tapéta, ha az eltolási szimmetriáihoz tartozó

eltolásvektorok rácsot alkotnak. Ez a rács Ω eltolásrácsa.

Csakúgy, mint a rácsoknál, a tapéták osztályozását is a szimmetriáikhoz iga-

zítjuk. Eszerint akkor tekintünk különbözőnek két tapétát, Ω1-et és Ω2-t, ha

Sym(Ω1) � Sym(Ω2). Nevezzük egy tapéta szimmetriacsoportját röviden tapéta-

csoportnak.

A rácsok szimmetriacsoportjainak áttekinthetőségében kulcsszerepet játszott

az 1.5. tétel, mely a szimmetriacsoportban egy rácspont stabilizátorának jelentő-
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ségére hívta fel a figyelmet. Tapétacsoportok áttekinthetőségéhez egy tapétapont

stabilizátora nem elég jó eszköz, ugyanis az túl durva egyszerűsítését adja a tapé-

tacsoportnak, mert a csúsztatva tükrözésekből semmit sem tartalmaz. (Az 1.5. tétel

bizonyítása ott romlik el, hogy bármely két tapétapont által meghatározott vek-

tor nem feltétlenül eltolásvektora a tapétának.) Helyette egy finomabb eszközhöz

folyamodunk, melynek technikájához először be kell látnunk a következő tételt.

2.2. Tétel. A sík egybevágóságainak csoportjában az eltolások részcsoportja normálosztó.

Bizonyítás. Legyen σ tetszőleges egybevágóság és τv tetszőleges v vektorral való

eltolás. Azt kell belátni, hogy ekkor σ◦τv ◦σ−1 is eltolás. A síkot R2-vel megfelel-

tetve, σ(x)=Ax+u és σ−1(x)=A−1x−A−1u, ahol A∈R2×2 ortogonális és u∈R2. Tehát

(σ◦τv ◦σ−1)(x) = A(A−1x−A−1u+v)+u = x+Av, azaz σ◦τv ◦σ−1 az Av vektorral

való eltolás. �

A 2.2. tétel következménye, hogy a sík egybevágóságainak egy tetszőleges

részcsoportjában az eltolások részcsoportja normálosztó. Ha egy ilyen csoportot

ezzel a normálosztóval lefaktorizálunk, akkor mindig a sík ortogonális mátrix-

szal leírható lineáris transzformációinak csoportjában egy részcsoporttal izomorf

csoportot kapunk. Ez a linearizálásnak nevezett eljárás: tulajdonképpen elhagy-

juk a transzformációk eltolási komponensét, csak a lineárisat tartjuk meg. A két

komponens közül csak az eltolási rész függ attól, hogy hol van az origó, a lineáris

nem. Ezért a linearizálásnak az origó rögzítése nélkül is jól definiált jelentése van.

Legyen Λ az Ω tapéta eltolásrácsa. Mivel Λ elemei pontosan Ω eltolási szim-

metriáinak felelnek meg, ezért Ω eltolási szimmetriái által alkotott csoportot

is Λ-val jelöljük. Ekkor a 2.2. tétel következményeként képezhető a Sym(Ω)/Λ

faktorcsoport. Ennek segítségével szeretnénk feltérképezni a tapétacsoportokat.

A következő tétel ehhez egy alapvető kapcsolatot mutat.

2.3. Tétel. Legyen Λ az Ω tapéta tapéta eltolásrácsa. Ekkor Sym(Ω)/Λ ≤ Sym(Λ)/Λ,

ahol mindkét csoport a sík ortogonális mátrixszal leírható lineáris transzformációinak

csoportjában egy-egy részcsoportnak tekinthető, és ebben az értelemben állítjuk, hogy

egyik része a másiknak.

Bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy Ω minden linearizált szimmetriája lineari-

zált szimmetriája Λ-nak is. Persze egy linearizált szimmetria minden szimmet-

riacsoportban linearizált, úgyhogy elég annyit bizonyítanunk, hogy Ω minden

linearizált szimmetriája szimmetriája Λ-nak is.
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Vegyünk egy tetszőleges σ ∈ Sym(Ω) linearizált szimmetriát. A síkot R2-vel

megfeleltetve, σ(x) = Ax, ahol A ∈ R2×2 ortogonális. Vegyünk egy x ∈ Λ vektort.

A 2.2. tétel bizonyításának számításai szerint σ◦τx ◦σ−1 = τAx. De Λ normálosztó

Sym(Ω)-ban (mint csoport), tehát tartalmazza Ax-et (mint vektorrács). Vagyis σ

értéke minden x ∈Λ helyen Λ-ban van, tehát σ ∈ Sym(Λ). �

Mielőtt még a messzemenő következtetéseket levonnánk, megjegyezzük, hogy

a 2.3. tétel végig elhallgatta az origó elhelyezését. Ez nem mellékes mozzanat,

ugyanis téves lenne azt gondolnunk, hogy a szóban forgó Λ pontrácsként rea-

lizálva és Ω ugyanabban a síkban bárhol elhelyezkedhet egymáshoz képest. Az

absztrakciós szintek felhasználásának volt egy olyan hozadéka, hogy Λ és Ω

egymáshoz képesti elhelyezkedésével nem kellett foglalkoznunk. Érdemes úgy

elképzelni a helyzetet, hogy Λ és Ω két külön síkban helyezkedik el, melyekben

tulajdonképpen ugyanazok az egybevágóságok vannak jelen.

Az 1.5. tétel igazolja, hogy Sym(Λ)/Λ elemeinek, vagyis Sym(Λ)-ban Λ mellék-

osztályainak, Sym(Λ)L elemei reprezentánsai, ahol L∈Λ. Így Sym(Λ)/Λ�Sym(Λ)L,

mely C2 vagy D2, D4, D6 valamelyike. Ebből kifolyólag Sym(Ω)/Λ csak ezek egy

részcsoportjával, azaz C1, C2, C3, C4, C6 vagy D1, D2, D3, D4, D6 valamelyikével le-

het izomorf. Keressünk olyan Ω tapétát, hogy Sym(Ω)/Λ ezek egy kiszemeltjével

legyen izomorf! Elvileg még elképzelhető az is, hogy valamelyikhez nem lehet

találni, vagy akár az is, hogy ugyanahhoz több, egymástól lényegesen különböző

tapéta tartozik.

2.2. Alapcella

Általánosabb értelemben sokszögön a sík olyan részhalmazát értjük, amely elő-

állítható véges sok háromszöglemez uniójaként. (Technikai okokból kifejezetten

szükség lesz majd a nem egy darabból álló sokszögekre.)

A síkot úgy tapétázzuk ki, hogy a tapéta pontjait feketének, a maradék ponto-

kat pedig fehérnek tekintjük. Ekkor a tapéta szimmetriái a sík olyan egybevágó-

ságainak felelnek meg, amelyek fekete pontokat feketébe, fehér pontokat fehérbe

visznek.

Egy kitapétázott sík olyan sokszögét, amelyen egy tapétacsoportot hattatva

parkettázást kapunk, a tapétacsoport alapcellájának hívjuk. Egy kitapétázott sík

olyan sokszögét pedig, amelyen egy tapétacsoportnak csak az eltolásait hattatva

kapunk parkettázást, a tapétacsoport primitív cellájának nevezzük. Tehát abban a
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speciális esetben, amikor a tapétacsoport csak eltolásokból áll, alapcelláját pri-

mitív cellának mondjuk. (Mivel a pontrácsok speciális tapéták, ezért ezekkel is

ki lehet tapétázni a síkot. Vegyük észre, hogy egy rács szimmetriacsoportjának a

kitapétázott sík alapparalelogrammái primitív cellái.)

