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1. სიმეტრიის ჯგუფები 
 

1.1 აი ია 

„იბერო, მზესა რას ეზმორები?!“ 
ზაზა ქინქლაძე  

 

რამდენიმე დღის წინ 12 თებერვალი იყო, 2021 წლის. თუ ამ თარიღს მთლიანად ციფრებით 
ჩავწერთ და გამყოფ ნიშნებს გამოვტოვებთ, ასეთ ჩანაწერს მივიღებთ: 

12022021 
ციფრების ეს მიმდევრობა პალინდრომია –  ანუ მარჯვნივ მარცხნივ წაკითხვისასაც იმავე 
მიმდევრობას  გვაძლევს.  მეტიც,  თუ  ციფრების  მოხაზულობასაც  სათანადოდ  შევარჩევთ, 
მაგალითად ასე: 

12022021 
მაშინ ეს რიცხვი სტრობოგრამატულიც აღმოჩნდება, ანუ თავდაყირაც ზუსტად იგივენაირად 
წაიკითხება – მარჯვნიდან მარცხნივაც და მარცხნიდან მარჯვნივაც.  

პალინდრომული რიცხვების  შედგენა  საკმაოდ მარტივია, რადგან ციფრების  ნებისმიერი 
მიმდევრობას აქვს შინაარსი –   ის რაიმე რიცხვს აღნიშნავს. ასოების შემთხვევაში ეს ასე 
აღარ არის – ასოების ნებისმიერი მიმდევრობა შინაარსიან სიტყვას არ გვაძლევს. ამიტომ 
პალინდრომების  შედგენა  ენაში  უფრო  სახალისოა,  თუმცა  ზოგი  ენა  უფრო  მეტად 
მოქნილია საამისოდ, ზოგი კი ნაკლებად. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ენა ნაკლებ 
გასაქანს  აძლევს  პალინდრომების  მაძიებლებს  (ან  იქნებ  სწორედ  ამიტომაც),  ამ 
საქმიანობას  ჩვენი  საუკეთესო  მწერლებიც  კი  არ  თაკილობენ.  კარგი  ქართული 
პალინდრომი – ანუ ფრაზა, რომელიც წაღმაც და უკუღმაც ერთნაირად იკითხება და თან 
საინტერესო შინაარსიც აქვს – სანთლით არის საძებარი.  ყველაზე ცნობილი, საგანგებოდ 
შედგენილი ქართული პალინდრომი გალაკტიონს ეკუთვნის: 

აი, რა მზის სიზმარია, 
აირევი, ივერია... 

აი, დროშა, აშორდია, 
აერების სიბერეა. 
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იაკობ  გოგებაშვილის  „დედა  ენა“,  როგორც  ვიცით,  პალინდრომით  იწყება.  ჩვენც 
პალინდრომების განხილვით ვიწყებთ ჯგუფთა თეორიის ანაბანის შესწავლას. 

სავარჯიშო 1.1: (ა) რამდენი პალინდრომია ხუთნიშნა რიცხვებს შორის? (ბ) რამდენი 
პალინდრომია 𝑛ნიშნა რიცხვებს შორის?  
 

 

1.2 სიმეტრიულობა 

პალინდრომების განსაკუთრებულობა მათ სიმეტრიულობაშია. ეს ცნება – სიმეტრიულობა 
– ჩვენთვის თითქოს კარგად არის ნაცნობი, თუმცა მისი ზუსტად მოხელთება შეიძლება არც 
ისე  ადვილი  აღმოჩნდეს.  საქმის  გასამარტივებლად,  მოდით  ბრტყელი  ფიგურებით1 
შემოვიფარგლოთ  და  შევეცადოთ,  ამომწურავად  ვუპასუხოთ  კითხვას  –  რას  ნიშნავს 
„ფიგურა სიმეტრიულია“?  

ინტუიციის  დონეზე  ალბათ  უშეცდომოდ  შევძლებთ  გავარჩიოთ  სიმეტრიული  ფიგურა 
არასიმეტრიულისგან,  ყოველ  შემთხვევაში  მარტივი  ფიგურებისთვის.  აი  რამდენიმე 
მაგალითი: 

 

                                                            
1 „ბრტყელი ფიგურის“ ქვეშ ვიგულისხმოთ სიბრტყის ნებისმიერი ნაწილი, მათ შორის წერტილი, 
მონაკვეთი, წრფე, ზოლი და ა.შ. - მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ფართობი და არის თუ არა 
შემოსაზღვრული. არც ისაა აუცილებელი, ფიგურა ერთი უწყვეტი ნაკვთი იყოს - სიბრტყის წერტილების 
ნებისმიერი ერთობლიობა შეგვიძლია ფიგურად მივიჩნიოთ. 

ფიგურა A 
ფიგურა B ფიგურა C ფიგურა D 

ფიგურა E 
ფიგურა F ფიგურა H 

ფიგურა G 

ფიგურა J 

ნახ. 1 სიმეტრიული და არასიმეტრიული ფიგურები 
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სკოლის  გეომეტრიიდან  შეიძლება  გვახსოვდეს  კიდეც,  რომ  ზოგ  ფიგურას  სიმეტრიის 
ღერძი  გააჩნია  (ასეთ  ფიგურებს  ღერძულად  სიმეტრიულებს  ვუწოდებთ  ხოლმე).  ჩვენს 
ჩამონათვალში ასეთებია C და F. მაგრამ არის ისეთი სიმეტრიული ფიგურებიც, რომლებსაც 
სიმეტრიის  ღერძი  არ  გააჩნიათ.  ასეთებია,  მაგალითად,  A,  E  და  J  ფიგურები  ჩვენი 
ჩამონათვალიდან.  ამ ფიგურებს,  სამაგიეროდ,  სიმეტრიის  ცენტრი  აქვთ.  ასეთ ფიგურებს 
ცენტრალურად  სიმეტრიულებს  ვუწოდებთ  ხოლმე.  იქნებ  სულ  ამ  ორი  სახის  სიმეტრია 
არსებობს  და  ნებისმიერი  სიმეტრიული  ფიგურა  ან  ღერძულად  სიმეტრიული  იქნება,  ან 
ცენტრალურად, ანკი ორივე ამ სახის სიმეტრია ერთდროულად ექნება (როგორც Cს)? ასეც 
რომ  იყოს,  მაინც  დარჩებოდა  კითხვა,  რა  არის  ამ  ორი  სახის  სიმეტრიის  საერთო 
მახასიათებელი,  რატომ  ვუწოდებთ  ორივე  მათგანს  „სიმეტრიას“?  საქმეს  კი  ისიც 
ართულებს, რომ არსებობს სიმეტრიული ფიგურები, რომელთაც არც ღერძული სიმეტრია 
აქვთ და არც – ცენტრალური. ასეთია, მაგალითად, ფიგურა B ჩვენს ჩამონათვალში. მაშ, რა 
აზრით არის ეს ფიგურა სიმეტრიული?  ცოტაოდენი დაფიქრებისა და ანალიზის შედეგად 
შეიძლება ასეთი მსჯელობა ავაწყოთ:  

 ეს ფიგურა 7 ნაწილისგან შედგება;  
 ამ ნაწილებს ზუსტად ერთნაირი ფორმა აქვთ;  
 ეს  7  ერთნაირი  ნაწილი  თანაბრად  არის  განლაგებული  ერთი  წერტილის  (ამ 

ფიგურის ცენტრის) გარშემო.  
 საბოლოო  ჯამში,  ამ  ფიგურას  რამდენიმე  სხვადასხვა  მხრიდან  რომ  შევხედოთ, 

ერთნაირად გამოიყურება.  
 ან,  სხვა  სიტყვებით  და  უფრო  ზუსტად  რომ  ვთქვათ,  ეს  ფიგურა  თავისი  ცენტრის 

გარშემო  რომ  მოვაბრუნოთ  წრის  მეშვიდედით,  თავის  განლაგებას  ზუსტად 
გაიმეორებს, საკუთარ თავს დაემთხვევა.  

