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1. Voorwoord
We gaan in deze scriptie kijken naar betegelingen van de ruimte.
Dit gaan we doen met allemaal dezelfde eindige stukjes. Deze figuren
hebben, omdat ze oneindig herhalen, symmetrieën. Op deze manier
kunnen we dus een zogenaamde discrete symmetriegroep maken. Met
andere woorden: de symmetrieën brengen een groep voort. Deze groepen kunnen in alle dimensies voorkomen, maar in deze scriptie beperken
we ons tot dimensie 3 en kleiner. Daarna wordt er aandacht besteed
aan een aantal bouwstenen die Arthur Schönflies ooit heeft ”gemaakt”.
2. Inleiding
Voordat we überhaupt naar discrete symmetriegroepen, isometrieën
kunnen kijken, moeten we eerst weten wat dat precies zijn.
Definitie 1.
(1) De zogenaamde ı̈dentiteit”moet erin zitten. Dit
element laat alles zoals het is.
(2) Als I1 en I2 in de groep zitten, dan zit de samenstellingen van
I1 en I2 er ook in.
(3) Als I1 in de groep zit dan zit de ı̈nverseöok in de groep.
Definitie 2. een isometrie is een afbeelding φ : Rn → Rn met de
eigenschap ||v − w|| = ||φ(v) − φ(w)|| voor alle v, w ∈ Rn
Definitie 3. Een symmetriegroep is een verzameling bestaande uit isometrieën die symmetrieën vasthouden, waarbij voldaan wordt aan de
drie groepseigenschappen.
Een discrete groep: Een discrete groep is een groep die discreet is,
maar wat houdt dat in? Dit kunnen we bekijken aan de hand van een
paar voorbeelden.
(1) Neem als figuur een cirkel met middelpunt A. Definiëer nu de
groep als: alle spiegelingen door het punt A en alle rotaties met
middelpunt A.
(2) Neem als figuur een vierkant met middelpunt A. Definiëer nu
de groep als: alle spiegelingen door het punt A en alle rotaties
met middelpunt A. Maar zodanig dat na de rotatie/spiegeling
het vierkant is overgegaan in precies datzelfde vierkant.
In dit tweede voorbeeld kun je alle mogelijkheden van de groep benoemen, namelijk de spiegeling: diagonaal, horizontaal en verticaal. En
de rotaties van 90 graden of veelvouden hiervan. In het eerste voorbeeld is dit niet zo gemakkelijk te benoemen, want iedere spiegeling
door het punt A voldoet, en iedere rotatie rond A is ook weer een cirkel. Dus in zekere zin zijn er te veel symmetrieën in het geval van de
cirkel. Ditis een voorbeeld van een niet-discrete symmetriegroep. De
groepen waar wij naar gaan kijken, zijn de groepen waarbij je eigenlijk
alle symmetrieën kunt benoemen.

3

Definitie 4. Een symmetriegroep G heet discreet, als geldt: voor alle
v ∈ Rn en voor alleb ∈ R>0 geldt: {φ ∈ G|||φ(v)|| ≥ b} is een eindige
verzameling.
We beginnen met 2 dimensies, want dit is het gemakkelijkst voor te
stellen, daarna gaan we over naar 1 dimensie. Daarna bekijken we 3
dimensies.
3. Eéndimensionale symmetriegroepen
We gaan eerst kijken naar discrete symmetriegroepen die R naar R
sturen. Het blijkt dat er in totaal twee van dit soort groepen zijn.
• een groep bestaande uit een verschuiving t : x 7→ x + c, met alle
machten van t erbij. deze groep is isomorf met Z.
• De andere mogelijkheid is een zogeheten dihedrale groep D∞ .
Deze wordt voortgebracht door s : x 7→ d − x en t : x 7→ x + c
(zoor zekere c, d ∈ R). Dan s2 = 1, t heeft orde oneindig en
sts = t−1
4. Strookpatroongroepen
In dit geval beschouwt men de strook (“fries”)
F := {(x, y) ∈ R2 | − 1 ≤ y ≤ 1}.
Het is dus een strook met een breedte. Wij kiezen deze breedte hier
gelijk aan 2. Discrete groepen van isometrieën van R2 die F weer in F
overvoeren, zijn als volgt te beschrijven. Kies een reëel getal c 6= 0, en
neem de groep G = Gc bestaande uit alle afbeeldingen
(x, y) 7→ (±x + nc, ±y)
waarin n de gehele getallen doorloopt. Een strookpatroongroep (in het
Engels frieze group) is per definitie een oneindige ondergroep van Gc .
Merk op dat de elementen van Gc zijn opgebouwd uit vier verschillende
afbeeldingen, of combinaties hiervan:
• De translatie: tc : (x, y) 7→ (x + c, y).
• De spiegeling in de lijn x = 0: sx : (x, y) 7→ (−x, y).
• De spiegeling in de lijn y = 0: sy : (x, y) 7→ (x, −y).
• De rotatie over 180 graden om het punt (0, 0): r : (x, y) 7→
(−x, −y).
Merk op dat r = sx sy = sy sx en s2x = s2y = r2 = id.
G := ht, sx , sy i (de groep voortgebracht door t, sx en sy ) is dan de
maximale symmetriegroep die een strookpatronen kan hebben. De
glijspiegeling en de rotatie zijn combinaties van de drie voortbrengers.
Definiëer T als de ondergroep van G bestaande uit alle translaties, dus
T := hti.
Claim 1. T is een normale ondergroep van G.
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Bewijs. We moeten aantonen dat voor alle g ∈ G geldt gtg −1 ∈ T .
Een willekeurige g ∈ G is te schrijven als g := tn1 snx 2 sny 3 tn4 . . . sny z . Dan
is g −1 = sny z . . . ....t−n4 sny 3 snx 2 t−n1 .
Er geldt
• ttm t−1 = tm ∈ T ,
• sx tm sx = t−m ∈ T ,
• sy tm sy = tm ∈ T .
Immers, ttm t−1 (x, y) = ttm (x − 1, y) = t(x + m − 1, y) = (x + m, y) =
tm (x, y), en sx tm sx (x, y) = sx tm (−x, y) = sx (−x+m, y) = (x−m, y) =
t−m (x, y) en sy tm sy (x, y) = sy tm (x, −y) = sy (x+m, −y) = (x+m, y) =
tm (x, y). Hiermee volgt dat T normaal is.