2.4. Tétel. Egy tapétacsoport bármely két alapcellájának egyenlő a területe.

Bizonyítás. Legyen ∆1 és ∆2 alapcellája a G tapétacsoportnak. Mivel az alap-

celláknak csak a területére vagyunk kíváncsiak, megfeledkezhetünk pontjaik

fekete-fehér színezéséről. Ekkor

T(∆1) =
∑
σ∈G

T(σ(∆2)∩∆1),

ahol σ(∆2) = {σ(D) : D ∈ ∆2} ; ugyanis {σ(∆2) : σ ∈ G} parkettázás, tehát csak véges

sok σ(∆2) metsz bele ∆1-be, melyek viszont nem nyúlnak egymásba és együtt

lefedik ∆1-et. Persze tetszőleges σ ∈ G-re T(σ(∆2)∩∆1) = T(σ−1(σ(∆2)∩∆1)), hiszen

σ−1 egybevágóság, ezért∑
σ∈G

T(σ(∆2)∩∆1) =
∑
σ∈G

T(∆2∩σ
−1(∆1)).

Azonban {σ−1(∆1) : σ ∈G} ugyancsak parkettázás, ezért az egyenlőség jobb oldala

T(∆2)-vel egyenlő. �

2.5. Tétel. Legyen G és H két tapétacsoport, melyekre H ≤ G; továbbá legyen G-nek ∆G,

H-nak ∆H alapcellája. Ekkor T(∆H)/T(∆G) = |G : H|.

Bizonyítás. Először azt gondoljuk meg, hogy |G : H| véges. Legyen G eltolásainak

részcsoportja ΛG, H eltolásainak részcsoportja ΛH. Ekkor persze ΛH≤ΛG, és mivel

Z×Z-ben két független vektor mindig véges indexű részcsoportot generál, ezért

|ΛG :ΛH| véges. Az előző szakasz utolsó bekezdéséből tudjuk, hogy |G :ΛG|= |G/ΛG|

véges, ezért |G : ΛH| is, így |G : H| kiváltképp.

Készítsünk ∆G-ből H-hoz alapcellát ! Legyen H összes különböző jobb oldali

mellékosztálya G-ben H ◦ σ1, . . . ,H ◦ σn, ahol úgy választottuk σi ∈ G-ket, hogy

σi(∆G)-knek nincsen közös pontjuk. Legyen ekkor ∆′H =
⋃n

i=1 σi(∆G). Két követel-

ményt kell belátnunk ∆′H-ről : H elemeivel vett eltranszformáltjai lefedik a síkot,

és átfedés nélkül.

Bármely síkbeli pontot lefed egy σ(∆G) sokszög, ahol σ ∈G. Bármely σ ∈G-hez

létezik i, hogy σ∈H◦σi, vagyis létezik σ′∈H, hogy σ=σ′◦σi. Tehát σ(∆G)=σ′(σi(∆G)),

amiből σ(∆G) ⊆ σ′(∆′H) következik, így beláttuk az első követelményt.
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Legyen Q belső pontja σ(∆′H)-nek és σ′(∆′H)-nek is, ahol σ, σ′ ∈H. Ekkor ∆′H-nek

és (σ−1
◦σ′)(∆′H)-nek közös belső pontja P = σ−1(Q). Mivel P belső pontja ∆′H-nek,

ezért pontosan egy k-ra P belső pontja σk(∆G)-nek, ugyanis pont így választottuk

σi-ket. De P belső pontja (σ−1
◦σ′)(∆′H)-nek is, ezért pontosan egy l-re P belső pontja

(σ−1
◦σ′ ◦σl)(∆G)-nek. Mivel ∆G alapcellája G-nek, ezért σk = σ−1

◦σ′ ◦σl. Azonban

σ−1
◦σ′ ∈H, ezért σk és σl ugyanazt a jobb oldali mellékosztályát képviselik H-nak

G-ben, vagyis k = l. Ebből pedig adódik, hogy σ−1
◦σ′ = id, így beláttuk a második

követelményt is.

Tehát ∆′H alapcellája H-nak. Ekkor a 2.4. tétel miatt T(∆H) = T(∆′H). Ehhez

hozzávéve azt, hogy T(∆′H) = n ·T(∆G), készen is vagyunk a bizonyítással. �

2.3. Geometriai kép

Ebben a szakaszban az a célunk, hogy olyan Ω tapétákat találjunk, amelyek rep-

rezentálják az osztályokat. Mivel magukat az osztályokat nem ismerjük, ezekkel

a reprezentánsokkal kívánjuk leírni őket. (A rácsoknál is így tettünk. Az egyes

osztályok a reprezentáló rácsokról kapták a nevüket.)

Legyen Λ az Ω tapéta eltolásainak csoportja. Tudjuk, hogy Sym(Ω)/Λ csak a

C1, C2, C3, C4, C6 vagy D1, D2, D3, D4, D6 csoportok valamelyikével lehet izomorf.

Ebből az ismeretből fogunk kiindulni. Feltesszük, hogy ezek egyikével izomorf,

és ebből következtetünk vissza magára Ω-ra.

Egy konkrét tapéta szerkezetéhez alapcellát és primitív cellát keresünk az

általa kitapétázott síkban. A tapéta szimmetriavizsgálata és a 2.5. tétel segíti ezt,

melyből tudjuk, hogy Sym(Ω) egy primitív cellájának területe |Sym(Ω):Λ|-szorosa,

azaz |Sym(Ω)/Λ|-szorosa az alapcellái területének.

Hogy valóban az összes osztályt megtaláljuk, nagyon körültekintően kell eljár-

nunk. Ugyanis, ha megfeledkezünk egy esetről, ha szem elől tévesztünk egy lehe-

tőséget, azaz nem pontosan annyit következtetünk egy ismeretből, mint amennyit

lehet, máris elvesztettünk egy osztályt, mivel az osztályokhoz reprezentánsok út-

ján jutunk.

Ciklikus a faktorcsoport

Növekvő rendben megyünk sorba a lehetséges ciklikus csoportokon, és az egyre

bővülő ismereteinket ott használjuk, ahol csak lehet.

20



Elsőrendű

Ha a faktorcsoport C1-gyel izomorf, akkor ennek a tapétának csak eltolási szim-

metriái vannak. Vegyünk egy tetszőleges paralelogrammahálót. A paralelogram-

mák belsejébe írjunk egy semmilyen szimmetriával nem rendelkező betűt, legyen

ez Γ. A továbbiakban is ezt a betűt használjuk majd arra a célra, hogy egy alakzatot

minden szimmetriájától megfosszunk. Az így kapott tapéta összes szimmetriája

eltolás, és az ezek által alkotott rács Bravais-típusa tetszőleges lehet.

Γ Γ Γ

Γ Γ Γ

Γ Γ Γ

Az ábrán alapcella bármely szürke vonalak által határolt tartomány, melynek

egy Γ van a belsejébe írva, és primitív cella a halványszürke rész (mely most

speciálisan alapcella is). A további ábrákon is így jelöljük az alapcellákat és a

primitív cellákat.

Másodrendű

Ha a faktorcsoport C2-vel izomorf, akkor ennek a tapétának az eltolási szimmet-

riáin kívül még 180◦-os forgásszimmetriái vannak. Ilyenek a semmilyen további

szimmetriával nem rendelkező paralelogrammarácsok. Mivel speciálisan ezek is

tapéták, máris készen vagyunk.

Azért adunk olyan jellegű példát is, mint az elsőrendűé. Legyen v1 és v2 a tapé-

ta eltolásrácsának egy bázisa – melynek tehát ismét tetszőleges a Bravais-típusa.

Milyen rendszer a forgatási középpontok rendszere, azaz a 180◦-os forgásközép-

pontok hogyan helyezkednek el? A vektorrácsok tárgyalásánál megbeszéltük,

hogy ekkor a forgásközéppontok 1
2v1 és 1

2v2 egész együtthatós lineáris kombi-

nációinak felelnek meg. A faktorcsoport elemszáma kettő, tehát a primitív cella

kétszer akkora területű, mint az alapcella. A forgásközéppontokat most és ezután

is csak a primitív cellán jelöljük, ezúttal teli körrel.

