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RóŜne rodzaje grup 

 
grupa wektorowa W -  zbiór wektorów z dodawaniem jako działaniem grupowym 
spełnia wszystkie załoŜenia, a zatem jest grupą. Nazywa się ją grupą wektorową. 
Grupa ta jest nieskończona (jej rząd jest nieskończony), moŜe być ciągła lub 
dyskretna. 
 Dyskretna grupa wektorowa jest podgrupą ciągłej grupy wektorowej. 
 
grupa euklidesowa E  – zbiór izometrycznych (tzn. zachowujących odległość) 
przekształceń przestrzeni euklidesowej, spełniających warunki grupowe 
 
 
grupa translacji T  – grupa operatorów przesunięcia izomorficzna z grupą wektorową 
(z dodawaniem wektorowym jako działaniem grupowym. Grupa translacji moŜe być 
dyskretna - jeśli istnieje dodatnia liczba d taka, Ŝe kaŜdy wektor (z wyjątkiem wektora 
zerowego) ma długość większą od d, lub równą d. 
Grupa wszystkich moŜliwych translacji jest ciągła. 
 
Grupa translacji jest po prostu grupą utworzoną z wektorów (wektorów przesunięć), o 
jakie moŜna dokonać przesunięcia danego punktu przestrzeni. 
Grupa translacji jest podgrupą grupy euklidesowej ( ET ⊂ ). 
 
 
Dyskretny zbiór punktów izomorficzny z dyskretną grupą wektorową, niezmienniczy 
względem odpowiadającej jej grupie translacji tworzy sieć krystaliczn ą. 
 
Dwie grupy wektorowe (sieci krystalograficzne) są tego samego typu, jeŜeli jedną z 
nich moŜna za pomocą ciągłej deformacji przeprowadzić w drugą.  
 
Jest 14 ró Ŝnych typów sieci krystalograficznych. Nazywa si ę je sieciami 
Bravais'go.  
 
Przykład: 
RozwaŜamy zbiór W wszystkich wektorów.   
 
Sprawdzamy, czy jest on grupą i ze względu na jakie działanie. 
MoŜliwe działania w zbiorze wektorów to: 
� iloczyn skalarny 

1. nji ggg =o  

( )321 ,, aaaa =r
 

( )321 ,, bbbb =
r

 

( )332211 babababa ++=
r

o
r

  
 
Wynikiem mnoŜenia skalarnego dwóch wektorów przez siebie jest skalar, zatem 
pierwsze załoŜenie nie jest spełnione, gdyŜ działanie wyprowadza poza grupę. 
Zbiór wektorów nie jest grupą, gdy rozwaŜamy iloczyn skalarny jako działanie 
grupowe. 
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� iloczyn wektorowy 
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Pierwsze załoŜenie jest spełnione, gdyŜ w wyniku mnoŜenia wektorowego dwóch 
wektorów otrzymujemy wektor.  
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≠    zatem drugie załoŜenie nie jest spełnione. Zbiór wektorów nie jest grupą 
gdy rozwaŜamy iloczyn wektorowy jako działanie grupowe. 
MoŜna to zresztą zobaczyć łatwo i bez Ŝmudnych obliczeń rozwaŜając załoŜenie 
trzecie. Iloczyn wektorowy nie moŜe mieć elementu jednostkowego, gdyŜ 
wynikiem tego działania jest zawsze wektor prostopadły do dwóch mnoŜonych. 
Nie moŜna więc znaleźć elementu, który przemnoŜony przez dowolny element 
zbioru dawałby ten sam element 
 

� dodawanie wektorowe 
 
1. nji ggg =o  

      ( )321 ,, aaaa =r
 

( )321 ,, bbbb =
r

 

( )332211 ,, babababa +++=+
rr

 - pierwsze załoŜenie jest spełnione, w wyniku 
dodawania otrzymujemy wektor 
 
2. ( ) ( ) kjikji gggggg oooo =  

( )321 ,, aaaa =r
 

( )321 ,, bbbb =
r

 

( )321 ,, cccc =r
 

( ) ( ) ( )333222111332211 ,,,, cbacbacbacbcbcbacba ++++++=++++=++ rrrr
 

( ) ( ) ( )333222111332211 ,,,, cbacbacbacbababacba ++++++=++++=++ rrrr
 

 
Drugie załoŜenie równieŜ jest spełnione. 
 