Definiëer H := hsx , sy i = {id, sx , sy , r}. Omdat T normaal is in G,
geldt T H = HT is een ondergroep van G. En omdat tm sx = sx t−m en
tm sy = sy tm , is elk element van G te schrijven als htk voor een h ∈ H.
Dus HT = G.
Claim 2. G/T ∼
= H.
Bewijs. Definiëer ϕ : H → G/T door ϕ(h) := hT . Dit is een
homomorfisme. Omdat G = HT , is een willekeurig element g ∈ G te
schrijven als htm , voor een h ∈ H. Dan is gT = htm T = hT . Dus is ϕ
surjectief. De kern van ϕ is H ∩ T = {id}, en daarmee is aangetoond
dat ϕ een isomorfisme is.

We krijgen zo de volgende exacte rij:
1 → T −→ G −→ H → 1.
De afbeelding van G naar H, die hier gebruikt wordt, is de samenstelling van het canonieke homomorfisme G → G/T met het isomorfisme
G/T ∼
= H. Dit komt overeen met: een element g ∈ G is een woord in
de letters t, sx en sy ; dit wordt afgebeeld op het element van H dat je
krijgt door uit dit woord alle machten van t te schrappen.
Het exacte rijtje is zelfs “split exact”:
←−

1 → T −→ G −→ H → 1
Het homomorfisme H → G dat hier wordt gebruikt, is de gewone inclusie. ‘Split’ betekent dat de samenstelling H → G → H de identiteit
is.
Het split exacte rijtje betekent (zie [MW-SemiD]) dat G het semidirecte product is van T en H, met betrekking tot het homomorfisme
% : H → Aut(T ) gegeven door h 7→ %h waarbij %h (t) = hth−1 . Hier
is Aut(T ) de groep bestaande uit alle automorfismen van de groep T .
We zullen nu eerst kort in het algemeen wat eigenschappen van een
semidirect product bespreken.
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4.1. Semidirecte producten. Stel N en H zijn twee groepen en ϕ :
H → Aut(N ) is een homomorfisme, geschreven als h 7→ ϕh .
Definitie 5. Het semidirecte product van N en H met betrekking tot ϕ,
notatie N oϕ H, is de groep met als elementen alle paren (n, h) waarbij
n ∈ N en h ∈ H, als eenheidselement het paar (eN , eH ) bestaande uit
de eenheidselementen van N resp. H, en met als groepswet
(n1 , h1 ) ∗ (n2 , h2 ) := (n1 ϕh1 (n2 ), h1 h2 ) .
Het is eenvoudig na te rekenen dat dit inderdaad een groep definiëert.
De inverse van een element (n, h) is (ϕh−1 (n)−1 , h−1 ).
Het semidirecte product levert een split exact rijtje
←−

1 → N −→ N oϕ H −→ H → 1,
waarin N −→ N oϕ H de afbeelding n 7→ (n, eH ) is, en N oϕ H −→ H
is (n, h) 7→ h, en tenslotte H −→ N oϕ H is gegeven door h 7→ (eN , h).
Uit het exacte rijtje is het homomorfisme ϕ terug te vinden, namelijk ϕh (n) is de eerste coördinaat van de conjugatie (eN , h) ∗ (n, eH ) ∗
(eN , h)−1 .
←
Anders gezegd, is 1 → G1 → G2 → G3 → 1 een split exact
rijtje, dan is G2 isomorf met het semidirecte product van G1 met G3
met betrekking tot het homomorfisme dat een g3 ∈ G3 afbeeldt op de
conjugatie ermee (binnen G2 ).
Er geldt N oϕ H ∼
= N × H ⇔ ϕh = idN voor alle h ∈ H.
4.2. Frieze groepen (vervolg). We herhalen even onze notaties:
H = hsx , sy i ∼
= (Z/2Z)2 ,
waarin sx (x, y) = (−x, y) en sy (x, y) = (x, −y). Verder T = hti ∼
= Z,
waarbij t(x, y) = (x + 1, y). De groep
G = hsx , sy , ti
is het semidirecte product T o% H, met % : H → Aut(T ) gegeven door

−1

%h (t) = hth

=

t
t−1

als h = id, sy ;
als h = sx , sx sy .