ასეთი  სახის  სიმეტრიას  ბრუნვითი  სიმეტრია  ეწოდება.  სინამდვილეში,  ცენტრალური 
სიმეტრია  ბრუნვითი  სიმეტრიის  კერძო სახეა, როდესაც  მობრუნების  კუთხე  ზუსტად წრის 
ნახევარი, ანუ 180ია. ასე რომ, ახლა შეგვიძლია ჩვენი ვარაუდი დავაზუსტოთ და ვთქვათ 
– ფიგურა სიმეტრიულია, თუ მას ღერძული2 სიმეტრია ან ბრუნვითი სიმეტრია გააჩნია. ეს 
ვარაუდი შემოსაზღვრული ფიგურების შემთხვევაში სწორი იქნება, თუმცა მაინც არ გაეცემა 
პასუხი  შეკითხვას,  რა  საერთოა  ბრუნვით  და  ღერძულ  სიმეტრიებს  შორის.  ხოლო  თუ 
შემოსაზღვრული ფიგურებით არ შემოვიფარგლებით, მაშინ ისეთ მაგალითებსაც ვიპოვით, 
რომლებიც  არც  ღერძულადაა  სიმეტრიული  და  არც  –  ბრუნვითად,  თუმცა  ინტუიცია 
გვკარნახობს, რომ მაინც – სიმეტრიულია. აი ორიოდე მაგალითი: 

                                                            
2 ღერძული სიმეტრიის სინონიმებად შეიძლება გამოვიყენოთ „სარკული“ ან „არეკვლითი“ სიმეტრია. ამ 
ტიპის სიმეტრია ყველაზე ბუნებრივად გვეჩვენება, რადგან ადამიანებს და ბევრ სხვა ცოცხალ ორგანიზმს 
ახასიათებს. 
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ამ  მაგალითებშიც  შეგვიძლია  გამოვყოთ  ფიგურის  გარკვეული  ნაწილები,  რომლებიც 
ზუსტად  ერთნაირი  ფორმისაა  და  დავაკვირდეთ,  რომ  ეს  ნაწილები  კანონზომიერად, 
თანაბრად  მეორდება.  თანაც  ისე,  რომ  მთელი  ფიგურა  გარკვეული  „მოძრაობით“ 
შეგვიძლია  საკუთარ  თავს  ზუსტად  დავამთხვიოთ.  ოღონდ  ეს  „მოძრაობა“  არც  რაიმე 
წერტილის გარშემო მობრუნებაა და არც რაიმე წრფის მიმართ არეკვლა. თუმც, ინტუიცია 
გვკარნახობს, ეს მოძრაობა ისეთი უნდა იყოს, რომ ფიგურის ან მისი ნაწილების ფორმა არ 
შეცვალოს,  ფიგურამ  „გზაში“  რაიმე  სახის  დეფორმაცია  არ  უნდა  განიცადოს.  ასეთ 
მოძრაობებს  ზოგჯერ  „ხისტ  მოძრაობებს“  უწოდებენ,  თუმცა  ჩვენ  უფრო  ფორმალურ 
ტერმინს გამოვიყენებთ – ესაა იზომეტრია. სწორედ ამ ცნების გამოყენებით მოვახერხებთ 
ზუსტად ვთქვათ, რას ნიშნავს ფიგურის სიმეტრიულობა.  

რა არის იზომეტრია? ძველი ბერძნულიდან: 

ἰσομέτρητος (isométrētos, „ზომით ტოლი”), ἴσος (ísos, „ტოლი”) + μέτρον (métron, „ზომა”).  

ეს  სიტყვა  „იშიფრება“  დაახლოებით,  როგორც  „ტოლზომოვანი“.  ხაზვაში  ამ  ტერმინით 
დაგეგმილების  კონკრეტული  ხერხი  აღინიშნება,  თუმცა  ჩვენ  ამ  ტერმინს  უფრო  ზოგადი 
მნიშვნელობით გამოვიყენებთ. 

განსაზღვრება: იზომეტრია არის ნებისმიერი ისეთი გარდაქმნა, რომელიც არ ცვლის 
მანძილებს წერტილებს შორის.  

მოდით,  ორ  𝑥  და  𝑦  წერტილს  შორის  მანძილი  აღვნიშნოთ  ასე:  𝑑(𝑥, 𝑦),  ხოლო  𝑓ით 
აღვნიშნოთ რაიმე  გარდაქმნა  (ტრანსფორმაცია,  ასახვა),  რომელიც  ყოველ 𝐴  წერტილს 
„გადაიყვანს“  რაიმე  𝑓(𝐴)  წერტილში  (აქ   𝑓(𝐴)  არის   𝑓ით  𝐴ზე მოქმედების  შედეგი, ანუ 𝐴ს ანასახი 𝑓  გარდაქმნისას).  ხანდახან,  სიმოკლისთვის,  დავწერთ  პირდაპირ  𝑓𝐴ს, 
ფრჩხილების გარეშე. 

 

ნახ. 2 შემოუსაზღვრელი სიმეტრიული ფიგურები.
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მაშინ,  𝑓ს ეწოდება იზომეტრია, თუკი ნებისმიერი ორი 𝐴 და 𝐵 წერტილისთვის სრულდება 
პირობა:   𝑑(𝐴, 𝐵)  =  𝑑(𝑓𝐴, 𝑓𝐵) 
ანუ,  𝐴𝐵  მონაკვეთის  სიგრძე  იგივეა  გარდაქმნის  შემდეგ,  რაც  გარდაქმნამდე  იყო  – 
მონაკვეთების ზომები არ იცვლება. 

აქედან გამომდინარეობს, რომ იზომეტრია არ ცვლის არც კუთხეებს, არც ფართობებს და 
არც  ფიგურის  სხვა  რამ  ზომოვან  მახასიათებელს.  იზომეტრიის  შედეგად  შეიძლება 
შეიცვალოს  ფიგურის  ადგილმდებარეობა, ან  განლაგება,  მაგრამ  არა  მისი  ფორმა  ან 
მოხაზულობა. 

სავარჯიშო  1.2:  (ა)  დაასაბუთეთ,  რომ  წრფის  იზომეტრული  ანასახი  წრფეა.  
(ბ)  დაასაბუთეთ,  რომ  მრავალკუთხედის  იზომეტრული  ანასახი  იმავე  ზომის 
მრავალკუთხედია  (გვერდების  სიგრძეები,  კუთხეების  სიდიდეები  და  ფართობი 
ნარჩუნდება).  
(გ*)  დაასაბუთეთ,  რომ  სიბრტყის  სიბრტყეში  იზომეტრიული  ასახვა  ყოველთვის 
ბიექციაა,  ანუ  განსხვავებულ  წერტილებს  განსხვავებულ  წერტილებში  ასახავს  და 
ნებისმიერ წერტილში რომელიმე წერტილი აისახება.  

რა იზომეტრიები გვაქვს „არსენალში“?  

ერთი  ტრივიალური  იზომეტრია  ყოველთვის  გვაქვს  –  ესაა  ე.წ. იგივური  გარდაქმნა 
(რომელსაც გარდაქმნა მხოლოდ პირობითად ჰქვია), ანუ ისეთი ასახვა 𝑂, რომ 𝑂(𝑥) = 𝑥  
(რომელიც ყველა წერტილს თავის ადგილას ტოვებს). 

სიბრტყეზე გვაქვს სხვა იზომეტრიებიც. მაგალითად, ნებისმიერი წრფის მიმართ არეკვლა 
იზომეტრიაა.  ასევე  იზომეტრიაა  სიბრტყის  მობრუნება  რაიმე  წერტილის  გარშემო  რაიმე 
კუთხით. სწორედ ეს იზომეტრიები ბადებს არეკვლით და ბრუნვით სიმეტრიებს.  

უკვე დროა შევეცადოთ ზუსტი პასუხი გავცეთ ჩვენს მთავარ კითხვას – როდისაა ფიგურა 
სიმეტრიული?  