3.   Istnieje Ge ∈   - element jednostkowy 

iii ggeeg == oo  

Dla dodawania elementem jednostkowym jest wektor zerowy : ( )0,0,00 =
r

 
( )321 ,, aaaa =r

 

( )0,0,00 =
r
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( )321 ,,00 aaaaaa ==+=+ rrrrr
 

 
     4. Istnieje Gg i ∈−1   - element odwrotny     

egggg iiii == −−
oo

11  
     W przypadku dodawania wektorów elementem odwrotnym do wektora x

r
 jest 

wektor do niego przeciwny: x
r− . 

                    
( )321 ,, aaaa =r  

( )321 ,, aaaa −−−=− r
 

( ) ( ) ( ) ( ) 00,0,0,,,,  321321

rrr ==−−−+=−+ aaaaaaaa  
Zbiór wektorów z dodawaniem jako działaniem grupowym spełnia wszystkie 
załoŜenia, a zatem jest grupą.  
 
Zanim przejdziemy do wyszukiwania podgrup grupy translacji, zastanówmy się przez 
chwilę nad definicją dyskretnej grupy translacji (istnieje dodatnia liczba d taka, Ŝe 
kaŜdy wektor (z wyjątkiem zerowego) ma długość większą od d, lub równą d) 
, gdyŜ to pozwoli nam zobaczyć jak załoŜenia grupy narzucają na zbiór ograniczenia. 
Dla prostoty rozumowanie będziemy prowadzić rozwaŜając grupę jednowymiarową.  
Na pierwszy rzut oka wydaje się, Ŝe w definicji brak załoŜenia, Ŝe kaŜdy wektor ma 
mieć długość będącą wielokrotnością d – chcemy przecieŜ otrzymać dyskretny zbiór 
translacji o wektory o długości d lub wielokrotności długości d. Graficznie moŜna to 
przedstawić jako zbiór wektorów leŜących na jednej prostej, o wierzchołkach w 
punktach odległych od siebie o długość d. 
 
 
  
 
Mamy natomiast zbiór translacji o nieskończenie róŜnych długościach, jedynie 
większych od d. JeŜeli jednak będziemy chcieli wykonać działanie grupowe – 
dodawanie dwóch wektorów translacji o przeciwnych zwrotach, obu o długości 
większej od d, ale o róŜnicy długości między nimi mniejszej od d to wynik tego 
działania wyprowadzi nas poza grupę, gdyŜ będzie to wektor o długości mniejszej od 
d.  
 
  
 
 
Zatem aby warunki grupowe były spełnione róŜnica między wektorem translacji         
a wektorem od niego dłuŜszym musi wynosić d (lub wielokrotność d), tak by przy 
dodawaniu o przeciwnych zwrotach najmniejszym uzyskiwanym elementem był 
wektor o długości d. 

Pokazanie, Ŝe grupa translacji jest grupą byłoby identyczne z wykazywaniem 
tego dla grupy wektorowej, zatem nie będziemy tego rozumowania powtarzać. 
Zamiast tego skupimy się na wyszukaniu kilku podgrup dla grupy translacji. 
Na pierwszy rzut oka widzimy, Ŝe dowolna dyskretna grupa translacji będzie 
podgrupą ciągłej grupy translacji. poszukajmy innych podgrup. 

Weźmy zbiór translacji taki, Ŝe ich z – owa współrzędna będzie równa zero 
(czyli wszystkie translacje dokonywane są w płaszczyźnie xy) oraz dodawanie jako 
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działanie grupowe. PoniewaŜ zbiór takich translacji jest podzbiorem wszystkich 
translacji, wiec własności 2.,3., i 4. są w oczywisty sposób spełnione. Sprawdźmy, 
czy własność 1. jest spełniona – czy dodawanie nie wyprowadza poza płaszczyznę 
xy. Mamy dwie translacje, o wektor m

r
 i n

r
 

( )0,, 21 mmm =r
 

Dodajmy je do siebie: 
( ) ( ) ( )0,,0,,0,, 22112121 nmnmnnmmnm ++=+=+ rr

 
 
Własność pierwsza jest spełniona, zatem rozwaŜany przez nas zbiór translacji z 
dodawaniem jako działaniem grupowym tworzy grupę, która jest dodatkowo 
podgrupą grupy wszystkich translacji. Podobne podgrupy grupy translacji moŜemy 
uzyskać wybierając translacje tylko w płaszczyźnie xz lub yz a takŜe wybierając 
translacje tylko w jednym kierunku - x lub y lub z. 
 
 
grupa obrotów   R – jest podgrupą grupy euklidesowej ( ER ⊂ ) 
 
Przykłady:  krystalograficzne grupy obrotów to punktowe grupy Cn , Dn ,T oraz O . 
Elementy grupy O przedstawione są na zamieszczonym niŜej rysunku.  