Γ Γ Γ ΓΓ Γ

Γ Γ Γ ΓΓ Γ

Γ Γ Γ ΓΓ Γ
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Harmadrendű

Ha a faktorcsoport C3-mal izomorf, akkor ennek a tapétának az eltolási szimmet-

riáin kívül még ±120◦-os forgásszimmetriái vannak. Milyen rendszer a forgatási

középpontok rendszere, azaz a ±120◦-os forgásközéppontok hogyan helyezked-

nek el? Először azt látjuk be, hogy van értelme ilyenből két legközelebbit venni.

Vegyünk két különböző ±120◦-os forgásközéppontot. Az egyik körül forgas-

sunk 120◦-kal, a másik körül −120◦-kal. Mindkét forgatást bontsuk fel két tenge-

lyes tükrözés kompozíciójára, de úgy, hogy használjuk ki, hogy mindkét felbontás

esetén tetszőlegesen megválaszthatjuk az egyik tükörtengelyt. Az első forgatást

bontsuk fel tehát %2◦%1 kompozícióra, a másodikat pedig %3◦%2 kompozícióra úgy,

hogy t1t2∠ = t3t2∠ = 60◦, ahol ti tükörtengelye %i-nek.

60◦

60◦

t1 t3

t2

A két forgatás kompozíciója így %3 ◦ %2 ◦ %2 ◦ %1 = %3 ◦ %1, ami egy eltolás, mely-

nek hossza a választott forgatási középpontok távolságával egyenesen arányos.

Emiatt, ha a különböző forgatási középpontok között fellépő távolságok között

nem lenne legkisebb, akkor az eltolásvektorok halmazának lenne torlódási pont-

ja, amiről tudjuk, hogy lehetetlen. Ebből az következik, hogy van értelme két

legközelebbi ±120◦-os forgásközéppontot venni.

Vegyünk tehát két legközelebbi±120◦-os forgásközéppontot. Ezek egymás kö-

rüli elforgatottjai, majd azok körüli elforgatottjai is ±120◦-os forgásközéppontok

lesznek, és így tovább. Ezzel a következő ábra szerinti ±120◦-os forgásközéppon-

tokhoz jutunk.
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A hatszögek középpontjait, mint ±120◦-os forgásközéppontot, két legközelebbi

csúcs körüli 120◦-os forgatás kompozíciójából kapjuk meg: Hasonlóan az előző

bekezdéshez, bontsuk fel a forgatásokat tengelyes tükrözésekre, s tekintsük a

tükrözések kompozícióját : %3 ◦%2 ◦%2 ◦%1 = %3 ◦%1, ahol %1 és %3 tükörtengelyeinek

szöge 120◦.

60◦ 60◦

t1 t3

t2

P

60◦

Ezért %3 ◦%1 egy −120◦-os forgatás P körül. Ezzel megkaptuk az összes forgatási

középpontot, mert egy újabb már közelebb lenne egy már meglévőhöz, mint az

ezek között fellépő minimális távolság, ami lehetetlen. Tehát a forgásközéppontok

szabályos háromszögrácsot alkotnak.

Áttérve a tapéta eltolási szimmetriáira, két bekezdéssel ezelőtt már mutattunk

egy eltolásvektort, s ehhez hasonlóan ennek 60◦-os elforgatottját is elő tudjuk

állítani ±120◦-os forgatások kompozíciójából.

Állítjuk, hogy ez a két vektor bázisa a tapéta eltolásrácsának. Ugyanis vegyünk

egy P körüli 120◦-os forgatást és egy v vektorral való eltolást. Hasonló elven

a kettővel ezelőtti bekezdéshez, bontsuk fel a forgatást és az eltolást tengelyes

tükrözésekre, s tekintsük a tükrözések kompozícióját : %3◦%2◦%2◦%1 = %3◦%1.

60◦

60◦

t1

t2

v

d

2d
t3

P

Q
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Tehát %3◦%1 egy 120◦-os forgatás Q körül. Viszont az előző hatszögben így a többi

vektor nem jöhet szóba.

Ezzel a tapéta forgatási középpontjainak rendszere után az eltolásrácsát is meg-

adtuk, melynek Bravais-típusa D6.

A faktorcsoport elemszáma három, tehát a primitív cella háromszor akkora

területű, mint az alapcella.

Γ

Γ
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Γ
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Negyedrendű

Ha a faktorcsoport C4-gyel izomorf, akkor ennek a tapétának az eltolási szim-

metriáin kívül még ±90 és 180 fokos forgásszimmetriái vannak. Milyen rendszer

a forgatási középpontok rendszere, azaz a különböző típusú forgásközéppontok

hogyan helyezkednek el? A harmadrendű esetben meggondoltakhoz hasonlóan,

lehet két legközelebbi ±90◦-os forgásközéppontot venni. Ezek egymás körüli el-

forgatottjai, majd azok körüli elforgatottjai is±90◦-os forgásközéppontok lesznek,

és így tovább. De ±90◦-os forgásközéppont nincs is más, mert az már közelebb

lenne egy már megtalálthoz, mint az ezek között fellépő minimális távolság, ami

lehetetlen. Ezek a forgásközéppontok tehát egy négyzetrácsot alkotnak.

Két 90◦-os forgatás kompozíciója milyen pontokat hagy fixen? Ezek ugyan-

is 180◦-os forgásközéppontok lesznek. Hasonlóan gondolkodva a harmadrendű

esethez, különböző forgatások esetén az egyik sorrendben most a következő P

körüli forgatásokat kapjuk.
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45◦ 45◦

t1 t3

t2

90◦

P

Ezzel megkaptuk az összes forgatási középpontot. Az utóbb talált forgásközép-

pontok egybevágó négyzetrácsot alkotnak az előbbiek négyzetrácsával, ahol a

két négyzetrács egymás négyzeteinek középpontjai. Ezúttal teli körrel jelöljük a

±90◦-os forgásközéppontokat és lyukas körrel a csak 180◦-osakat.

Áttérve a tapéta eltolási szimmetriáira, két 180◦-os forgatás kompozíciója el-

tolás, méghozzá a forgatási középpontok összekötő vektorának kétszeresével.

(A szokásos módon bontsuk fel a forgatásokat tengelyes tükrözésekre úgy, hogy

az egyik tükörtengely közös legyen.) Válasszunk két legközelebb eső 180◦-os for-

gatást. Ezek kompozíciójából adódó eltolásvektor, s ennek 90◦-os elforgatottja

benne van tehát az eltolásrácsban.

Állítjuk, hogy ez a két vektor bázisa a tapéta eltolásrácsának. Ugyanis vegyünk

egy P körüli 180◦-os forgatást és egy v vektorral való eltolást. Ekkor 1
2v-vel vett

eltoltja P-nek szintén egy 180◦-os forgásközéppont. (A szokásos módon bontsuk

fel a forgatást és az eltolást tengelyes tükrözésekre úgy, hogy az egyik tükörten-

gely közös legyen.) Ezzel a tapéta forgatási középpontjainak rendszere után az

eltolásrácsát is megadtuk, melynek Bravais-típusa D4.

A faktorcsoport elemszáma négy, tehát a primitív cella négyszer akkora terü-

letű, mint az alapcella.
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Hatodrendű

Ha a faktorcsoport C6-tal izomorf, akkor ennek a tapétának az eltolási szimmetri-

áin kívül még ±60, ±120 és 180 fokos forgásszimmetriái vannak. Milyen rendszer

a forgatási középpontok rendszere, azaz a különböző típusú forgásközéppontok

hogyan helyezkednek el? A harmadrendű esetben meggondoltakhoz hasonlóan

lehet két legközelebbi ±60◦-os forgásközéppontot venni. A negyedrendű esethez

hasonlóan az összes ±60◦-os forgásközéppont ezek egymás körüli elforgatott-

jai, majd azok körüli elforgatottjai, és így tovább. Ezek a középpontok tehát egy

szabályos háromszögrácsot alkotnak.