დავუშვათ 𝑋 არის რაიმე ბრტყელი ფიგურა. რადგან 𝑋ს შეგვიძლია შევხედოთ, როგორც 
წერტილების სიმრავლეს, ნებისმიერი 𝑓 გარდაქმნა ამ სიმრავლეს "გადაიყვანს" რაიმე სხვა 𝑓(𝑋) სიმრავლეში – უბრალოდ ვნახოთ, სად გადავიდა 𝑓ით 𝑋ის თითოეული წერტილი და 
ამ ანასახების ერთობლიობა იყოს სწორედ 𝑓(𝑋). თუ 𝑓  იზომეტრიაა,  მაშინ 𝑓(𝑋)  ისეთივე 
ფორმის და ზომების ფიგურა იქნება, როგორიც 𝑋 იყო, თუმცა შეიძლება სხვა მდებარეობა 
ჰქონდეს.  ხანდახან  მოხდება  ისეც,  რომ  𝑓(𝑋)  ზუსტად  დაემთხვევა  𝑋ს  (არა  მხოლოდ 
ზომებით  და  ფორმით,  არამედ  განლაგებითაც),  ანუ  მივიღებთ,  რომ  𝒇(𝑿) = 𝑿.  ასეთ 
შემთხვევაში  ვიტყვით,  რომ 𝑿 უძრავია  𝒇ის  მიმართ. ეს  არ  ნიშნავს,  რომ  𝑋ის  ყველა 
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წერტილი  აუცილებლად  თავის  ადგილას  დარჩა!  შეიძლება  ყველა,  ან  თითქმის  ყველა 
წერტილმა  შეიცვალა  ადგილი,  მაგრამ მთლიანად 𝑋  მაინც  თავის  ადგილას  დარჩა,  ანუ  𝑋ის წერტილები ისევ 𝑋ის წერტილებში გადავიდა.  

სავარჯიშო  1.3: შესაძლებელია  თუ  არა,  ფიგურა  უძრავი  იყოს  რაიმე  მობრუნების 
მიმართ,  თუმცა  ფიგურის  არცერთი  წერტილი  ამ  მობრუნებით  თავის  ადგილას  არ 
რჩებოდეს? იგივე კითხვა დაისმის არეკვლის შემთხვევაშიც. 

აი სწორედ ეს არის საკვანძო ცნება სიმეტრიულობის განსამარტად. როდესაც 𝑋 უძრავია 𝑓
ის მიმართ,  ვიტყვით, რომ 𝒇  არის 𝑿ის სიმეტრია. ფიგურა მით უფრო სიმეტრიულია, რაც 
მეტი სხვადასხვა სიმეტრია აქვს, ანუ რაც უფრო მეტი სხვადასხვა იზომეტრული გარდაქმნის 
მიმართ არის უძრავი.  

ნებისმიერ  ფიგურას  გააჩნია  ერთი  სიმეტრია  მაინც  (რატომ?),  თუმცა  რასაც  სიმეტრიულ 
ფიგურას  ვუწოდებთ  ხოლმე,  როგორც  წესი  2  ან  მეტი  სიმეტრიის  მქონეა.  შესაბამისად, 
„სიმეტრიულობის“ ერთწინადადებიანი განმარტება ასეთი იქნებოდა: 

ფიგურა სიმეტრიულია, თუ არსებობს ერთი მაინც არაიგივური იზომეტრია,  
რომელიც მას უძრავად ტოვებს. 

ამრიგად, სიმეტრიული ფიგურა თვითიგივურია არატრივიალური აზრით – მისი ნაწილები 
ერთმანეთის  ტოლები  არიან  და  ისე  თანაბრად  არიან  განლაგებულნი,  რომ  რაიმე 
მოძრაობით ერთმანეთში „გადადიან“.  

როგორც  ზემოთ  ვახსენეთ,  რაც  მეტი  სხვადასხვა  სიმეტრია  აქვს  ფიგურას  (რაც  მეტ 
სხვადასხვა იზომეტრიულ გარდაქმნას „უძლებს“), მით უფრო სიმეტრიულია იგი. 

სავარჯიშო 1.4: რამდენი სიმეტრია აქვს ამა თუ იმ ფიგურას (რაც აქამდე შეგვხვდა)? 

კონკრეტული  ფიგურის  სიმეტრიათა  ერთობლიობას  გარკვეული  შინაგანი  სტრუქტურაც 
გააჩნია. უხეშად რომ ვთქვათ, ერთ სიმეტრიას მეორე სიმეტრია შეიძლება „მივუმატოთ“ და 
კვლავ  ამავე  ფიგურის  სიმეტრიას  მივიღებთ.  გარკვეულწილად,  ყოველ  ფიგურას 
ბუნებრივად უკავშირდება მისი „რიცხვთა სისტემა“, რომელსაც ფიგურის სიმეტრიის ჯგუფი 
ეწოდება.  ეს  ჯერჯერობით  „არაფორმალური“  ნათქვამია.  მალე  ჯგუფებს  და  სიმეტრიის 
ჯგუფებს უფრო მკაცრად განვსაზღვრავთ.  

რადგან  ფიგურების  სიმეტრიები  იზომეტრიებია,  მოდით  გარკვეული  დრო  დავუთმოთ 
წრფისა და სიბრტყის იზომეტრიების შესწავლას.  
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1.3 წრფის იზომეტრიები 

 

ამ  ქვეთავში  ერთი  ფიქსირებული  წრფის  იზომეტრიებს  განვიხილავთ.  შეგვიძლია 
წარმოვიდგინოთ,  რომ  საუბარი  რიცხვთა  ღერძის  შესახებაა  (ანუ  წრფის  წერტილებს 
ნამდვილი  რიცხვები  შეესაბამება).  საბოლოო  მიზნად  გვაქვს,  გავარკვიოთ,  ზუსტად 
როგორია  ამ  წრფის  სიმეტრიის  ჯგუფის  სტრუქტურა,  ანუ  რა  სიმეტრიები  აქვს  წრფეს 
(როგორც „ფიგურას“) და როგორაა ეს სიმეტრიები ერთმანეთთან შეკავშირებული.  

გავიხსენოთ, რომ იზომეტრია  „ხისტი მოძრაობაა“, ანუ წრფის თავის თავში ისეთი ასახვა, 
რომელიც  წერტილებს  შორის  მანძილებს  ინახავს.  ინტუიციისთვის  სასარგებლო  იქნება 
წარმოვიდგინოთ, რომ წრფე მტკიცე მასალისგან შექმნილი მყარი სხეულია, რომელიც არც 
იწელება,  არც  იკუმშება  და  არც  იღუნება.  მაშინ  წრფის  იზომეტრია  მისი  ისეთი 
გადაადგილება იქნება, რომლის შედეგადაც წრფე ისევ იმავე ადგილს დაიკავებს (თუმცა 
მისმა წერტილებმა შეიძლება პოზიცია შეიცვალონ).  

ალბათ პირველი, რაც აზრად მოგვივა ასეთი გარდაქმნის ძიებისას, წრფის გასრიალებაა – 
მისი  ერთიანად  წანაცვლება  რაიმე  მანძილით.  შეგვიძლია  წარმოვიდგინოთ,  რომ  ორი 
სახაზავი  ერთმანეთს  არის  მიბჯენილი  ისე,  რომ  თავიდან  დანაყოფები  ერთმანეთს 
ემთხვევა, მერე კი ერთს მეორეს გასწვრივ ვასრიალებთ. 

 

ასეთ  ასახვას  პარალელურ  გადატანას  ვუწოდებთ.  ფორმალური  სახით  მისი  ჩაწერა  ასე 
შეგვიძლია:  𝑇 (𝑥)  =  𝑥 +  𝑎 
პარალელური  გადატანა  𝑇   არის  წრფის  ისეთი  გარდაქმნა,  რომლის  დროსაც  წრფის 
თითოეული  𝑥 წერტილი  წანაცვლდება  𝑎  სიდიდით.  თუ  𝑎  დადებითი  რიცხვია,  მაშინ  ეს 
„სახაზავის“ მარჯვნივ (დადებითი მიმართულებით) გასრიალებას შეესაბამება, ხოლო თუ 𝑎 
უარყოფითია – მარცხნივ. 
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გასაგებია, რომ  პარალელური  გადატანები  ზუსტად  იმდენი  გვაქვს, რამდენიც  ნამდვილი 
რიცხვი 𝑎  (ანუ რამდენი  წერტილიც  გვაქვს  წრფეზე).  ასევე  ცხადია, რომ თუ 𝑎 = 0,  მაშინ 
წანაცვლება არ ხდება, ანუ 𝑇 = 𝑂 იგივური გარდაქმნაა. 