Stel O ⊂ G is een oneindige ondergroep. We gaan na welke
mogelijkheden er zijn voor O. Dit levert het volgende resultaat.
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Stelling 1. Voor een oneindige ondergroep O van G zijn er de volgende
mogelijkheden.
(1) O = htm i ∼
= Z (voor zekere m > 0).
k
(2) O = ht sy i ∼
= Z (voor zekere k > 0).
(3) O = htm , sy i ∼
= Z × Z/2Z (voor zekere m > 0).
m k
(4) O = ht , t sx i ∼
= D∞ (voor zekere m,k met 0 ≤ k < m).
(5) O = htm , tl sx sy , i ∼
= D∞ (voor zekere m,l met 0 ≤ l < m).
n
l
∼
(6) O = ht sx , t sy i = D∞ (voor zekere n,l met 0 ≤ n < 2l).
(7) O = htm , tn sx , sy i ∼
= D∞ × (Z/2Z)(voor zekere m, n met 0 ≤
n < m).
Bewijs. We hebben onze exacte rij:
α

1 → T → G −→ H → 1
Beperken we α tot de ondergroep O van G, dan levert dit
1 → O ∩ T 7→ O 7→ α(O) → 1.
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Omdat we weten dat O oneindig is en H eindig, moet O ∩ T dus
oneindig zijn. We nemen tm met m > 0 de kleinst mogelijke translatie
in O ∩ T . We gaan kijken naar alle mogelijke α(O), en we gaan kijken
welke groepen we hiermee kunnen vormen.
Stel α(O) = {id}. In dit geval zitten er geen spiegelingen in O. Dus
O = T met voortbrenger htm i. Dit is duidelijk isomorf met Z.
Als α(O) = hsy i dan bestaat O uit elementen tmn met n ∈ Z en
elementen tk sy voor zekere k. Door links te vermenigvuldigen met tm
kunnen we concluderen dat O wordt voortgebracht door tm en tk sy ∈ O
met 0 ≤ k < m. Neem nu twee verschillende k, k1 en k2 . Beschouw
dan tk1 sy tk2 sy = tk1 +k2 . tk1 sy tk1 sy = t2k1 en tk2 sy tk2 sy = t2k2 . Maar
we weten dat tm de kleinste translatie is. Dus twee verschillende k kan
niet. We hebben voortbrengers htm , tk sy i met 0 ≤ k < m. Als k = 0,
dan hebben we het geval htm , sy i, met de eigenschap tm sy = sy tm . Dit
is isomorf met Z × Z/2Z, via tm → (1, 0) en sy → (0, 1).
Maar k kan ook groter dan 0 zijn, maar kleiner dan m. Als dit
het geval is gaan we kijken naar tk sy tk sy . Dit is t2k . Dus geldt dat
2k een veelvoud van m is. En omdat 0 ≤ k < m en m|2k < 2m
volgt dat 2k = m. Omdat (tk sy )2 = t2k kunnen we volstaan met één
voortbrenger htk sy i. Deze groep is isomorf met Z.
Als α(O) = hsx i, dan hebben we de volgende voortbrengers: htm , tk sx i,
met 0 ≤ k < m. De reden dat we 0 ≤ k < m hebben, is omdat G
normaal is, dus een element in O is te schrijven als: tN h met h ∈ H.
Dit levert tnm+k h = tnm tk h en omdat tm al een voorbrenger is, delen
we tmn weg. We gaan weer kijken naar 0 ≤ k1 < k2 < m. Beschouw
tk2 sx tk1 sx = tk2 −k1 . Dit kan niet omdat tm de kleinste translatie is.
Omdat we hebben dat tk sx tm sx t−k = t−m en (tk sx )2 = id, kunnen we
deze groep identificeren met D∞ .
Als α(O) = hsx sy i, dan heeft O voortbrengers van de vorm {tm , tl sx sy },
met 0 ≤ l < m. We gaan weer kijken naar 0 ≤ l1 < l2 < m. Beschouw
tl2 sx tl1 sx = tl2 −l1 . Dit kan niet omdat tm de kleinste translatie is. Omdat we hebben dat tl sx tm sx t−l = t−m en (tl sx )2 = {id}, kunnen we deze
groep identificeren met D∞ .
Als α(O) = hsx , sy i is, dan hebben we de volgende mogelijke voorbrengers. htm , tn sx , tk sy , tl sx sy i met 0 ≤ n < m, k = 0, m/2 en
0 ≤ l < m. Merk op tl sx sy tl = tk sy tn sx tpm met p = {−1, 0}. Immers hebben we wederom een kleinere translatie dan tm . Stel k = 0
dan hebben we de volgende voortbrengers htm , tn sx , sy i. Deze groep
is isomorf met D∞ × (Z/2Z). Immers is deze groep niets anders dan
htm , tn sx i met hsy i als uitbreiding. Als k = m/2 dan hebben de volgende voortbrengershtn sx , tk sy i. Immers valt tm weg omdat (tk sy )2 = tm .
Deze groep is isomorf met D∞ , omdat we een glijspiegeling hebben,
met daarnaast een element van orde 2 dat niet commuteert.