                   
Kierunki osi 4x, 4y, 4z i pokrywają się odpowiednio z kierunkami osi 2x, 2y, 2z. 

( )0,, 21 nnn =r
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Tablica mnoŜenia elementów grupy O : link do programu Janusza 
 
http://www.ftj.agh.edu.pl/~malinowski/files/GM.zip 
 
grupa inwersji I  – dwuelementowa grupa (e, I); jest podgrupą grupy euklidesowej 
 
grupa symetryczna  – zbiór wszystkich permutacji z m elementów 
Rząd grupy symetrycznej:  m! 
 
grupa unimodularna  – zbiór macierzy o wyznaczniku 1 (±1) z mnoŜeniem 
macierzowym jako działaniem grupowym 
 
Przykład:  
Zbiór macierzy odpowiadających trzem osiom dwukrotnym: zyx 2,2,2 i elementowi 1, 

czyli grupa punktowa D2.  Wyznaczniki macierzy odpowiadających tym 
przekształceniom są - jak pokazano poniŜej- równe +1.  

1

100

010

001

:2 =
−

−x  

1:   1

100

010

001

=  

W tabeli mnoŜenia grupy O moŜna wybrać wskazane osie dwukrotne i sprawdzić, Ŝe 
ten zbiór tworzy grupę 
 
 
grupa punktowa P  – zbiór przekształceń pozostawiających przynajmniej jeden punkt 
przestrzeni bez zmiany. Grupa punktowa moŜe być bądź grupą obrotów, bądź 
iloczynem prostym grupy obrotów i grupy inwersji. 
 
krystalograficzna grupa punktowa (grupa symetrii sie ci krystalograficznej)  – 
zbiór wszystkich elementów symetrii dyskretnej, trójwymiarowej grupy translacji (a 
takŜe zbiór wszystkich elementów symetrii sieci krystalograficznej). KaŜda 
krystalograficzna grupa punktowa jest  podgrupą ogólnej grupy punktowej. Spośród  
osi obrotu elementami symetrii sieci krystalograficznej mogą byc tylko osie C1, C2, 
C3, C4 i C6. RóŜnych krystalograficznych grup punktowych jest 32.  
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Symbole (Schoenfliesa) krystalograficznych grup punk towych : 
Ci -   zawiera tylko inwersję 
 
Cn  - zawiera tylko jedną n-krotną oś symetrii. Jest grupą cykliczną n-tego rzędu. 
 
Cnv - zawiera n-krotną oś symetrii i  n płaszczyzn odbicia przechodzących przez tę 
oś. Kąt między dwiema sąsiednimi płaszczyznami wynosi pi/n. 
 
Cnh -  zawiera oś n-krotną i płaszczyznę odbicia prostopadłą do osi. Wszystkie grupy 
z parzystym n zawierają inwersję. 
 
Sn  - jej elementami są obroty niewłaściwe (inwersyjne) wokół osi n-krotnej. Jerzeli n 
jest liczbą nieparzystą, to grupy Sn i Cnh są identyczne (S1 = C1h = Cs ). Gdy n jest 
liczbą parzystą, to grupy te są róŜne, przy czym Cn/2 jest podgrupą grupy Sn. (Zostają 
róŜne S2 = Ci ,S4 i S6 ) 
 
Dn - zawiera jedną oś n-krotną i n osi dwukrotnych prostopadłych do osi najwyŜszej 
symetrii. 
 
Dnd - zawiera wszystkie elementy grupy Dn i płaszczyzny odbicia przechodzące przez 
oś najwyŜszej symetrii i dwusieczne kątów między osiami dwukrotnymi prostopadłymi 
do tej osi. 
 
Dnh - zawiera wszystkie elementy grupy Dn i odbicia względem płaszczyzn 
prostopadłych  do osi. 
 
T - zawiera wszystkie obroty, które są elementami symetrii czworościanu 
prawidłowego (tetraedru). Takich obrotów jest 12. 
 
Td - składa się z wszystkich transformacji symetrii czworościanu (obroty i odbicia). 
Takich elementów jest 24. Oprócz elementów grupy T zawiera 6 obrotów S4 i 6 odbić 
względem płaszczyzn. 
 
Th  - jest iloczynem prostm grupT i S2 (albo T i Ci ) TeŜ ma 24 elementy. 
 