არსებობს  თუ  არა  წრფის  რაიმე  სხვა  იზომეტრიაც?  შეგვიძლია  სახაზავის  ისეთი 
გამოძრავება, რომ ბოლოს სახაზავი იმავე წრფეს ებჯინებოდეს, მაგრამ ყველა წერტილი 
ერთი და იგივე მანძილით არ გადაადგილდეს?  

ამის გასარკვევად ასეთ ექსპერიმენტს გთავაზობთ: სახაზავის მეშვეობით ფურცელზე წრფე 
გავავლოთ და ამ წრფეზე მოვნიშნოთ ნებისმიერი წერტილი, რომელიც 0ს არ ემთხვევა. 
რამდენნაირად  შეგვიძლია  სახაზავი  იმავე  წრფეს  მივაბჯინოთ  ისე, რომ 0ის  შესაბამისი 
დანაყოფი  ზუსტად  ამ  მონიშნულ  წერტილს  გაუსწორდეს?  გასაგებია,  რომ  ერთი  გზაა 
სახაზავი  გავასრიალოთ  (ეს  იმ  პარალელურ  გადატანას  შეესაბამება,  რომელიც  0ს  ამ 
მონიშნულ წერტილში გადაიყვანს). სხვა გზა არსებობს?  

თუ  ერთი  შეხედვით  ეს  შეუძლებელი  გგონიათ,  გაიხსენეთ,  რომ  სამგანზომილებიან 
სამყაროში  სახაზავს  მოძრაობის  დიდი  თავისუფლება  აქვს.  რა  თქმა  უნდა,  სახაზავს  თუ 
ხელში  ავიღებთ,  აქეთიქეთ  ვატრიალებთ  და  ისევ  ისე  დავადებთ  წრფეს,  როგორც 
გასრიალებისას,  მაშინ  ახალი  არაფერი  მოხდება  –  ყველა  დანაყოფი  იმავე  ადგილას 
აღმოჩნდება, სადაც პირველ შემთხვევაში იყო. მაგრამ სინამდვილეში ორი სხვა საბოლოო 
მდგომარეობაც  აქვს  სახაზავს  ისეთი,  როდესაც  ის  იმავე  წრფეს  ებჯინება,  ხოლო  0ის 
დანაყოფი ჩვენ მიერ მონიშნულ წერტილს უსწორდება. ერთს ალბათ უკვე მიხვდით, მაგრამ 
კარგი იქნება, თუ მეორესაც იპოვით (ამაში შეიძლება დაგეხმაროთ იმის წარმოდგენა, რომ 
სახაზავი გამჭვირვალე მასალისგანაა გაკეთებული). ამის შემდეგ ალბათ სახაზავის ისეთ 
მდგომარეობასაც  მიაგნებთ,  როდესაც  იგი  იმავე  წრფეს  ებჯინება, 0ის დანაყოფი  ჩვენს 
მონიშნულ წერტილს უსწორდება და ყველა სხვა დანაყოფიც იმავე წერტილს უსწორდება, 
რომელსაც გასრიალების შემთხვევაში. სახაზავის ეს ოთხი მდგომარეობა ორ სხვადასხვა 
იზომეტრიას  შეესაბამება,  რომელთაც  0  გადაჰყავთ  მონიშნულ  წერტილში.  ერთი  ჩვენი 
ნაცნობი პარალელური გადატანაა, ხოლო მეორეს შეგვიძლია მოტრიალება ვუწოდოთ. 

მოტრიალება 𝑀  არის წრფის ისეთი გარდაქმნა, როდესაც წრფის თითოეული წერტილი 
სიმეტრიულად  აირეკლება  𝑎  წერტილის  მიმართ.  სხვა  სიტყვებით,  𝑥ის  ანასახი  𝑀   
გარდაქმნისას  არის  ისეთი 𝑀 (𝑥)  წერტილი,  რომ  𝑎  გვევლინება  [𝑥, 𝑀 (𝑥)]  მონაკვეთის 
შუაწერტილად. ამ გარდაქმნას შეგვიძლია შევხედოთ, როგორც მთელი წრფის არეკვლას 𝑎ზე  გამავალი  მართობული  წრფის  მიმართ,  ან  როგორც  მთელი  წრფის  180ით 
მობრუნებას 𝑎 წერტილის გარშემო.  
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კვლავ,  მოტრიალებები  ზუსტად  იმდენივე  გვაქვს,  რამდენი  წერტილიცაა  წრფეზე. 
ფორმალურად 𝑀  გარდაქმნა ასე შეგვიძლია ჩავწეროთ:  𝑀 (𝑥) = 2𝑎 − 𝑥 
მარტივია  იმის  შემოწმება,  რომ  მოტრიალება  მართლაც  იზომეტრიაა  (მაინც  გირჩევთ, 
თქვენით  გადაამოწმოთ),  თუმცა  როგორც  გარდაქმნა,  მოტრიალება  არსებითად 
განსხვავდება გასრიალებისგან. გასრიალებისას წრფის ყველა წერტილი ერთი და იმავე 
მანძილით წანაცვლდება. მოტრიალებისას კი ზოგი მცირედით გადაადგილდება, ზოგიც – 
„შორ გზას გაივლის“. სინამდვილეში, მოტრიალებისას გვაქვს ერთი წერტილი, რომელიც 
საერთოდ უძრავად დარჩება – მოტრიალების ცენტრი. მართლაც, 𝑀 (𝑎) = 𝑎. არაიგივურ 
გასრიალებას უძრავი წერტილი არ გააჩნია,  ხოლო მოტრიალებას ზუსტად ერთი უძრავი 
წერტილი აქვს.  

ბუნებრივად  ჩნდება  ორი  კითხვა:  ხომ  არ  გვაქვს  წრფის  რაიმე  სხვა  იზომეტრიებიც, 
გასრიალებისა  და  მოტრიალების  გარდა?  და  ხომ  არ  არსებობს  ისეთი  იზომეტრია, 
რომელსაც ორი ან მეტი უძრავი წერტილი აქვს?  

ინტუიციის დონეზე ორივე  ამ  კითხვაზე  პასუხი  უარყოფითია. დავიწყოთ მეორე  კითხვით. 
ცხადია,  რომ  თუ  ორი  სახაზავის  ორი  რომელიმე  დანაყოფი  (ვთქვათ,  0ის  და  1ის 
შესაბამისი  დანაყოფები)  ერთმანეთს  გაუსწორდა,  ყველა  სხვა  დანაყოფიც  ერთმანეთს 
გაუსწორდება.  ან,  კიდევ  უფრო  მარტივად  რომ  ვთქვათ,  თუ  სახაზავს  ორ  ადგილას 
დავაფიქსირებთ  (მაგ.  ორი  ლურსმნით  მივაჭედებთ),  მთელი  სახაზავი  ფიქსირებული 
იქნება. მათემატიკურ ენაზე ეს ინტუიცია ასეთ თეორემად შეგვიძლია „გავაფორმოთ“: 

თეორემა (ე.წ. ორი ლურსმნის): თუ 𝑓 წრფის იზომეტრიაა, ხოლო 𝑥 და 𝑦 წრფის ორი 
განსხვავებული წერტილია, რომლებიც უძრავია 𝑓ის მიმართ, ანუ თუ 𝑓(𝑥) = 𝑥 და 𝑓(𝑦) = 𝑦,  მაშინ  𝑓  იგივური  გარდაქმნაა,  ანუ  𝑓 = 𝑂,  ანუ  ნებისმიერი  𝑧 
წერტილისათვის 𝑓(𝑧) = 𝑧. 