Wat opvalt is dat er zeven groepen zijn, maar dat deze groepen
isomorf zijn met vier groepen.
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• Z
• Z × Z/2Z
• D∞
• D∞ × (Z/2Z)
Dus er is een verschil tussen algebraı̈sch isomorf zijn en eenzelfde soort
patronen vasthouden.
Nu we dit hebben, gaan we kijken welke friese groepen elkaars geconjugeerde zijn.
Definitie 6. λm (x, y) := (mx, my)
Lemma 1.
m
• λ−1
m t λm (x, y) = t.
−1
• λm sy λm (x, y) = sy .
• λ−1
m sx λm (x, y) = sx .
Merk op:
• λn · λm = λmn
• λ1 = id
• λ−1
m = λ1/m
Hieruit kunnen we opmaken dat opschalen met λm , na conjugeren dezelfde groep oplevert. Het opschalen verandert niets aan de groepseigenschappen. Wat we verder hebben gezien, is dat voor 0 ≤ k < m
de voortbrenger tk sx telkens dezelfde eigenschappen heeft. En om deze
isomorf met elkaar te maken gaan we conjugeren met t.
Conjugeren van tk sx . Als k even is, dan k = 2n. In dit geval is
t−n tk sx tn = sx .
En als k oneven is, dus k = 2n + 1, dan t−n tk sx tn = tsx .
Dus in geval (4) hebben we na conjugeren met een macht van t, één
van de gevallen htm , sx i of htm , tsx i. In het laatste geval levert conjugeren met (x, y) 7→ (x + 12 , y) dat htm , sx i en htm , tsx i geconjugeerd zijn.
Tenslotte voert conjugeren met λm de groep htm , sx i over in ht, sx i. Op
een analoge manier is (5) geconjugeerd met ht, sx sy i en (6) met hsx , tsy i
en (7) met ht, sx , sy i.
5. In het algemeen
We hebben eerder gekeken naar isometrieën binnen D∞ × Z/2Z,
maar we kunnen ook in het algemeen kijken naar de isometrieën van
Rn die afstanden bewaren. G = isom(Rn ) bestaat uit twee groepen.
H = stab(0), de isometrieën die de oorsprong behouden. De andere
groep is T , de translaties. Verder kunnen we weer opmerken dat H ∩
T = {id}. Daarnaast kunnen we ieder element g ∈ G schrijven als
g = th voor zekere h ∈ H, t ∈ T . Dus G is te schrijven als: G = T H.
We hebben eerder gezien, dat deze twee eigenschappen opleveren dat
G een semidirect product is van T en H. Hieruit volgt weer, de split
←−
exacte rij: 0 → T → isom(Rn ) −→ H → 0.
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5.1. Discreet. In dit verslag kijken we slechts naar discrete symmetriegroepen. We kijken naar discrete oneindige ondergroepen O van
isom(Rn ) die translaties bevatten in n onafhankelijke richtingen. We
kunnen opmerken dat O ∩ T ∼
= Zn . We hebben nu dus een exacte rij:
0 → T ∩ O → O → α(O) → 0. Merk op α(O) ⊆ H.
Claim 3. α(O) is een eindige groep van afstandbehoudende, lineaire
afbeeldingen.
Bewijs. σ ∈ α(O)|σσ −1 = {id}. En de eigenwaarden λ van σ,
|λ| = 1. En dit geeft een beperking aan het aantal σ dat in O zit.
We maken een injectief homomorfisme α(O) → Aut(T ). Neem een
h ∈ α(O). Dan bestaat er een element th ∈ O dat onder O → H op h
wordt afgebeeld. Dit levert dan het automorfisme tv 7→ (th)tv (th)−1 ∈
Aut(T ). Deze afbeelding wordt gegeven door tv 7→ th(v) , hierbij is tv de
translatie over de vector v. Immers tv+w = tv tw 7→ (th)tv tW (th)−1 =
(th)tv (th)−1 (th)tW (th)−1 = th(v+W ) = th(v) th(w) . Neem nu een basis
tv1 , tv2 , ..., tvn van T . Dat impliceert dat als h ∈ H, dan is vj even lang
als h(vj ). Hieruit volgt, dat er maar eindig veel mogelijkheden zijn
voor h(vj ). Immers, dit zit in het rooster opgespannen door v1 , ..., vn
en het heeft dezelfde norm als vj . Conclusie: er zijn maar eindig veel
mogelijkheden voor h, en dus is α(O) eindig.
We gaan deze h bekijken voor n = 2, 3.
6. Tweedimensionale symmetriegroepen
Deze groepen zijn ook wel bekend als ”behangpatronen”. Zoals we
gezien hebben, zullen al deze groepen O, een deelgroep hebben die bestaat uit translaties. Daarnaast is er de ondergroep H die bestaat uit
afbeeldingen die de oorsprong op z’n plek laten en afstanden bewaren.
Omdat we nu in dimensie 2 zitten, weten we dat er twee onafhankelijke translatierichtingen zijn en kunnen we alle translatierichtingen
opbouwen door twee onafhankelijke vectoren. Deze vectoren noemen
we e1 , e2 . Ons rooster is dan als volgt opgebouwd: Ze1 + Ze2 ,
Met dit gezegd, kunnen we twee eigenschappen van onze groepen
benoemen.
• h ∈ O(2) 

a b
• [h](e1 ,e2 ) =
voor zekere a, b, c, d ∈ Z.
c d
Uit ons eerste punt kunnen we een aantal eigenschappen bepalen.
hhT = id. h is dus diagonaliseerbaar (over C). En omdat det(h) =
det(h)T volgt dat de determinant ±1 is.
Nu kunnen we ook een andere matrix maken ten aanzien van een
standaardbasis