Két 60◦-os forgatás kompozíciója milyen pontokat hagy fixen? Ezek ugyanis

±120◦-os forgásközéppontok lesznek. Hasonlóan gondolkodva a harmadrendű

esethez, különböző forgatások esetén az egyik sorrendben most a következő P

körüli forgatásokat kapjuk.

30◦ 30◦

t1 t3

t2
60◦

P

Egy 60◦-os és egy 120◦-os forgatás milyen pontokat hagy fixen? Ezek ugyan-

is 180◦-os forgásközéppontok lesznek. Hasonlóan gondolkodva a harmadrendű

esethez, különböző forgásközéppontok esetén az egyik sorrendben most a követ-

kező P körüli forgatásokat kapjuk.

30◦ 60◦

t1

t3

t2

90◦

P

Ezzel megkaptuk az összes forgatási középpontot. Ezek egy szabályos hatszögmo-

zaikot alkotnak, ahol a hatszögek középpontjai ±60◦-os, csúcsai ±120◦-os, oldal-

felező pontjai csak 180◦-os forgásközéppontok. Ezúttal ezeket rendre teli körrel,

lyukas körrel és iksszel jelöljük.

Áttérve a tapéta eltolási szimmetriáira, két legközelebbi ±120◦-os forgáskö-

zéppontnál az egyik körül 120◦-kal, azután a másik körül −120◦-kal forgatva, az
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így kapott eltoláshoz tartozó eltolásvektor, és annak 60◦-os elforgatottja ugyanúgy

bázist alkot e tapéta eltolásrácsában, mint a harmadrendű esetben. Ezzel a tapéta

forgatási középpontjainak rendszere után az eltolásrácsát is megadtuk, melynek

Bravais-típusa D6.

A faktorcsoport elemszáma hat, tehát a primitív cella hatszor akkora területű,

mint az alapcella.
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Diédercsoporttal izomorf a faktorcsoport

Ha egy tapétacsoport faktora az eltolások szerint izomorf egy diédercsoporttal,

akkor már van ismeretünk a tapéta eltolásrácsáról és forgatási középpontjainak

rendszeréről, mivel minden Dn-nek részcsoportja Cn : az előző pont gondolatme-

netei szóról szóra ezen tapétákra is érvényesek. Ezenkívül a 2.5. tétel miatt, mivel

|Dn : Cn|=2, ezért ha egy tapétacsoport faktora az eltolások szerint izomorf Dn-nel,

akkor ennek alapcellája feleakkora területű, mint a benne részcsoportként meglé-

vő azon tapétacsoportnak, amelynek faktora az eltolások szerint Cn-nel izomorf.

A tengelyes és csúsztatva tükrözések rendszeréről általában annyit lehet mon-

dani, hogy a párhuzamos tengelyes és csúsztatva tükrözések tengelyei az eltolási

szimmetriák miatt egyenközűen helyezkednek el, továbbá, ha mindkettő előfor-

dul, akkor váltakozva követik egymást, hiszen akár tengelyesen, akár csúsztatva

tükrözéssel tükrözünk, ugyanazt az ábrát kell kapnunk.

A tapétacsoport párhuzamos tengelyes és csúsztatva tükrözéseiről ezenkívül

jelezzük, hogy a faktorban egyetlen elemként vannak jelen. Emiatt az egybeesés

miatt nem várható, hogy izomorf faktorok izomorf tapétacsoportokat vonnak

maguk után.
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Elsőfokú

Ha a faktorcsoport D1-gyel izomorf, akkor ennek a tapétának egyirányú tenge-

lyes vagy csúsztatva tükrözései vannak (melyeknek tengelyei egymással párhu-

zamosak). A faktorcsoport elemszáma kettő, tehát a primitív cella kétszer akkora

területű, mint az alapcella.

Milyen esetek fordulhatnak elő? Lehet olyan, hogy a faktorcsoport másod-

rendű eleme csupa tengelyes tükrözésből származik; aztán, hogy tengelyes és

csúsztatva tükrözésből is ; végül, hogy csupa csúsztatva tükrözésből. Az ábrákon

a tengelyes tükrözések tükörtengelyeit és a csúsztatva tükrözések tengelyeit most

és ezután is csak a primitív cellán fogjuk jelölni, előbbit fekete vonallal, utóbbit

szaggatott vonallal.

1. Tegyük fel, hogy a faktorcsoport másodrendű eleme csupa tengelyes tükrözés-

ből származik, vagyis, hogy a tapétacsoportban a csúsztatva tükrözések tengelyei

mind szimmetriatengelyek is. Ekkor mik a tapéta eltolási szimmetriái?

Legyen % egy t tengelyre való tengelyes tükrözés és τv egy v vektorral való

eltolás. Bontsuk v-t egy t-re merőleges vm és egy t-vel párhuzamos vp vektor össze-

gére. Ekkor τv◦% = τvp ◦τvm ◦% = τvp ◦%
′, ahol %′ tükörtengelye t-nek 1

2vm-mel való

eltoltja. Tehát egy tengelyes tükrözés és egy eltolás kompozíciója mindig csúsz-

tatva tükrözés, ahol a csúsztatva tükrözés tengelyének elhelyezkedését pontosan

ki tudjuk fejezni a tükörtengelyből és az eltolásvektorból.

Ezért ebben az esetben a tükörtengelyekkel nem párhuzamos eltolásvektorok

mindig két olyan tükörtengelyen lévő pontot kötnek össze, ahol a tükörtengelyek

között páratlan sok tükörtengely helyezkedik el.

Két szomszédos tükrözés kompozíciója egy olyan v vektorral való eltolás,

amely merőleges a tengelyekre és aminek hossza a tengelyek távolságának dup-

lája. Az eltolásrácsban biztosan van olyan u vektor, hogy −90◦ ≤ vu∠ ≤ 90◦. Ha

v és u nem merőleges egymásra, akkor v és megfelelő n pozitív egészre u−n ·v

az, ugyanis v a lehető legrövidebb a tükörtengelyekre merőleges eltolásvektorok

között.

u

v

Tehát van v-re merőleges eltolás a tapétacsoportban. Válasszunk v-hez ezek közül

egy legrövidebbet. Állítjuk, hogy ez a két vektor bázisa a tapéta eltolásrácsának.
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Ugyanis, ha van kimaradó eltolásvektor, akkor olyannak is kell lennie, hogy a

két vektor által kifeszített téglalap bal alsó csúcsába helyezve a kezdőpontját,

végpontja a téglalap egy belső pontja. Ekkor a téglalap bal oldalára támaszko-

dó tükörtengelyre való tengelyes tükrözés és az ezzel a vektorral vett eltolás

kompozíciója olyan csúsztatva tükrözést ad, amely nincsen a tapétacsoportban.

Ezzel a tapéta tükrözéseinek rendszere után az eltolásrácsát is megadtuk, melynek

Bravais-típusa DT
2 (illetve speciális esetben lehet D4).

Γ ΓΓ Γ Γ Γ

Γ ΓΓ Γ Γ Γ

Γ ΓΓ Γ Γ Γ

2. Most tegyük fel, hogy a faktorcsoport másodrendű eleme tengelyes tükrö-

zésből és csúsztatva tükrözésből is származik, vagyis, hogy a tapétacsoportban a

csúsztatva tükrözések tengelyei olykor (de nem mindig) szimmetriatengelyek is.

Ekkor mik a tapéta eltolási szimmetriái?