ამ თეორემის არსი ისაა, რომ იზომეტრია, რომელიც ორ წერტილს აფიქსირებს,  ამ ორი 
წერტილის  შემცველ  მთელ  წრფეს  აფიქსირებს.  ასეთი  ჩამოყალიბებით  თეორემა 
ჭეშმარიტი  რჩება  მაღალ  განზომილებებშიც  (სიბრტყეზე,  სივრცეში).  მაგალითად,  თუ 
სივრცის იზომეტრიამ უძრავად დატოვა რაიმე ორი წერტილი, მაშინ ეს იზომეტრია ამ ორ 
წერტილზე გამავალი ერთადერთი წრფის ყველა წერტილს უძრავად დატოვებს. 

სავარჯიშო 1.5: დაამტკიცეთ „ორი ლურსმნის თეორემა“. 

ამ თეორემის დახმარებით შეიძლება ისიც დავამტკიცოთ, რომ თუ წრფის ორი იზომეტრია 
ერთმანეთს  ემთხვევა  ორ  სხვადასხვა  წერტილში,  მაშინ  ისინი  ერთმანეთს  დაემთხვევა 
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ყველა წერტილში,  ანუ ერთი და იგივე იზომეტრია იქნება.  ეს დებულება უფრო ზოგადია, 
ვიდრე  ორი  ლურსმნის  თეორემა,  რადგან  ეს  უკანასკნელი  ამბობს,  რომ  თუ  რაიმე 
იზომეტრია დაემთხვა იგივურს ორ წერტილში, მაშინ ის ყველგან იგივურს დაემთხვევა, აქ 
კი  ნებისმიერ  სხვა  იზომეტრიაზეც  იგივე  მოითხოვება.  ორი ლურსმნის  თეორემის  ასეთი 
განზოგადების  საშუალებას  ის  გვაძლევს,  რომ  წრფის  იზომეტრიების  ერთობლიობას 
ჯგუფის სტრუქტურა აქვს,  ანუ ამ იზომეტრიების კომბინირება  („შეკრება“ და  „გამოკლება“) 
შეგვიძლია.  ახლა დროა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ –  ჯერ ინტუიციის დონეზე,  შემდეგ კი 
მათემატიკური ენის გამოყენებით. საბოლოოდ იმის დამტკიცებასაც შევძლებთ, რომ წრფის 
იზომეტრიები მხოლოდ პარალელური გადატანები და მოტრიალებებია. 

როგორც  ვნახეთ,  რაიმე  საწყისი  პოზიციიდან  სახაზავი  შეგვიძლია  ორნაირად 
გავამოძრაოთ  –  გავასრიალოთ  წრფის  გასწვრივ,  ან  წრფის  რაიმე  ერთ  წერტილში 
დავაფიქსიროთ  და  მის  გარშემო  შემოვატრიალოთ.  ორივე  ამ  შემთხვევაში  ბოლოს 
სახაზავი  იმავე  წრფეს  ებჯინება.  ეს  მოძრაობები  შეგვიძლია  თანმიმდევრობითაც 
შევასრულოთ. მაგალითად, ჯერ მარჯვნივ გავასრიალოთ, მერე მოვატრიალოთ და მერე 
ისევ  მარჯვნივ  გავასრიალოთ.  რადგან  სახაზავი  ისევ  წრფეს  ებჯინება,  შედეგად  წრფის 
რაღაც იზომეტრიას მივიღებთ. რამდენი და რომელი მოძრაობებიც არ უნდა შევასრულოთ 
მიმდევრობით,  საბოლოო შედეგი  კვლავ რაღაც იზომეტრია  იქნება.  მართალია,  ჯერ არ 
ვიცით, ეს საბოლოო შედეგი ერთი გასრიალების ან ერთი მოტრიალების ტოლფასია თუ 
არა,  მაგრამ  იმის თქმა  კი  შეგვიძლია,  რომ  ისევ  გასრიალებებითა და  მოტრიალებებით 
სახაზავი  შეგვიძლია  თავის  თავდაპირველ  მდგომარეობას  დავუბრუნოთ.  ამისათვის 
საკმარისია  იგივე  მოქმედებები  გავიმეორეოთ,  ოღონდ  უკუღმა  –  თითქოს  სახაზავის 
მოძრაობის  პროცესს  ფილმი  გადავუღეთ და  ახლა  ამ  ფილმს  უკუსვლით  ვატრიალებთ. 
თითოეული მოძრაობა შებრუნებადია – არსებობს მოძრაობა, რომელიც ყველაფერს უკან 
დააბრუნებს.  მართლაც,  გასრიალების  შებრუნებული  მოძრაობაა  საპირისპირო 
მიმართულებით  და  იგივე  მანძილით  გასრიალება,  ხოლო  მოტრიალების  შებრუნებული 
მოძრაობა ისევ იმავე წერტილის გარშემო მოტრიალებაა.  

ეს თვისებები თურმე არა მხოლოდ წრფის იზომეტრიებს, არამედ ნებისმიერ „საკმარისად 
კარგ“ გარდაქმნებს ახასიათებს (ასეთ გარდაქმნებს ავტომორფიზმებს უწოდებენ ხოლმე). 
ორი  გარდაქმნის  „თანმიმდევრულად  შესრულებას“  კი  მათი  კომპოზიცია  ეწოდება.  ჩვენ 
ჯერჯერობით წრფის იზომეტრიებზე გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა ზოგი განმარტება და  
მსჯელობა უფრო ზოგად კონტექსტშიც „იმუშავებს“. 

განსაზღვრება: დავუშვათ 𝑓 და 𝑔  წრფის თავის თავში  ასახვებია.  მათი  კომპოზიცია 
ეწოდება ისეთ ℎ ასახვას, რომ ყოველი 𝑥 წერტილისთვის ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)).  
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ჩვეულებრივ,  კომპოზიციას  ∘  სიმბოლოთი  აღნიშნავენ  და  „მარჯვნიდან  მარცხნივ“ 
კითხულობენ,  ანუ  𝑓 ∘ 𝑔  არის  ასახვა,  რომელიც  მიიღება  ჯერ  𝑔ს  და  შემდეგ  𝑓ის 
შესრულებით.  

წრფის  იზომეტრიების  კონტექსტში  ჩვენ  დროებით  გადავუხვევთ  ტრადიციას  და 
კომპოზიციის  აღსანიშნად  შეკრების  სიმბოლოს  გამოვიყენებთ,  ხოლო  კომპოზიციას 
„ჯამად“ მოვიხსენიებთ, რათა რიცხვებთან ანალოგია უფრო ადვილად დავინახოთ. ანუ, ამ 
ქვეთავის ფარგლებში 𝑓 ∘ 𝑔 = 𝑓 + 𝑔.  
გავიხსენოთ, რომ 𝑓 გარდაქმნა იზომეტრიაა, თუკი ის მონაკვეთების სიგრძეებს ინარჩუნებს, 
ანუ  𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑓𝑥, 𝑓𝑦) სადაც 𝑑(−, −) მანძილს (distance) აღნიშნავს. 

ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარე, ადვილად ჩანს შემდეგი დებულებები: 

1. იგივური „გარდაქმნა“ 𝑂 იზომეტრიაა. 