O - zawiera wszystkie osie obrotu, które są elementami symetrii sześcianu i 
ośmiościanu (oktaedru). TakŜe ma 24 elementy 
 
Oh -  jest to największa grupa punktowa. Ma 48 elementów. Jest iloczynem prostym 
grup O i S2.  
 
 
Dyskretne grupy wektorowe  s ą pogrupowane w układy krystalograficzne. Jest 
7 róŜnych układów krystalograficznych. 
 
Do jednego układu krystalograficznego naleŜą dyskretne grupy wektorowe (sieci 
krystalograficzne) posiadające taką samą maksymalną punktową grupę symetrii 
(holoedr ).  
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Dwie grupy wektorowe (sieci krystalograficzne) naleŜące do tego samego układu 
krystalograficznego są tego samego typu (klasy) jeŜeli  jedną z nich moŜna za 
pomocą ciągłej deformacji przeprowadzić w drugą. RóŜnych typów sieci 
krystalograficznych jest 14. Nazywamy je sieciami Bravais . 

 
 
 

 
7 układów krystalograficznych i ich punktowe grupy symetrii 

 
C1 Ci      trójskośny 
1 I      
C2 Cs C2h     jednoskośny 
2 m 2/m     
D2 C2v D2h     rombowy 

222 mm2 mmm     
C4 S4i C4h D4 C4v D2d D4h tetragonalny 
4 4  4/m 442 4mm 24 m 4/mmm  
C3 C3i D3 C3v D3d   trygonalny 

(romboedryczny) 3 3  32(1) 3m 3 m   
C6 C3h C6h D6 C6v D3h D6h heksagonalny 
6 6  6/m 622 6mm 6m2 6/mmm  
T T4 O Td Oh   regularny 
23 m 3  432 43m m3m   

 
Jest 7 holoedrów niezaleŜnych między sobą – stąd 7 układów krystalograficznych 
 
W tabeli poniŜej symbolu Schoenfliesa kaŜdej grupy punktowej podany jest symbol 
międzynarodowy (Hermann-Mauguin). Maksymalna grupa punktowa zaznaczona jest 
tłustym drukiem.  
 
Posiadanie przez sieć symetrii określonej grupy punktowej wiąŜe się oczywiście ze 
ściśle określonymi relacjami między długościami tworzących komórkę elementarną 
wektorów elementarnych oraz kątami, jakie tworzą między sobą te wektory. W 
literaturze, która nie odnosi się do grup symetrii te relacje podawane są jako 
kryterium przynaleŜności sieci do danego układu krystalograficznego. (Np. dla układu 
rombowego podaje się: a=/ b =/ c i α = β = γ = 900). Trzeba tu jednak pamiętać, Ŝe te 
relacje w przypadku sieci, która nie jest siecią prostą, nie dotyczą wektorów sieci 
prymitywnej, (utworzonej z najkrótszych moŜliwych wektorów translacji, względem 
którech sieć jest niezmiennicza), a tzw. konwencjonalnej sieci centrowanej. 
 
Struktura krystaliczna utworzona przez włoŜenie w sieć elementów strukturalnych 
(czasem mówi się o "dekorowaniu" komórki elementarnej elementami strukturalnymi) 
moŜe mieć symetrię punktową niŜszą niŜ sama pusta sieć; grupa punktowa struktury 
moŜe być podgrupą holoedru sieci. 
 
 



Symetrie i struktury ciała stałego. W.Sikora, Wyklad 3 

14 róŜnych typów sieci krystalograficznych Bravais i ich p rzynale Ŝność do 
układów krystalograficznych: 
 
trójsko śny  : P - sieć prosta 
 
jednosko śny  : P -sieć prosta;  C , A lub B - sieć płasko centrowana (z translacją 
centrującą na ścianie prostopadłej odpowiednio do osi z , x lub y ) 
 
rombowy : P - sieć prosta  ;  C , A lub B - sieć płasko centrowana; F - sieć 
powierzchniowo centrowana ( z translacjami centrującymi na wszystkich trzech 
ścianach); I - sieć przestrzennie (objętościowo) centrowana (z translacją centrującą 
do środka komórki elementarnej 
 
tetragonalny : P  - sieć prosta; I - sieć przestrzennie centrowana 
 
trygonalny (romboedryczny)  : P -sieć prosta 
 
heksagonalny  : P sieć prosta 
 
regularny  : P - sieć prosta; F - sieć powierzchniowo centrowana; I - sieć 
przestrzennie centrowana 
 
 
 
 