Vegyünk egy e tükörtengelyt és egy szomszédos f csúsztatva tükrözési ten-

gelyt. Az f -hez tartozó minimális eltolásvektor legyen v, és két legközelebbi ten-

gelyes tükrözés kompozíciója legyen 2w-vel való eltolás. Ekkor (τ±v◦% f )◦%e benne

van a tapétacsoportban, ami átzárójelezve a w±v eltolásvektorokat származtatja.

2w

w+v

w–v

Állítjuk, hogy ez a két vektor bázisa a tapéta eltolásrácsának. Ugyanis, ha van

kimaradó eltolásvektor, akkor olyannak is kell lennie, hogy a két vektor által kife-

szített rombusz bal csúcsába helyezve a kezdőpontját, végpontja a rombusz egy

belső pontja. Ekkor a rombusz bal csúcsába függőlegesen állított tükörtengelyre

való tengelyes tükrözés és az ezzel a vektorral vett eltolás kompozíciója olyan

csúsztatva tükrözést ad, amely nincsen a tapétacsoportban. Ezzel a tapéta tükrö-

zéseinek rendszere után az eltolásrácsát is megadtuk, melynek Bravais-típusa DR
2

(illetve speciális esetekben lehet D4 vagy D6).
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3. Végül nézzük azt az esetet, amikor a faktorcsoport másodrendű eleme csupa

csúsztatva tükrözésből származik. Ekkor mik a tapéta eltolási szimmetriái?

Vegyünk egy csúsztatva tükrözési tengelyt, t-t. Legyen v minimális eltolási

komponens a t tengelyű csúsztatva tükrözéshez. Legyen a v irányú eltolásvekto-

rok között w minimális. Azt bizonyítjuk be, hogy w = 2v. Mivel a szóban forgó

csúsztatva tükrözés négyzete 2v-vel való eltolás, ezért w legfeljebb ilyen hosszú

lehet. Tegyük fel, hogy rövidebb. Ekkor τ−w ◦ (τv ◦%t) = τv−w ◦%t. De |v−w| < |v|,

ami ellentmond v minimalitásának.

Vegyünk két szomszédos csúsztatva tükrözési tengelyt. Az előző bekezdés

gondolatmenetét alkalmazva, a hozzájuk tartozó minimális eltolási komponen-

sekről kiderül, hogy megegyeznek. Az egyik tengellyel vett csúsztatva tükrözést

és a másik tengellyel vett csúsztatva tükrözés inverzét komponálva, a csúsztat-

va tükrözések tengelyeire merőleges eltolásvektort kapunk, melynek hossza a

szomszédos csúsztatva tükrözések tengelyei távolságának a duplája. Ezt a vek-

tort jelölje u. Állítjuk, hogy az előző bekezdésbeli 2v és u bázisa a tapéta eltolás-

rácsának. Ennek megokolása teljesen analóg az első esetéhez, csak a téglalap bal

oldalára támaszkodó tengelyes tükrözés helyett csúsztatva tükrözést kell helyet-

tesíteni. Ezzel a tapéta tükrözéseinek rendszere után az eltolásrácsát is megadtuk,

melynek Bravais-típusa DT
2 (illetve speciális esetben lehet D4).
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Másodfokú

Ha a faktorcsoport D2-vel izomorf, akkor ennek a tapétának egymásra merőleges

tengelyes vagy csúsztatva tükrözései vannak. A faktorcsoport elemszáma négy,

tehát a primitív cella négyszer akkora területű, mint az alapcella.

Milyen esetek fordulhatnak elő? Először is lehet olyan, hogy két különböző

irányú tükörtengely is van. Ezen belül előfordulhat, hogy csak tükörtengelyek

szerepelnek; és előfordulhat, hogy külön csúsztatva tükrözési tengelyek is. Egy

következő eset, amikor csak egyirányú tükörtengelyek lépnek fel ; és egy másik

eset, amikor nincs is tükörtengely.

1. Tegyük fel, hogy csak tükörtengelyek vannak. Ekkor a tükörtengelyek met-

széspontjai mind 180◦-os forgásközéppontok. Vannak-e még?

Vegyünk a tapétacsoportból egy P körüli 180◦-os ϕ forgatást és egy t tengelyre

való %t tengelyes tükrözést. Bontsuk ϕ-t %tm és %tp tengelyes tükrözések kom-

pozíciójára, ahol tm egy t-re merőleges, tp egy t-vel párhuzamos tengely. Ekkor

%t◦ϕ = %t◦%tp ◦%tm = τ2v◦%tm , ahol v merőlegesen mutat P-ből t-re.
t

v

P

tp

tm

Tehát egy tm tengelyű 2v eltolásvektorú csúsztatva tükrözést kaptunk.

De ebben az esetben feltettük, hogy minden csúsztatva tükrözéshez tartozó

tengely egyúttal tükörtengely is, ezért tm tükörtengelye a tapétának, mely áthalad

P-n. Viszont, ha a ϕ és %tm is eleme a tapétacsoportnak, akkor ϕ ◦ %tm = %tp is.

Így ebben az esetben a tükörtengelyek metszéspontjai a forgatási középpontok

rendszere. Ebből pedig már adódik az eltolásrács, melynek Bravais-típusa DT
2

(illetve speciális esetben lehet D4).
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2. Most tegyük fel, hogy két különböző irányú tükörtengely is van, és külön

csúsztatva tükrözési tengelyek is fellépnek. Ekkor a tükörtengelyek metszéspont-

jai mind 180◦-os forgásközéppontok, és legalább az egyik irányban, a szomszédos

tükörtengelyek között félúton csúsztatva tükrözések tengelyei helyezkednek el.

Az előző eset meggondolásából adódik, hogy egy tengelyes és egy rá merőle-

ges csúsztatva tükrözés kompozíciójából egy 180◦-os forgatás adódik a csúsztatva

tükrözés tengelyén. Mivel forgásközéppont tükörtengelyen nem adódhat már, és

az újabb 180◦-os forgatás az eddig megtalált forgásközéppontok téglalaprácsának

is szimmetriája kell hogy legyen, ezért a téglalapok középpontjaiban lesznek a

további 180◦-os forgásközéppontok.

Ismét az előző eset meggondolásából adódik, hogy az újonnan megtalált for-

gásközéppontok és a másik irányú tengelyes tükrözések kompozíciói a másik

irányú csúsztatva tükrözéseket adják, melyeknek tengelyei persze ismét szom-

szédos tükörtengelyek között helyezkednek el.

Így ebben az esetben a tükörtengelyek metszéspontjai és a csúsztatva tükrözé-

sek tengelyeinek metszéspontjai adják a forgatási középpontok rendszerét. A két

metszéspontrendszer két téglalaprácsa egymás téglalapjainak középpontjai. Eb-

ből pedig már adódik az eltolásrács, melynek Bravais-típusa DR
2 (illetve speciális

esetekben lehet D4 vagy D6).
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3. Ezután azt tegyük fel, hogy csak egyirányú tükörtengelyek vannak. Ekkor

egyetlen forgásközéppont sem lehet tükörtengelyen, hanem azok mindig két

szomszédos tükörtengely között helyezkednek el. Így ezúttal is használhatjuk

az első esetben meggondoltakat, hogy ekkor a csúsztatva tükrözések tengelyeire

kell hogy illeszkedjenek a forgásközéppontok.

Ezzel tisztán előttünk van a tengelyes és csúsztatva tükrözések rendszere,

továbbá ehhez képest a forgásközéppontok téglalaprácsa. Ebből pedig már adódik

az eltolásrács, melynek Bravais-típusa DT
2 (illetve speciális esetben lehet D4).
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4. Végül nézzük azt az esetet, amikor nincsenek tükörtengelyek. Ekkor két kü-

lönböző irányú csúsztatva tükrözés van, melyekre nem illeszkedhet forgásközép-

pont, mert ez az első esetben meggondoltak miatt tengelyes tükrözést eredmé-

nyezne. Így a forgásközéppontok csak a csúsztatva tükrözésekhez tartozó tenge-

lyek metszéspontjai téglalaprácsának középpontjai lehetnek.