2. ნებისმიერი ორი 𝑓 და 𝑔 იზომეტრიის ჯამი ანუ კომპოზიცია 𝑓 + 𝑔 ასევე იზომეტრიაა. 
მართლაც, ავიღოთ ორი ნებისმიერი 𝑥 და 𝑦 წერტილი და ვნახოთ, რა მანძილია მათ 
შორის 𝑓 + 𝑔 გარდაქმნის შემდეგ:  𝑑 (𝑓 + 𝑔)𝑥, (𝑓 + 𝑔)𝑦 = 𝑑 𝑓(𝑔𝑥), 𝑓(𝑔𝑦)  იზომეტრიაა  𝑑(𝑔𝑥, 𝑔𝑦)  იზომეტრიაა 𝑑(𝑥, 𝑦) 

  ეს კი ნიშნავს, რომ 𝑓 + 𝑔 ასევე იზომეტრიაა. 
3. ყოველ  იზომეტრიას  𝑓  გააჩნია  შებრუნებული  იზომეტრია  – 𝑓  ისეთი,  რომ  𝑓 + (– 𝑓)  = – 𝑓 + 𝑓 =  𝑂  

აქედან ცხადია, რომ თუ 𝑓 იზომეტრიაა, მაშინ ასევე იზომეტრიაა (𝑓 +  𝑓), (𝑓 +  𝑓 +  𝑓),  ((– 𝑓) + ( – 𝑓) + (– 𝑓)) და ა.შ.  
პარალელური გადატანების ჯამი და შებრუნებაც შეთანხმებულია ჩვეულებრივი რიცხვების 
შეკრებასთან და შებრუნებასთან, კერძოდ:   𝑇–  = – 𝑇       და      𝑇  + 𝑇  =  𝑇   
ამ უკანასკნელ ტოლობებში ერთმანეთს ვადარებთ არა რიცხვებს, არამედ გარდაქმნებს. 
რას ნიშნავს, რომ ორი გარდაქმნა ტოლია? როდესაც ვამბობთ, რომ 𝑓 = 𝑔, იგულისხმება, 
რომ  ნებისმიერი 𝑥  წერტილისთვის  გვაქვს 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥).  სხვა  სიტყვებით, 𝑓 და 𝑔  ზუსტად 
ერთნაირად იქცევა. 

სავარჯიშო 1.6: დაასაბუთეთ, რომ 𝑇–  = – 𝑇   და  𝑇  +  𝑇  =  𝑇 . 

მოდით  ვნახოთ,  რისი  ტოლია 𝑀 + 𝑀 .  ამისათვის  ავიღოთ  ნებისმიერი  𝑥 წერტილი და 
გამოვთვალოთ (𝑀 + 𝑀 )(𝑥): (𝑀 + 𝑀 )(𝑥)  = 𝑀 𝑀 (𝑥) = 𝑀 (2𝑎 −  𝑥) = 2𝑎 − (2𝑎 − 𝑥) = 𝑥 = 𝑂(𝑥) 
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მივიღეთ, რომ   𝑀 + 𝑀 = 𝑂 

რადგან  გამოვიდა,  რომ  ეს  ორი  გარდაქმნა  ზუსტად  ერთნაირად  ექცევა  ნებისმიერ 
წერტილს, კერძოდ კი ადგილზე ტოვებს მას.  

ეს  კი  ნიშნავს,  რომ    𝑀   ისეთი  გარდაქმნაა,  რომელიც  𝑀 სთან  კომპოზიციაში  იგივურ 
გარდაქმნას გვაძლევს, ანუ 𝑀  საკუთარი თავის შებრუნებული გარდაქმნაა: 𝑴𝒂 = −𝑴𝒂 
რაც  ერთი  შეხედვით  საკმაოდ  უცნაურია  (არანულოვანი  „რიცხვი“  გამოვიდა  საკუთარი 
თავის შებრუნებული, რაც ჩვეულებრივ რიცხვებში მხოლოდ ნულს „სჭირს“), მაგრამ მეორე 
მხრივ  სრულიად  ბუნებრივია,  რადგან  ნათელია,  რომ  ერთი  და  იმავე  წრფის  მიმართ 
ორჯერ  არეკვლა,  ან  ერთი  და  იმავე  წერტილის  მიმართ  2ჯერ  ზედიზედ  180°ით 
შემობრუნება ყველა წერტილს საწყის მდებარეობაზე დააბრუნებს. 
ახლა  შევეცადოთ  გავარკვიოთ,  რა  იქნება  ორი  მოტრიალების  ჯამი,  როდესაც  ეს 
მოტრიალებები  სხვადასხვა  წერტილის  გარშემო  ხდება.  დავიწყოთ  კონკრეტული 
მაგალითის განხილვით. რა იქნება 𝑀 + 𝑀 ? მოდით თვალი მივადევნოთ ერთ რომელიმე 
წერტილს,  დავუშვათ  3ს.  რისი  ტოლია  (𝑀 + 𝑀 )(3)?  გავიხსენოთ,  რომ  𝑀 + 𝑀  
მარჯვნიდან მარცხნივ უნდა წავიკითხოთ, ანუ 3ზე ჯერ 𝑀  უნდა ვამოქმედოთ და შემდეგ 𝑀 . რადგან 𝑀  ნიშნავს 2ის მიმართ სიმეტრიულ არეკვლას, ცხადია 𝑀 (3) = 1. მაშინ: (𝑀 + 𝑀 )(3) = 𝑀 𝑀 (3) = 𝑀 (1) = 1 
რადგან 1 უძრავი წერტილია 𝑀  ასახვისთვის. საინტერესოა, რა მოხდებოდა, ჯერ 𝑀 ით 
რომ გვემოქმედა და მერე 𝑀 ით? გამოვთვალოთ: 𝑀 (3) = −1, ხოლო 𝑀 (−1) = 5. გამოვიდა, რომ 𝑀 𝑀 (3) = 5, ანუ: (𝑀 + 𝑀 )(3) = 5 
საიდანაც  გამოდის,  რომ  𝑀 + 𝑀 𝑀 + 𝑀   (ეს  ორი  სხვადასხვა  გარდაქმნაა)!  ანუ 
მოტრიალებებისას  „შესაკრებთა  გადანაცვლებით  ჯამი  იცვლება“,  მოტრიალებების 
შეკრება  არ  არის  გადანაცვლებადი  (ხანდახან  იტყვიან  ხოლმე,  რომ  ეს  ოპერაცია 
არაკომუტატურია).  
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შეგიძლიათ გააგრძელოთ იმის გარკვევა, რა იზომეტრიას გვაძლევს ცალკე 𝑀 + 𝑀  და 
ცალკე 𝑀 + 𝑀 , მაგრამ რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევის განხილვის შემდეგ ალბათ 
მოგინდებათ  ზოგადი  კანონზომიერების  დადგენა.  ბარემ  ამას  და  კიდევ  რამდენიმე 
საკითხის გარკვევას სავარჯიშოს ფორმა მივცეთ. 

სავარჯიშო 1.7:  ა) რა იზომეტრიას გვაძლევს კომპოზიცია 𝑀 + 𝑀 ? პასუხი დაასაბუთეთ.
  ბ)  რა  იზომეტრიას  გვაძლევს  კომპოზიცია 𝑇 + 𝑀 ?  პასუხი დაასაბუთეთ.
  გ) რა  იზომეტრიას  გვაძლევს  კომპოზიცია 𝑀 + 𝑇 ?  პასუხი დაასაბუთეთ.
  დ) დაამტკიცეთ, რომ 𝑀 + 𝑀 = −(𝑀 + 𝑀 ) და 𝑇 + 𝑇 = 𝑇 + 𝑇  

ახლა შეგვიძლია დავასრულოთ წრფის იზომეტრიების კლასიფიკაცია.  

დებულება: თუ 𝑓 წრფის იზომეტრიაა, მაშინ  
  ა) თუ 𝑓ს აქვს ორი მაინც უძრავი წერტილი, ის იგივური გარდაქმნაა; 

  ბ) თუ 𝑓ს აქვს ზუსტად ერთი უძრავი წერტილი, მაშინ ის მოტრიალებაა; 

  გ) თუ 𝑓ს არ აქვს უძრავი წერტილი, მაშინ ის პარალელური გადატანაა. 

ამით  დამტკიცდება,  რომ  წრფის  იზომეტრიები  მხოლოდ  პარალელური  გადატანები  და 
მოტრიალებებია.  