α β
[h]standaardbasis =
γ δ
met eigenwaarden λ1 en λ2 .
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Deze heeft de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•

α2 + γ 2 = 1
β 2 + δ2 = 1
αβ + γδ = 0
det(h) = ±1 = λ1 λ2
spoor[h] = α + δ = λ1 + λ2 ∈ R

Daarnaast weten we uit ons tweede gegeven het volgende: spoor(h) =
a + d ∈ Z. Hieruit kunnen we opmaken dat
• spoor[h] 6 |2|
• λ1 = ±λ2 (de complex geconjugeerde)
• |λ1 | = 1.
Er is maar een eindig aantal karakteristieke polynomen mogelijk.
Nu we dit weten gaan we een aantal voorbeelden hiervan bekijken.
Het simpelste voorbeeld dat er is, zijn de groepen ”P1”. Dit zijn de
groepen met alleen translaties.
Hier hoort het volgende karakteristieke polynoom bij: x2 −2x+1 = 0.
Dit polynoom heeft eigenwaarden
λ = 1. Hieruit volgt de volgende matrix


1 0
0 1



Dit is de identiteitsmatrix, dus er zijn geen mogelijkheden om te
draaien of te spiegelen.
Alleen translaties zijn mogelijk.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook moeilijkere figuren zoals P6m. Deze
figuren hebben translaties, spiegelingen en rotaties over 60 graden. We
kunnen dan naar het volgende karakteristieke polynoom kijken: x2 +x+
1. Deze heeft nulpunten ω met ω 3 = 1, ω 6= 1. Merk op: ω(ω +1) = −1
en hieruit volgt ω + 1 = ω.
We kunnen hier nu vanuit twee oogpunten naar kijken, de gewone
basis op het complexe vlak, of een gekke basis zodat we een matrix met
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gehele coëfficiënten
krijgen.
We beginnen met de basis [1, i] in het complexe vlak. Beschouw
Z
Z[ω] o D6 waarbij
 D6 = h·,
 (−ω) i. De spiegeling, of ook wel de con1 0
jugatie, levert:
. Immers, 1 = 1 en i = −i. Omdat we een
0 −1
rotatie hebben over 60 graden, is ω niet de kleinste hoek, maar −ω.
Wekrijgen nu:√

1/2
3/2
√
.
− 3/2 1/2
√
√
Immers, 1(−ω) = 1/2 − i 3/2 en i(−ω) = i/2 + 3/2.
Dus dit zijn de twee voortbrengers van P6m ten opzichte van de
standaardbasis.

Maar we kunnen ook een andere basis kiezen [1, ω] en dan krijgen
wede volgende
 matrix voor spiegeling:
1 −1
.
0 −1
1= 1 en ω = −ω − 1. Voor rotaties krijgen we:
Immers,

0 1
.
−1 1
Immers, −ω1 = −ω en −ωω = ω + 1.
Nu zijn er twee interessante gevallen die behoorlijk op elkaar lijken.
Maar toch is er een subtiel verschil. Dit is het geval bij P3m1 en P31m.
Hierbij hoort weer het karakteristieke polynoom x2 + x + 1 = 0.
Zo heeft p31m Z[ω] o D3 waarin D3 = h·, (ω)Z i. En p3m1 heeft
Z[ω] o D3 met D3 = h−·, (ω)Z i.
We
 kiezende basis [1, ω]. Dan krijgen we de rotatiematrix
0 −1
1 −1
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Voor
van p31m geldt
 de spiegeling



1 −1
−1 1
en voor de spiegeling van p3m1 geldt
.
0 −1
0 1
Maar het verschil is zichtbaar in het feit dat er in p31m in ieder geval
in één van de drie rotatiecentra geen spiegeling kan plaats vinden. En
dit komt omdat in p3m1 het mogelijk is om z 7→ 1 − z af te beelden.
En in p31m is geen z 7→ −z, dus is het niet mogelijk om deze actie in
p31m te maken.

Het blijkt dat er in totaal zeventien behangpatronen zijn. Voor een
compleet overzicht van al deze groepen en voorbeelden wil ik verwijzen
naar:
http://mathworld.wolfram.com/WallpaperGroups.html
Al deze groepen kunnen op dezelfde manier beschreven en geanalyseerd
worden, maar om dit voor alle zeventien gevallen doen, heeft geen zin
en is eventueel een opgave voor de lezer.
7. Driedimensionale symmetriegroepen
De driedimensionale symmetriegroepen staan ook wel bekend als de
ruimtegroepen. We kunnen weer zeggen dat alle groepen O, een deelgroep hebben die bestaat uit translaties. Daarnaast is er de ondergroep
H die bestaat uit afbeeldingen die de oorsprong op z’n plek laten en
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afstanden bewaren. Omdat we nu in dimensie 3 zitten, weten we dat
er drie onafhankelijke translatierichtingen zijn en kunnen we de ruimte
opbouwen door drie onafhankelijke vectoren. Deze vectoren noemen
we e1 , e2 , e3 . Ons rooster is dan als volgt opgebouwd: Ze1 + Ze2 + Ze3
We gaan weer kijken naar matrices die de rotaties en spiegelingen representeren. We krijgen 3 × 3 matrices vanwege de drie onafhankelijke
richtingen. En wederom hebben deze matrices een aantal eigenschappen:
• h ∈ O(3)