Ezzel tisztán előttünk van a csúsztatva tükrözések rendszere, továbbá ehhez

képest a forgásközéppontok téglalaprácsa. Ebből pedig már adódik az eltolásrács,

melynek Bravais-típusa DT
2 (illetve speciális esetben lehet D4).

Γ Γ

ΓΓ

Γ Γ

ΓΓ

Γ Γ

ΓΓ

Γ Γ
ΓΓ

Γ Γ

ΓΓ

Γ Γ
ΓΓ

Γ Γ
ΓΓ

Γ Γ

ΓΓ

Γ Γ

ΓΓ

Harmadfokú

Ha a faktorcsoport D3-mal izomorf, akkor ennek a tapétának pontosan három

különböző irányú tengelyes vagy csúsztatva tükrözése van, melyek egymással

egyenszögűen helyezkednek el. A faktorcsoport elemszáma hat, tehát a primitív

cella hatszor akkora területű, mint az alapcella.

Milyen esetek fordulhatnak elő? Ehhez először azt látjuk be, hogy ha a faktor-

csoport D3-mal izomorf, akkor a tapéta tengelyesen szimmetrikus: Az izomorfia

miatt csúsztatva tükrözést tartalmaz a tapétacsoport. Vegyünk egyet, melynek
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tengelye t, s az eltolásvektora v. Valamelyik 120◦-os forgásközéppont körül for-

gassuk el ilyen szögben t-t t′-be, v-t v′-be. A 2v′-vel való eltolás szimmetriája a

tapétának, hiszen ez a választott csúsztatva tükrözés 120◦-os elforgatottjának a

négyzete. Komponáljuk a választott csúsztatva tükrözést a 2v′-vel való eltolással,

mit kapunk? A t-re vonatkozó tükrözésnek és egy rá merőleges irányú eltolásnak

a kompozícióját, ami tükrözés. Tehát a tapéta tengelyesen szimmetrikus.

t

120◦

t'

v

2v'

90◦

A forgatási középpontok rendszere egy szabályos háromszögrács. Mivel spe-

ciálisan ennek is szimmetriája a tapéta egy tengelyes tükrözése, ezért kétféle

tükörtengely lehet : ami belemetsz egy háromszögbe, s így annak is szimmetriája ;

vagy ami nem metsz bele, hanem egy háromszög oldalára támaszkodik.

1. Tegyük fel, hogy van olyan tükörtengely, amely az utóbbi lehetőség szerin-

ti, ami tehát két legközelebb lévő forgásközépponton halad át. Ekkor ennek egy

pontja körüli elforgatottjai és azok eltoltjai mind tükörtengelyek lesznek, és tü-

körtengelyből nem is lehet több, mert az is egy forgásközépponton menne át, de

a választott tükörtengely elmozgatásai közül már minden forgásközéppontban

három különböző állású van. Nem fér el egy negyedik is, ugyanis az egy nagyobb

rendű forgatást vonna maga után, mint amit a faktorcsoport megenged.

Tehát ismerjük a tapéta eltolásrácsát, valamint forgásközéppontjainak és tü-

körtengelyeinek rendszerét. Ebből pedig adódik alapcella a tapétacsoporthoz,

melynek parkettázásából már kiolvashatjuk a csúsztatva tükrözéseket.
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2. Tegyük fel, hogy a másik lehetőség szerinti tükörtengely áll rendelkezésre,

mely tehát a forgásközéppontok szabályos háromszögrácsában egy háromszög

szimmetriatengelye. Az előző eset után már azt is tudjuk, hogy most csak ilyen

tükörtengelyek lehetnek, hiszen a két lehetőség közül csak ez fordulhat elő. Szó-

val vegyünk egy ilyen tükörtengelyt, és ennek egy pontja körüli elforgatottjai és

azok eltoltjai adják a tükörtengelyek rendszerét, ugyanis ezek metszéspontjain

már nem haladhat tükörtengely, és a kimaradó forgásközéppontokon sem. Előbbi

az előző eset meggondolása szerint adódik, utóbbi pedig abból, hogy egy ilyen

kimaradó ponton csak úgy haladhat tükörtengely, hogy egy hozzá legközelebbi

ponton is átmegy, vagy pedig derékszögben metsz egy már meglévő tükörten-

gelyt, ami szintén lehetetlen.

Tehát ismerjük a tapéta eltolásrácsát, valamint forgásközéppontjainak és tü-

körtengelyeinek rendszerét. Ebből pedig adódik alapcella a tapétacsoporthoz,

melynek parkettázásából már kiolvashatjuk a csúsztatva tükrözéseket.
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Negyedfokú

Ha a faktorcsoport D4-gyel izomorf, akkor ennek a tapétának pontosan négy

különböző irányú tengelyes vagy csúsztatva tükrözése van, melyek egymással

egyenszögűen helyezkednek el. A faktorcsoport elemszáma nyolc, tehát a primitív

cella nyolcszor akkora területű, mint az alapcella.

Milyen esetek fordulhatnak elő? Ehhez először azt látjuk be, hogy ha a faktor-

csoport D4-gyel izomorf, akkor a tapéta tengelyesen szimmetrikus: Az izomorfia

miatt csúsztatva tükrözést tartalmaz a tapétacsoport. Vegyünk egyet, melynek
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tengelye t, s az eltolásvektora v. Tekintsünk a forgatási középpontok rendszeré-

re, ahol teli körrel vannak jelölve a ±90◦-os, lyukas körrel pedig a csak 180◦-os

forgásközéppontok.

w1

w2

Egy csúsztatva tükrözés szimmetriája a forgásközéppontok négyzetrácsának is,

tehát t párhuzamos vagy merőleges w1 vagy w2 valamelyikével, ezért v is ilyen

állású. Feltehetjük, hogy t párhuzamos w1-gyel, és hogy v a lehető legrövidebb

azok között a t-vel párhuzamos vektorok között, amelyek t-vel együtt tapéta-

csoportbeli csúsztatva tükrözést adnak, azaz feltehető, hogy v = w1. Miután a

faktorcsoport D4-gyel izomorf, van a tapétacsoportban olyan csúsztatva tükrözés

is, amelynek t′ tengelye 45◦-os szöget zár be t-vel. Ehhez is válasszunk mini-

mális v′ eltolásvektort, melyről feltehető, hogy w2-vel egyenlő. Komponáljuk az

első csúsztatva tükrözést a −2v′-vel való eltolással (mely a második csúsztatva

tükrözés négyzete), mit kapunk? A t-re vonatkozó tükrözésnek és egy rá merőle-

ges irányú eltolásnak a kompozícióját, ami tükrözés. Tehát a tapéta tengelyesen

szimmetrikus.

t

t'
v

–2v'

90◦45◦

Tekintsünk a forgatási középpontok rendszerében egy olyan négyzetet, amely-

nek a csúcsai csak 180◦-os forgásközéppontok, a középpontja pedig 90◦-os. Mivel

speciálisan a forgatási középpontok rendszerének is szimmetriája a tapéta egy

tengelyes tükrözése, ezért kétféle tükörtengely lehet : ami belemetsz egy ilyen

négyzetbe, s így annak is szimmetriája ; vagy ami nem metsz bele, hanem egy

oldalára támaszkodik.
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1. Tegyük fel, hogy van olyan tükörtengely, amely az előbbi lehetőség szerin-

ti, ami tehát egy 90◦-os forgásközépponton is átmegy. A negyedrendű forgás-

szimmetria miatt, ekkor az előbb tekintett négyzet összes szimmetriatengelye

megjelenik. Ezeknek a tengelyeknek az eltoltjai mind tükörtengelyek lesznek, és

tükörtengelyből nem is lehet több, mert az is egy forgásközépponton menne át,

de a választott tükörtengely elmozgatásai közül már minden forgásközéppontban

annyi különböző állású van, amennyit az ottani forgásszimmetria enged.