დამტკიცება: ა) პირდაპირ ორი ლურსმნის თეორემის გამოყენებით საბუთდება. მართლაც, 
თუ 𝑓ს აქვს ორი უძრავი წერტილი, მაშინ ორი ლურსმნის თეორემის გამოყენებით, წრფის 
ყველა წერტილი უძრავია 𝑓ის მიმართ, ანუ 𝑓𝑥 = 𝑥 ნებისმიერი 𝑥ისათვის, რაც უბრალოდ 
იმას ნიშნავს, რომ 𝑓 = 𝑂. 
ბ) დავუშვათ, 𝑓ს ერთადერთი უძრავი წერტილი აქვს და 𝑎 იყოს ეს უძრავი წერტილი. მაშინ 𝑓𝑎 = 𝑎  და  ნებისმიერი  𝑥ისთვის,  თუ  𝑥 𝑎,  მაშინ  𝑓𝑥 𝑥.  ჩვენ  დავამტკიცებთ,  რომ  ასეთ 
შემთხვევაში 𝑓 ემთხვევა მოტრიალებას 𝑀 .  

უკვე  ცხადია,  რომ  ერთ  წერტილში  ეს  ორი  იზომეტრია  ერთნაირად  იქცევა,  კერძოდ  კი  𝑓(𝑎) = 𝑎 = 𝑀 (𝑎).  
ახლა განვიხილოთ წერტილი 𝑎 − 1 და ვნახოთ, სად გადაჰყავს ეს წერტილი ცალკე 𝑓ს და 
ცალკე 𝑀 ს. ეს უკანასკნელი შემთხვევა მარტივია: 𝑀 (𝑎 − 1) = 𝑎 + 1.  
რისი  ტოლი  შეიძლება  იყოს 𝑓(𝑎 − 1)?  გავიხსენოთ,  რომ  𝑓  იზომეტრიაა,  ანუ  არ  ცვლის 
მანძილებს  წერტილებს  შორის.  რადგან  მანძილი 𝑎სა და  (𝑎 − 1)ს  შორის  ზუსტად 1ის 
ტოლია,  ამიტომ  მანძილი  𝑓(𝑎)სა  და  𝑓(𝑎 − 1)ს  შორის  ასევე  ზუსტად  1ის  ტოლი  უნდა 
იყოს. გავიხსენოთ, რომ 𝑓(𝑎) = 𝑎, ანუ 𝑓(𝑎 − 1) ზუსტად 1ით უნდა იყოს დაშორებული 𝑎ს. 
ეს  კი  ნიშნავს,  რომ  სულ  ორი  ვარიანტი  გვაქვს:  𝑓(𝑎 − 1) = 𝑎 − 1 ან  𝑓(𝑎 − 1) = 𝑎 + 1. 
მაგრამ  ისიც  ხომ  ვიცით,  რომ  𝑎 − 1  ვერ  იქნება  𝑓ის  უძრავი  წერტილი,  რადგან  𝑓ის 
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ერთადერთი უძრავი წერტილი 𝑎 არის? აქედან გამომდინარე ვასკვნით, რომ 𝑓(𝑎 − 1) =𝑎 + 1 = 𝑀 (𝑎 − 1)  და  გამოდის,  რომ  ეს  ორი  გარდაქმნა  ერთნაირად  იქცევა  ამ  მეორე 
წერტილზეც. 

ახლა დადგა დრო, რომ გამოვიყენოთ ორი ლურსმნის თეორემა. ამისათვის განვიხილოთ 
ასეთი  „ჯამური“  გარდაქმნა:  𝑓 + 𝑀   და  დავსვათ  შეკითხვა  –  სად  გადაიყვანს  ეს  ჯამური 
გარდაქმნა წერტილებს 𝑎ს და (𝑎 + 1)ს? პირველი შემთხვევა მარტივია: (𝑓 + 𝑀 )(𝑎) = 𝑓(𝑀 (𝑎)) = 𝑓(𝑎) = 𝑎 
არც მეორე შემთხვევა წარმოადგენს დიდ სირთულეს: (𝑓 + 𝑀 )(𝑎 + 1) = 𝑓 𝑀 (𝑎 + 1) = 𝑓(𝑎 − 1) = 𝑎 + 1 
რა გამოვიდა? (𝑓 + 𝑀 )ს თურმე ორი განსხვავებული უძრავი წერტილი აქვს, 𝑎 და (𝑎 + 1)! 
ორი ლურსმნის თეორემის ძალით, ეს „ჯამი“ იგივური გარდაქმნა ყოფილა, ანუ: 𝒇 + 𝑴𝒂 = 𝑶 

ახლა მოდით ამ ტოლობას რამდენიმე ალგებრული მანიპულაცია „ჩავუტაროთ“, თითქოს 
ეს ჩვეულებრივი რიცხვების შეკრებაა.  ჩვენი ამოცანაა, ტოლობაში 𝑀   „მარჯვენა მხარეს 
გადავიტანოთ“,  მაგრამ  ეს  ფრთხილად  უნდა  გავაკეთოთ,  რადგან  ჩვენი  შეკრება  ცოტა 
უჩვეულოა – ის აღარ არის გადანაცვლებადი.  

მოდით ტოლობის ორივე მხარეს მარჯვნიდან დავუმატოთ 𝑀   და მივიღებთ: 

 𝒇 + 𝑴𝒂 + 𝑴𝒂 = 𝑶 + 𝑴𝒂 
ახლა კი გავიხსენოთ ორი რამ:   𝑀 + 𝑀 = 𝑂 და ასევე, 𝑂  იგივური გარდაქმნაა,  ამიტომ 
ნებისმიერი 𝑔  გარდაქმნისთვის  სწორია,  რომ 𝑂 + 𝑔 = 𝑔 + 𝑂 = 𝑔  (გავიხსენოთ,  რომ  “+” 
კომპოზიციას  ნიშნავს  და  იგივურ  გარდაქმნასთან  კომპოზიცია  არაფერს  ცვლის).  მაშინ 
ტოლობების ასეთ ჯაჭვს მივიღებთ: 𝒇 = 𝒇 + 𝑶 = 𝒇 + (𝑴𝒂 + 𝑴𝒂) = (𝒇 + 𝑴𝒂) + 𝑴𝒂 = 𝑶 + 𝑴𝒂 = 𝑴𝒂 

 საიდანაც  საბოლოოდ  ვრწმუნდებით,  რომ  𝒇 = 𝑴𝒂  და  აქედან  გამომდინარე,  𝑓 
მოტრიალებაა. 

სავარჯიშო 1.8: ამავე სტილში დაასაბუთეთ გ). 
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1.4 ჯგუფის განმარტება 
 

როგორც ვნახეთ, წრფის იზომეტრიები შეგვიძლია „შევკრიბოთ“, თანაც ყოველთვის გვაქვს 
იგივური  იზომეტრია,  რომელთან  შეკრებაც  არაფერს  ცვლის  და  ამასთანავე  ყოველ 
იზომეტრიას გააჩნია შებრუნებული იზომეტრია, რომელთან შეკრებაც იგივურ იზომეტრიას 
გვაძლევს.  

ის,  რომ  ჩვენ  წრფის  იზომეტრიებთან  გვქონდა  საქმე,  არსებითი  არ  არის.  ნებისმიერი 
ფიგურის სიმეტრიები, ანუ ყველა იმ იზომეტრიათა ერთობლიობა, რომლებიც ამ ფიგურას 
უძრავად  ტოვებენ,  ასეთივე  სტრუქტურის  იქნება.  მართლაც,  თუ  𝑓  და  𝑔  იზომეტრიები 𝐴 
ფიგურის სიმეტრიებია, ანუ თუ 𝑓(𝐴) = 𝐴 და 𝑔(𝐴) = 𝐴, მაშინ: (𝑓 ∘ 𝑔)(𝐴) = 𝑓 𝑔(𝐴) = 𝑓(𝐴) = 𝐴 

ანუ 𝑓 ∘ 𝑔 ასევე არის მოცემული ფიგურის სიმეტრია. თუ 𝑖 იგივურ ასახვას აღნიშნავს, მაშინ 
ცხადია 𝑖(𝐴) = 𝐴. ასევე, ყოველი 𝑓 სიმეტრიის შექცეული ასახვა 𝑓 იც სიმეტრია იქნება.  