a b c
• [h](e1 ,e2 ,e3 ) =  d e f  voor zekere a, b, c, d, e, f, g, h, i ∈ Z.
g h i
Uit ons eerste punt kunnen we een aantal andere eigenschappen bepalen.
hhT = id. h is dus diagonaliseerbaar (over C). En heeft determinant
±1.
Nu kunnen we ook een andere matrix maken ten aanzien van een
standaardbasis:


α β γ
[h]standaardbasis =  δ  ζ 
η θ ι
met eigenwaarden λ1 , λ2 en λ3 , met |λi | = 1 voor elke i.
Daarnaast weten we uit ons tweede gegeven het volgende: spoor(h) =
a + e + i = λ1 + λ2 + λ3 ∈ Z, dus |spoor(h)| ≤ 3. Dus we weten dat
het karakteristiek polynoom van de vorm ω 3 + aω 2 + bω + c = 0 met
a, b, c ∈ Z en ||a|, |b| 6 3; |c| = 1.
We kunnen tevens kijken naar orthogonale afbeeldingen φ op R3 ,
met det(φ) = ±1. Verder is er een lijn L door de oorsprong en een
vlak V loodrecht op deze lijn dat ook door de oorsprong gaat. We
zijn nog steeds aan het kijken naar afbeeldingen die afstanden bewaren
en de oorsprong op z’n plaats laten. Met deze gegevens zijn er twee
verschillende acties mogelijk; spiegelen en roteren. Voor de rotatie met
eenstandaardbasis vinden
 we de volgende matrix
λ
0
0
 0 cosα −sinα 
0 sinα cosα
en
voor de spiegeling
hebben we

λ 0 0
 0 1 0 
0 0 −1
met basis v, w1 , w2 . Nu hebben we twee mogelijkheden voor λ. In het
geval van λ = 1 kiezen we onze V met de basis v, w1 . In dat geval
hebben we de spiegeling V beschreven. En in het geval van λ = −1
kiezen we onze V met de basis v, w2 . In dit geval hebben we de rotatie
over 180 graden om L.
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Nu is het natuurlijk lang niet altijd het geval dat we een basis hebben
die orthogonaal is. Maar het schetst wel dat er voor de lineaire acties
gewoon gekeken kan worden naar de matrices die we hebben in het
vlak.
We kunnen de rotaties en spiegelingen ook beschrijven met de quaternionen groep, maar daar gaan we in dit verslag niet naar kijken,
omdat het niet heel veel meer inzicht geeft in de ruimtegroepen.
Het blijkt dat er 230 van deze ruimtegroepen zijn. Voorbeelden van
deze groepen, en hun structuur, zijn te beschouwen op de volgende site:
http://www.uwgb.edu/dutchs/SYMMETRY/3dSpaceGrps/3dspgrp.htm
Al deze groepen beschrijven en analyseren levert niet meer inzicht in
de groepen zelf. Het werkt hetzelfde als de behangpatronen, alleen is
het meer werk.
8. Notatie
8.1. In 2 dimensies. Bij de zogenaamde behangpatronen kunnen we
alles gaan benamen, maar dit kan natuurlijk ook sneller door een symbool voor zekere afbeeldingen te gebruiken. We kunnen alle groepen
dan beschrijven met een symbool van vier tekens of minder. We beginnen altijd met een letter: {A, B, C, F, P, R, F, I}. Deze letter staat
voor het type cel waar we mee werken. Dit wordt later nog uitgelegd.
De letter wordt gevolgd door een cijfer. Dit cijfer geeft de maximale
orde rotatie aan. Dit getal kan 1, 2, 3, 4 of 6 zijn. Daarna komen er
nog twee symbolen die bestaan uit {1, m, g} waarbij 1 = niets,m =
spiegelen en g = glijspiegeling. Het eerste teken geeft aan of er een
spiegeling of glijspiegeling mogelijk is op de assen van de cel. Het tweede teken geeft aan dat dit onder een andere hoek gebeurt. Een aantal
voorbeelden zijn:
• P211 primitieve cel, twee-voudige draaiı̈ng, geen (glij)spiegelingen
• P4gm primitieve cel, vier-voudige draaiı̈ng, glijspiegel op de assen, en spiegelingen tussen de assen
• C2mm gecentreerde cel, twee-voudige draaiı̈ng, spiegelingen op
en tussen de assen.
In veel gevallen is het niet nodig om helemaal alle tekens te noteren,
want soms is het genoeg om er maar een aantal te noemen, omdat de
anderen vanzelfsprekend zijn. Voorbeelden hiervan:
•
•
•
•

P211 wordt kort p2
P1m1 wordt kort pm
P1g1 wordt kort pg
P2mm wordt kort pmm (omdat de dubbele spiegeling al tweevoudige rotatie impliceert)
• P4gm wordt kort p4g (hier moet de m er wel bij).