Tehát ismerjük a tapéta eltolásrácsát, valamint forgásközéppontjainak és tü-

körtengelyeinek rendszerét. Ebből pedig adódik alapcella a tapétacsoporthoz,

melynek parkettázásából már kiolvashatjuk a csúsztatva tükrözéseket.
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2. Tegyük fel, hogy a másik lehetőség szerinti tükörtengely áll rendelkezésre,

mely tehát két legközelebb lévő csak 180◦-os forgásközépponton halad át. Az

előző eset után már azt is tudjuk, hogy most csak ilyen tükörtengelyek lehetnek,

hiszen a két lehetőség közül csak ez fordulhat elő. Szóval vegyünk egy ilyen

tükörtengelyt. A negyedrendű forgásszimmetria miatt, ekkor az előbb tekintett

négyzet minden oldalán szimmetriatengely jelenik meg. Ezeknek a tengelyeknek

az eltoltjai adják a tükörtengelyek rendszerét, ugyanis ezek metszéspontjain már

nem haladhat tükörtengely, és a kimaradó forgásközéppontokon sem. Előbbi az

előző eset meggondolása szerint adódik, utóbbi pedig abból, hogy egy ilyen kima-
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radó ponton csak úgy haladhat tükörtengely, hogy egy hozzá legközelebbi ponton

is átmegy, vagy pedig derékszögben metsz egy már meglévő tükörtengelyt, ami

szintén lehetetlen.

Tehát ismerjük a tapéta eltolásrácsát, valamint forgásközéppontjainak és tü-

körtengelyeinek rendszerét. Ebből pedig adódik alapcella a tapétacsoporthoz,

melynek parkettázásából már kiolvashatjuk a csúsztatva tükrözéseket.
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Hatodfokú

Ha a faktorcsoport D6-tal izomorf, akkor ennek a tapétának pontosan hat külön-

böző irányú tengelyes vagy csúsztatva tükrözése van, melyek egymással egyen-

szögűen helyezkednek el. A faktorcsoport elemszáma tizenkettő, tehát a primitív

cella tizenkétszer akkora területű, mint az alapcella.

Vegyük észre, hogy ha a faktorcsoport D6-tal izomorf, akkor a tapéta tengelye-

sen szimmetrikus, ugyanis ugyanaz az okoskodás elmondható, mint a harmad-

fokú esetben.

Tekintsünk a forgatási középpontok rendszerében egy olyan hatszöget, amely-

nek a csúcsai csak 120◦-os forgásközéppontok, a középpontja pedig 60◦-os. Mivel

speciálisan a forgatási középpontok rendszerének is szimmetriája a tapéta egy

tengelyes tükrözése, ezért kétféle tükörtengely lehet : ami belemetsz egy ilyen

hatszögbe, s így annak is szimmetriája ; vagy ami nem metsz bele, hanem egy
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oldalára támaszkodik. Mindkét esetben áthalad a tükörtengely egy 60◦-os for-

gásközépponton, mert egy ilyen hatszög oldalára támaszkodó tükörtengely egy

másik szomszédos ilyen hatszögnek szimmetriatengelye.

A hatodrendű forgásszimmetria miatt, ekkor az előbb tekintett hatszög összes

szimmetriatengelye megjelenik. Ezeknek a tengelyeknek az eltoltjai mind tükör-

tengelyek lesznek, és tükörtengelyből nem is lehet több, mert az is egy forgáskö-

zépponton menne át, de a választott tükörtengely elmozgatásai közül már minden

forgásközéppontban annyi különböző állású van, amennyit az ottani forgásszim-

metria enged.

Tehát ismerjük a tapéta eltolásrácsát, valamint forgásközéppontjainak és tü-

körtengelyeinek rendszerét. Ebből pedig adódik alapcella a tapétacsoporthoz,

melynek parkettázásából már kiolvashatjuk a csúsztatva tükrözéseket. Így itt

csak egyféle tapétát kaptunk.
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2.4. Algebrai osztályozás

Az előző szakaszban 17 tapétaosztályt különböztettünk meg geometriai reprezen-

tánsok útján. Tehát, ha egy tapétacsoportot geometriailag realizálunk, azaz tapé-

tát készítünk hozzá, akkor az geometriai szemmel nézve, szerkezetileg pontosan

olyan lesz, mint a megtalált 17 reprezentáns egyike. De ebben a különbségtételben

kimondva-kimondatlanul végig szem előtt tartottunk geometriai szempontokat

is! Emlékeztetünk arra, hogy ez a körülmény a rácsok osztályozásánál osztály-

többletet jelentett, hiszen ha csak a rácsok szimmetriacsoportjait osztályoztuk

volna izomorfia erejéig, akkor a DT
2 és a DR

2 osztályokat semmi sem különböztette

volna meg.

Kérdés, hogy ha a tapétacsoportokat izomorfia erejéig osztályozzuk, akkor is

17 osztályt kapunk-e. Az világos, hogy több osztályhoz nem juthatunk, legfeljebb

az történhet meg, hogy ezek közül bizonyos osztályok összeolvadnak. A válasz-

hoz első lépésként tisztán algebrailag kimutatjuk a tapétacsoportokban az eltolási

szimmetriák részcsoportját.

2.6. Tétel. Bármely tapétacsoportban egyértelműen létezik olyanZ×Z-vel izomorf rész-

csoport, amelyet ha tartalmaz egy kommutatív részcsoport, akkor egyenlő is vele. Ez a

részcsoport pontosan az eltolásokból áll.

Bizonyítás. Az eltolások részcsoportja persze izomorf Z×Z-vel, hiszen a hoz-

zájuk tartozó eltolásvektorok vektorrácsot alkotnak. A másik tulajdonságot az

bizonyítja, hogy ha a sík valamely egybevágósága két független vektorhoz tar-

tozó eltolással is felcserélhető, akkor az maga is eltolás: ugyanis a forgatások

semmilyen eltolással nem felcserélhetők, a tengelyes és csúsztatva tükrözések

pedig csak tengelyirányúakkal.

Az egyértelműséget kell még belátnunk. MivelZ×Z elemei végtelen rendűek,

ezért a szóban forgó részcsoportban forgatás és tükrözés nem lehet, csak eltolás

vagy csúsztatva tükrözés. Tegyük fel, hogy van benne csúsztatva tükrözés. Ez csak

közös tengelyű csúsztatva tükrözésekkel és tengelyirányú eltolásokkal felcserél-

hető. Ezek között pedig létezik minimális eltolásvektorú csúsztatva tükrözés,

mely generálja a részcsoportot. Így csak Z-vel való izomorfia jön létre, Z×Z-vel

való nem. Tehát nincsen csúsztatva tükrözés a részcsoportban, csak eltolás. �

Legyen Ω1 és Ω2 két tapéta, melyeknek tapétacsoportjai egymással izomorfak

az f függvény szerint. A 2.6. tétel tanúsága szerint mindkét tapétacsoportban egy-

értelműen jellemezhető algebrailag az eltolások Λ1 és Λ2 részcsoportja. Ezért Λ1

40



képe f -nél Λ2 lesz. Ebből az következik, hogy Sym(Ω1)/Λ1 � Sym(Ω2)/Λ2, ugyan-

is a σΛ1 7→ f (σ)Λ2 hozzárendelés izomorfiát létesít a két faktorcsoport között.

Tehát, ha Sym(Ω1)/Λ1 � Sym(Ω2)/Λ2, akkor Sym(Ω1) � Sym(Ω2). Így legalább tíz

tapétaosztályunk van. Mostantól csak azonos faktorcsoportot származtató tapé-

tacsoportok körében kell vizsgálódnunk. Továbbra is tisztán algebrai fogalmakat

használva, ebben a csoportelemek konjugáltságára támaszkodunk.