 

ასეთ სტრუქტურას მათემატიკაში ჯგუფი ეწოდება. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ჯგუფი არის: 
1. რაიმე სიმრავლე 𝐺;  
2. ამ სიმრავლეზე განსაზღვრული ორადგილიანი ოპერაცია3 „∗“ 

თუ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 ჯგუფის რაიმე ორი ელემენტია, მაშინ ამავე ჯგუფის ელემენტია 𝑎 ∗ 𝑏 ∈ 𝐺;  
3. ასევე „შებრუნების“ ერთადგილიანი ოპერაცია „ “ 

თუ 𝑎 ∈ 𝐺 ჯგუფის რაიმე ელემენტია, მაშინ ამავე ჯგუფის ელემენტია 𝑎 ∈ 𝐺;  
4. და გამორჩეული „ნეიტრალური“ ელემენტი 𝑒 ∈ 𝐺 ამ ჯგუფიდან 

მოკლედ ეს 4 პირობა ასე ჩაიწერება: 𝑮 = (𝑮,∗, 𝟏 , 𝟎)  
და ეს ოპერაციები აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას (აქსიომას): 

(g1) 𝑥 ∗ 𝑒 = 𝑥 
(g2) 𝑥 ∗ 𝑥 = 𝑒 
(g3) (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑧 = 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) 

 თუკი დამატებით სრულდება ეს პირობაც: 
(g4) 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ 𝑥 

მაშინ ამბობენ, რომ ჯგუფი კომუტაციურია, ან რომ ის აბელის ჯგუფია (ან აბელურია).  

                                                            
3 ამ ოპერაციას ხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ ხოლმე, უფრო ხშირად, როგორც „გამრავლებას“ ab. 
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ნებისმიერი ფიგურის იზომეტრიების ერთობლიობა ჯგუფია. ჯგუფის სტრუქტურა აღგვიწერს 
ამ ფიგურის სიმეტრიებს. ოღონდ იმისათვის, რომ ეს სტრუქტურა გასაგები იყოს, როგორმე 
უნდა შევძლოთ თვითონ ჯგუფის აღწერა ან წარმოდგენა. ამისთვის სხვადასხვა მეთოდები 
არსებობს,  რომელთა  შორისაც  ყველაზე  პირდაპირია,  რომ  (ა)  აღვწეროთ    ჯგუფის 
ელემენტები და (ბ) ზუსტად აღვწეროთ, როგორ „მუშაობს“ ამ ელემენტებზე გამრავლებისა 
და შებრუნების ოპერაციები. განვიხილოთ მარტივი მაგალითი.  

ორელემენტიანი  ჯგუფი:  ავიღოთ  სიმრავლე  {0,1}  და  განვსაზღვროთ  ჯგუფის  ოპერაცია 
შემდეგი ცხრილის მეშვეობით: 

+ 0 1 

0 0 1 

1 1 0 

ანუ 0 + 0 = 1 + 1 = 0 და  1 + 0 = 0 + 1 = 1. მიუხედავად იმისა, რომ შებრუნების ოპერაცია 
არ  გაგვისაზღვრავს,  ამ  ცხრილიდან  ადვილი  გამოსათვლელია,  რომ −0 = 0  (ეს  ყველა 
ჯგუფში ასეა. შეგიძლიათ დაამტკიცოთ?) და −1 = 1. მართლაც, რა უნდა იყოს −1? ეს ისეთი 
ელემენტია,  რომელიც  1ის  შებრუნებულია,  ანუ  რომლის  1თან  შეკრებითაც  0  მიიღება. 
ცხრილიდან  ჩანს,  რომ 1 + 1 = 0,  ამიტომ  გამოდის,  რომ −1 = 1.  ამ  ჯგუფს  სხვადასხვა 
სახელით  აღნიშნავენ.  ჩვენ  ამ  ჯგუფს ℤ ის  სახელით  მოვიხსენიებთ  ხოლმე. ℤ   აბელის 
ჯგუფია. 

შევნიშნოთ,  რომ  შებრუნებულის  დათვლისას  ℤ   ჯგუფში  ჩვენ  ვიპოვეთ  თითოეული 
ელემენტის  ერთერთი  შებრუნებული  ელემენტი,  მაგრამ  ჯგუფის  განმარტებაში  არ 
მოითხოვება რომ ასეთი ელემენტი ერთადერთი იყოს. არც ის მოითხოვება, რომ ჯგუფში 
ერთადერთი  ნეიტრალური  ელემენტი  გვქონდეს.  უფრო  მეტიც,  მოტრიალებების 
მაგალითზე უკვე ვნახეთ, რომ ჯგუფის ოპერაცია შეიძლება არ იყოს კომუტაციური, თუმცა 
(g1)  და  (g2)  აქსიომებში  მხოლოდ  ის  მოვითხოვეთ,  რომ  ნეიტრალურ  ელემენტზე 
„მარჯვნიდან  გამრავლება“  არ  ცვლიდეს  არცერთ  ელემენტს  და  შებრუნებულზე 
„მარჯვნიდან გამრავლება“ გვაძლევდეს ნეიტრალურ ელემენტს. რა მოხდება „მარცხნიდან 
გამრავლების“ შემთხვევაში? ეს საკითხები შემდეგ სავარჯიშოში არის ჩამოყალიბებული. 
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სავარჯიშო  1.9:  ვთქვათ  მოცემულია  ჯგუფი  𝐺 = (𝐺,∗, , 𝑒).  დაამტკიცეთ  შემდეგი 
დებულებები: 

ა) ნებისმიერი 𝑥 ∈ 𝐺 ელემენტისთვის სამართლიანია ტოლობა 𝑥 ∗ 𝑥 = 𝑒. 
ბ) ნებისმიერი 𝑥 ∈ 𝐺 ელემენტისთვის სამართლიანია ტოლობა 𝑒 ∗ 𝑥 = 𝑥. 
გ) ნეიტრალური ელემენტი ერთადერთია, ანუ თუ ℎ ∈ 𝐺 ისეთია, რომ რომელიმე 𝑎 ∈ 𝐺 
ელემენტისთვის ადგილი აქვს ტოლობას ℎ ∗ 𝑎 = 𝑎 ან ტოლობას 𝑎 ∗ ℎ = 𝑎, მაშინ ℎ = 𝑒. 
დ) შებრუნებული ელემენტი ერთადერთია, ანუ თუ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 ისეთებია, რომ ადგილი აქვს 
ტოლობას 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑒, მაშინ 𝑎 = 𝑏  და 𝑏 = 𝑎 . 

ე) თუ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺, რისი ტოლია (𝑎 ∗ 𝑏) ? 

ჯგუფებში შეგვიძლია ცალსახად ამოვხსნათ წრფივი ერთუცნობიანი განტოლებები. ზოგადი 
სახით  ამ  დებულების  ჩამოყალიბება  ზედმეტად  ჩახლართულია,  ამიტომ  შემდეგ 
სავარჯიშოში  რამდენიმე  კონკრეტული  განტოლების  ამოხსნას  გთავაზობთ  წრფის 
იზომეტრიების ჯგუფში. ამ განტოლებების ამოხსნის პროცესში იმედია მიხვდებით, როგორ 
ამოიხსნება ნებისმიერი ასეთი განტოლება ნებისმიერ ჯგუფში: 

სავარჯიშო 1.10: თითოეულ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში იპოვეთ წრფის ისეთი 
იზომეტრია  𝑋,  რომელიც  შესაბამის  განტოლებას  დააკმაყოფილებს.  თითოეულ 
შემთხვევაში აჩვენეთ, როგორ მიხვედით პასუხამდე.  

ა) 𝑀 + 𝑋 = 𝑇  

ბ) 𝑋 + 𝑇 + (−𝑀 ) = 𝑇 + 𝑇  

გ) 𝑀 + 𝑋 + 𝑇 = −𝑇  

დ)  𝑇 + 𝑀 + 𝑀 + 𝑋 + 𝑇 + 𝑇 = 𝑀 + 𝑀  

და ბოლოს, როგორც პალინდრომში, დასაწყისს დავუბრუნდეთ. 

სავარჯიშო 1.11: რა არის ფიგურის  12022021  სიმეტრიის ჯგუფი? 

 