15

8.2. De celtypen. Zoals eerder gezegd, komt bij de benaming van de
”wallpaper groupsëerst een letter. Deze letter staat voor het celtype.
We hebben er al twee gezien, maar hier zijn ze allemaal.
• P: Primitieve centrering; dit betekent dat de celhoeken alleen
worden gebruikt.
• I: Lichaamsgecentreerd; dit is een primitieve cel met een centreringspunt in het midden van de cel.
• F: Zijkant-centrering; dit is een primitieve cel met op de zijkanten een punt in het midden.
• A,B of C: Dit is zijkant-centrering; maar slechts aan één van de
zijden.
• R: Rhombohedral, is een speciaal celtype. Het kan namelijk als
een primitieve cel beschouwd worden, maar vanwege de vorm
van de cel is er besloten om deze R te noemen. De cel heeft
namelijk de volgende eigenschap: alle hoeken zijn ongelijk aan
90 graden.
8.3. In 3 dimensies. Voordat we verder kunnen met de 3D versie van
deze notatie zullen we eerst nog een paar acties moeten benoemen. We
beginnen met de schroefas. Zoals de naam suggereert, werkt dit net als
een schroef. Het idee is dat het figuur een aantal graden wordt gedraaid
waarna er een translatie (loodrecht) op gedaan wordt. Het getal wat
onder staat geeft aan hoever de translatie is. Dus als er 21 staat,
wordt bedoeld: 180 graden draaiı̈ng en een translatie van 21 . En als 62
het geval is, wordt bedoeld: 60 graden draaiı̈ng en een translatie van
2
. Daarnaast hebben we ook nog de glijvlakken. Dit werkt net zoals
6
een glijspiegeling, alleen dan met een heel vlak. Het is een spiegeling
gevolgd door een translatie. Dit wordt genoteerd met a,b of c. De
letter represenseert de richting van de as waar het vlak heen transleert.
Nu hoeft het natuurlijk niet dat een vlak in de richting van een as
transleert, maar het kan natuurlijk ook dat het in de richting van een
diagonaal transleert. Deze translatie is dan een 12 en deze glijspiegeling
heeft de letter n. Daarnaast heb je ook nog de d-glijspiegeling. Dit
is ook een diagonale translatie na een spiegeling, maar dan is er maar
1
translatie. En als laatste hebben we nog een dubbele glijspiegeling,
4
waarbij de glijspiegeling twee keer in dezelfde richting is en de spiegeling
in verschillende richtingen is.
Voordat we verder gaan, gaan we eerst naar de zogenaamde ”puntgroepen”kijken. Deze groepen verdelen de ruimtegroepen die we eerder
hebben gezien in verschillende klassen. Dit is gemakkelijk, want op deze manier hebben we niet vijftig of meer groepen in een klasse. Dus
kunnen we gemakkelijk onderscheid maken tussen verschillende groepen. In het geval van twee dimensies hebben we de groepen opgedeeld
in vijf klassen, namelijk aan de hand van de rotaties: 1, 2, 3, 4 en 6. Dit
levert vijf van de tien puntgroepen op. De andere vijf zijn: rotaties
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1, 2, 3, 4 en 6, maar gecombineerd met spiegelingen. De vijf puntgroepen zonder spiegelingen worden Cn en de puntgroepen met spiegelingen
Dn met n = {1, 2, 3, 4, 6}. Als we dit toepassen op de lijst krijgen we
het volgende:
• De combinaties van rotaties en spiegelingen. Deze noteren we
als: N/M en N is hier weer een getal {1, 2, 3, 4, 6}. Hier is M
een spiegeling of een glijspiegeling {a, b, c, m, n}. Deze spiegelingen zijn dan op dezelfde as als de rotatiesas.
• De combinaties van schroefassen en spiegelingen. Dit noteren
we dan als volgt: Mp /N . Hier is M := {1, 2, 3, 4, 6} de maximale draaiı̈ng van de schroef as. P := {1, 2, 3} geeft aan hoe sterk
de schroef draait. N := {a, b, c, m, n} geeft de spiegelingen en
de glijspiegelingen weer.
• N . Dit komt ook voor in de ”dihedrale groep”. Deze actie is
een spiegeling gevolgd door een draaiı̈ng van 360/N graden. In
praktijk komt dit er op neer dat de draaiı̈ngs-as omgedraaid
wordt. Daarna wordt er een draaiı̈ng van N uitgevoerd. Hier
moet bij gezegd worden dat rond deze as sowieso al een draaiı̈ng
van N mogelijk is. N kan wederom de waarden {1, 2, 3, 4, 6}
aannemen.
De notatie van de ruimtegroep bestaat uit vier karakters. Het begint
wederom met een letter om de punten van de cel aan te geven. En deze
wordt opgevolgd door de grootste rotatiemogelijkheid. Daarna komen
in volgorde van belang de andere twee karakters. Een karakter kan een
rotatie, een spiegeling of een combinatie daarvan zijn.
In drie dimensies zijn er ook puntgroepen, maar nu zijn het er
tweeëndertig. Deze puntgroepen hebben meerdere mogelijke notaties.
Drie van deze notaties zijn:
(1) De Hermann-Mauguin notatie, dit is de meest gebruikte methode om de punt groepen te benoemen, en deze sluit ook aan bij
de manier van benaming van de ruimtegroepen.
(2) De Schönflies notatie.
(3) De Orbifold notatie.
9. De Schönflies notatie
De Schönflies notatie is iedere keer opgebouwd uit een letter gevolgd
door een subscript.
• De O staat voor octaëder of een kubus. Deze heeft de dezelfde
symmetrie als een octahedron.
• De T staat voor tetraëder.
• De C staat voor cyclisch. Dit geeft dus aan dat er een rotatie
mogelijk is. Hoe groot deze rotatie is hangt af van de subscript.
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• De S staat voor spiegeling. Dit geeft aan dat er een spiegeling
mogelijk is. Hoeveel spiegelingen en onder welke hoek is weer
af te lezen uit het subscript.
• De D staat voor dehidraal (tweezijdig).