Azt mondjuk, hogy g és h konjugáltak, ha ezek csoportjában létezik egy f

elem, hogy f g f −1 = h. A csoportelemek között ez ekvivalenciareláció, melynek

ekvivalenciaosztályait konjugáltosztályoknak nevezzük.

Vegyünk egy P körüli α szögű ϕP,α forgatást. Mi ennek konjugáltja egy tet-

szőleges σ szimmetriával? Legyen σ(P) = Q. Ekkor σ ◦ϕP,α ◦σ−1 = ϕQ,±α, ahol a

forgatás szöge aszerint vált előjelet, hogy σ irányításfordító vagy nem. Vegyünk

egy t tengelyre való %t tengelyes tükrözést. Mi ennek konjugáltja egy tetszőleges

σ szimmetriával? Legyen t képe σ-nál s. Ekkor σ◦%t◦σ−1 = %s.

Összegezve, két forgatás akkor és csak akkor tartozik ugyanahhoz a konjugált-

osztályhoz a szimmetriacsoportban, ha a forgásszögek abszolút értéke egyenlő,

és létezik a csoportban olyan szimmetria, amely az egyik középpontot a másikba

képezi, és aszerint irányítástartó, illetve -váltó, hogy a forgásszögek előjele azonos,

illetve ellentétes. Továbbá, azok a tengelyes tükrözések alkotnak egy konjugált-

osztályt, amelyekhez olyan szimmetria létezik, amely egyik tengelyt a másikba

képezi.

2.7. Tétel. Izomorfia erejéig 17 tapétacsoport létezik.

Bizonyítás. A 2.6. tétel következménye miatt a C1, C2, C3, C4, C6 és D6 csoportokkal

izomorf faktorcsoport esetekhez páronként nem izomorf tapétacsoport tartozik,

ez algebrailag is 6 db osztály. Azok az esetek, amelyekhez többféle reprezentáns is

adódott, a következők: D1 (3 db), D2 (4 db), D3 (2 db) és D4 (2 db). Ezeket nézzük

sorra, és az ezeken belüli eseteket is abban a sorrendben, ahogy azokat leírtuk.

Tehát azt kell belátnunk, hogy minden eseten belül is minden esethez páronként

nem izomorf tapétacsoport tartozik, és ismét a 2.6. tétel következménye miatt

elég, ha ezt csak az egyes eseteken belül igazoljuk.

Módszerünk az, hogy egy alapcellát tekintünk, és azon számoljuk össze a

tengelyes tükrözések vagy forgatások konjugáltosztályait, a tételt megelőző meg-

állapításokat felhasználva. Valóban elég csak egy alapcellát nézni, hiszen alkalmas

csoportelemmel az alapcella akárhová elmozgatható. Tehát a tengelyes tükrözé-

sek bármelyik konjugáltosztályának van olyan eleme, amelynek a tengelye az
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alapcellát határolja, illetve a forgatások bármelyik konjugáltosztályának is van

olyan eleme, amelynek a forgásközéppontja az alapcellához tartozik (értelemsze-

rűen a határán). Ha különböző számú konjugáltosztályt kapunk, akkor nemcsak

a geometriai reprezentáció különbözik, hanem tisztán algebrailag sem izomorf

tapétacsoportokról van szó.

D1 : Tekintsük a másodrendű elemeket. Az első esetben az alapcellát határo-

ló két tükörtengelyhez a csoportban nincs olyan transzformáció, amely egyiket

a másikba tudná vinni, tehát két konjugáltosztály van. A második esetben az

alapcellát csupán egyetlen tengelyes tükrözés határolja, így egy konjugáltosztály

adódik. A harmadik esetben pedig nincs is tengelyes tükrözés, tehát konjugáltosz-

tály sincs. Így a három esethez páronként nem izomorf tapétacsoport tartozik.

D2 : Nézzük ismét a másodrendű elemeket, melyek most tengelyes tükrözések

és 180◦-os forgatások. Az első esetben az alapcellát határoló négy tükörtengely

és a csúcsaiban lévő négy forgásközéppont mind különböző konjugáltosztályhoz

tartozik (mert a csoportban nincs olyan transzformáció, amely ezek közül vala-

melyiket egy másikba tudna vinni), tehát nyolc konjugáltosztály van. A második

esetben a határoló két tengelyes tükrözés persze nem konjugált. A cella szélén

lévő négy forgásközéppontból a hegyesszögű csúcsokban lévő kettő konjugált

(mert a köztük félúton lévő forgatás felcseréli őket), a többi nem, így lesznek

összesen öten. A harmadik esetben a határoló két tükrözés persze konjugált (mert

a köztük félúton lévő középpontos tükrözés felcseréli a hozzájuk tartozó ten-

gelyeket), a cella szélén lévő két forgatás nem. Ez összesen három. A negyedik

esetben csak forgatások vannak, és két osztályuk van, mert szomszédosak közül

nem lehet egyiket sem a másikba vinni, de az átlósan átelleneseket igen. Tehát a

négy esethez tartozó tapétacsoportok páronként nem izomorfak.

D3 : Vegyük a harmadrendű elemeket. Az első esetben három forgásközéppont

van az alapcellán, a másik esetben kettő. Egyik esetben sem lehet egy forgás-

középpontot egy másikba átvinni egy csoportbeli szimmetriával. Így a két eset

páronként nem izomorf tapétacsoportot ad.

D4 : Végül nézzük a negyedrendű elemeket. Az első esetben két negyedrendű

forgásközéppont van az alapcellán, és a csoportban nincs olyan transzformáció,

amely egyiket a másikba tudná vinni. A másik esetben egy. Tehát a két esethez

tartozó tapétacsoportok ismét páronként nem izomorfak. �

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a tapétákat abba a rendbe szedtük, amelyet

szimmetriacsoportjaik izomorfia szerinti osztályozása ad.
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Köszönetnyilvánítás

Először Istennek szeretnék köszönetet mondani, hogy olyan utakon járatott en-

gem, amelyeket én nem választottam volna, de amikről most úgy hiszem, hogy a

lehető legjobb utak voltak.

Másodszor a szüleimnek mondanék köszönetet, amiért olyan nagy türelem-

mel voltak felém. Ők olyan támaszt nyújtottak nekem, amely nem magától érte-

tődő, ami el nem várható. Ez a biztos otthon, mely mindig szeretettel vár, őszinte

bizalommal tekintett rám. Remélem, rászolgáltam.

Harmadszor témavezetőmnek, Moussong Gábornak tartozom köszönettel.

Mint matematikus, mint tanár, és mint ember is nagy hatást gyakorolt rám. Ma-

gával ragadó témát ajánlott nekem, mellyel sokszor igen meggyűlt a bajom, de

mindig megérte a fáradtságot. Időt és energiát nem kímélve segítette végig elejé-

től fogva a szakdolgozat elkészültét, rendkívüli áldozatkészséggel. Igyekeztem a

lehető legtöbbet eltanulni, ellesni az együtt töltött alkalmakból, és képességeim-

hez mérten törtem magam, hogy amit lehet, megértsek abból, amibe bepillantást

engedett. A szakdolgozat egyetlen részletkérdésében sem maradtam magamra.

A matematikai korrektségen túl éles bírálóm és készséges segítőm volt a gondo-

latok helyes mondatba foglalását illetően is. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért,

és megtiszteltetésnek tartom, hogy a Tanár Úr lehetett a témavezetőm.

Végül megemlékeznék azokról a szoftverekről, amelyek nélkül nem jöhetett

volna létre ez a szakdolgozat. A szöveget LATEX szövegszerkesztő rendszerrel szed-

tem, az ábrákat Inkscape vektorgrafikus szerkesztővel rajzoltam. Mindkét prog-

ram szabad szoftver, melyeket szintén ilyen szabadon használható, Linux-alapú

operációs rendszeren futtattam.
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