10. De Schönflies bouwstenen
De Schönflies bouwstenen-serie bestaat uit tien basis stenen met een
serie van twaalf ruimtevullingen. Voor meer informatie:

http://libsysdigi.library.uiuc.edu/ilharvest/MathModels/0006CATA/
In Groningen hebben we alle tien bouwsteentjes en een aantal grotere
modellen. De kleine bouwsteentjes hebben de volgende eigenschappen:
• Deze steen heeft twee spiegelassen en kan over 180 graden draaien (752) [XIX 1]
• Deze steen heeft twee spiegelassen en kan over 180 graden draaien (744) [XIX 2]
• Deze steen heeft vier spiegelassen en kan over 90 graden draaien
(755) [XIX 3]
• Draaiı̈ng van 180 graden en een spiegeling (757) [XIX 4]
• Deze steen heeft één spiegelas (751) [XIX 5]
• Deze steen heeft geen symmetrieën (748) [XIX 6]
• Deze steen heeft alleen de mogelijkheid om te spiegelen (0762)
[XIX ]
• Deze steen heeft alleen de mogelijkheid om 180 graden te draaien (761) [XIX ]
• Deze steen kan over 180 graden draaien (741) [XIX ]
• Deze steen heeft drie spiegelassen en kan over 120 graden draaien (738) [XIX ]
We kunnen nu naar ons eerste bouwsteentje kijken. We kunnen deze
op twee manieren in elkaar schuiven. Eén manier is zoals gedaan is op
het volgende plaatje. Hier worden de flappen als het ware in elkaar
gevouwen. Deze figuur heeft de volgende symmetrieën: twee spiegelingen, een 90 graden schroef.
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De tweede mogelijkheid is dat twee stukjes een derde omringen. Dus
de omringende stukjes raken elkaars punten. Deze figuur heeft een 180
graden draaiı̈ng in drie richtingen en drie spiegelingen. Wat hier echter
opvalt is dat deze dezelfde figuur voortbrengt als de stenen van [XIX 3].

Nu blijft een vraag natuurlijk, is het mogelijk om met deze Schönflies
stenen alle 230 groepen te vormen? Dit is zeer waarschijnlijk niet het
geval, want het is zeer lastig om een combinatie te vinden die een hoek
van 60 graden als symmetrie heeft. Daarnaast kunnen we met het eerste
en derde blokje al op dezelfde manier de ruimte vullen. Dit gaat ten
koste van het aantal mogelijkheden. Dus is het zeer onwaarschijnlijk
om alle mogelijkheden met deze figuren te vormen zijn. Dezelfde vraag
kan gesteld worden over de tweeëndertig puntgroepen.
11. In het kort
We hebben gezien wat een ”discrete symmetriegroepı̈s en hebben
gekeken naar de eigenschappen ervan. Aan de hand hiervan zijn we
doorgegaan naar de strookpatronen. Hier zagen we dat we de symmetriegroep kunnen onderverdelen in twee groepen, de translaties (T ) en
de lineaire afbeeldingen(H). Met de eigenschap dat T ∩ H = {id}. Na
wat rekenwerk volgde hieruit dat we de split exacte rij
←−

1 → N −→ N oϕ H −→ H → 1
krijgen. Daarna keken we naar de verschillende mogelijkheden voor
ondergroepen van H en N oϕ H die de friese groepen stuk voor stuk
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opspannen. Wat hier opviel was, dat er zeven friese groepen zijn, maar
dat deze isomorf zijn met vier groepen. Dus in zekere zin zijn een
aantal groepen hetzelfde, maar toch anders. Toen keken we hoe het in
het algemeen zit en hebben we gezien dat we altijd een onderverdeling
van de translaties en de lineaire afbeeldingen hebben. En het aantal
lineaire afbeeldingen is eindig. Daarna hebben we gekeken naar de behangpatronen en de ruimtegroepen. We hebben hier gezien, afhankelijk
van de basis die we kiezen, dat we verschillende matrices krijgen die
de groepen beschrijven. Na de verschillende typen, die er zijn, hebben
we de algemene notatie voor de groepen besproken. Tot slot hebben
we gekeken wat Arthur Schönflies heeft bijgedragen aan dit onderwerp.
We hebben we zijn bouwsteentjes onderzocht en gekeken hoe deze op
verschillende manier de ruimte kunnen vullen.
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