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2. სიბრტყის იზომეტრიები 
ამ ნაწილში ჩვენი მიზანია სიბრტყის სიმეტრიების ჯგუფის შესწავლა და ამ აპარატის 
მეშვეობით ბრტყელი ფიგურების სიმეტრიების გამოკვლევა. 

 

 

2.1 წრფის სიმეტრიის ჯგუფები 

 

წინა თავში ჩვენ დავიწყეთ წრფის იზომეტრიების ჯგუფის შესწავლა და დავადგინეთ, რომ 
წრფის იზომეტრიებია მხოლოდ პარალელური გადატანები  𝑇𝑇𝑎𝑎 და მოტრიალებები 𝑀𝑀𝑎𝑎. 
გარდა ამისა, ერთ-ერთ სავარჯიშოში დავსვით კითხვა, თუ როგორ „მუშაობს“ ამ 
იზომეტრიების კომპოზიცია, რომელიც იზომეტრიების ერთობლიობას ჯგუფად აქცევს. 
მიუხედავად იმისა, რომ წრფის იზომეტრიების რაოდენობა უსასრულოა, მათი „შეკრების 
ცხრილი“ კომპაქტურად ასეთი ფორმით შეგვიძლია გამოვსახოთ: 

 

+ 𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑀𝑀𝑏𝑏 
𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑎𝑎+𝑏𝑏 𝑀𝑀𝑏𝑏+0.5𝑎𝑎 
𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑀𝑀𝑎𝑎−0.5𝑏𝑏 𝑇𝑇2(𝑎𝑎 – 𝑏𝑏)  

 

სადაც 𝑎𝑎 და 𝑏𝑏 ნებისმიერ ნამდვილ რიცხვებს აღნიშნავს. კიდევ უფრო გამარტივებული 
ფორმით, ეს ცხრილი ასე გამოიყურება: 

 

+ 𝑇𝑇 M 
𝑇𝑇 𝑇𝑇 𝑀𝑀 
𝑀𝑀 𝑀𝑀 𝑇𝑇  

 

საიდანაც ჩანს, რომ პარალელური გადატანების (𝑇𝑇-ების) „ჯამი“, ანუ კომპოზიცია ისევ 
პარალელური გადატანაა. ასეთ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ ჯგუფის ნაწილი ჩაკეტილია 
ჯგუფის ოპერაციის მიმართ. პარალელური გადატანების ერთობლიობა 𝕋𝕋  ჩაკეტილია 
კომპოზიციის ოპერაციის მიმართ. მეტიც, ეს ერთობლიობა ჩაკეტილია შებრუნების 
ოპერაციის მიმართაც („გასრიალების“ შებრუნებული გარდაქმნაც „გასრიალებაა“). ეს ორი 
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კი ავტომატურად იწვევს, რომ 𝕋𝕋 ნეიტრალურ ელემენტსაც, ანუ იგივურ გარდაქმნასაც 
შეიცავს (მართლაც, ეს არის 𝑇𝑇0). ასეთ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ საქმე გვაქვს ქვეჯგუფთან, 
ანუ ჯგუფის ნაწილთან, რომელიც თავად დამოუკიდებელი ჯგუფია იმავე ოპერაციების 
მიმართ.  

შევნიშნოთ, რომ 𝕋𝕋 ქვეჯგუფში ზუსტად იმდენივე ელემენტია, რამდენი ნამდვილი რიცხვიც 
გვაქვს რიცხვთა ღერძზე. სინამდვილეში, თუ ნამდვილ რიცხვთა ℝ ერთობლიობას 
როგორც ჯგუფს, ისე შევხედავთ, სადაც ჩვეულებრივი შეკრება ჯგუფის ძირითად 
ოპერაციად გვევლინება, მაშინ ის „პრაქტიკულად“ იგივე იქნება, რაც წრფის პარალელურ 
გადატანათა ჯგუფი 𝕋𝕋 კომპოზიციის ოპერაციით; როგორც იტყვიან, „სახელების 
გადარქმევამდე სიზუსტით“. ამის დასტურად სავარჯიშო 1.6-ის მოხმობა შეიძლება. 
ფორმალური ტერმინოლოგიით ვიტყოდით, რომ ეს ორი ჯგუფი ურთიერთიზომორფულია, 
ან, უფრო მარტივად, – იზომორფულია. ესე იგი მათ შორის არსებობს ბიექცია 
(ურთიერთცალსახა ასახვა, „დაწყვილება“), რომელიც გადაადგილდება ყველა 
ალგებრულ ოპერაციასთან (ჯგუფების შემთხვევაში ასეთი სამი გვაქვს1).  

სინამდვილეში (გასაკვირი კია), იმისათვის რომ  ეს ურთიერთცალსახა „დაწყვილება“ 
ყველა ჯგუფის ოპერაციასთან იყოს გადაადგილებადი, საკმარისია მას მხოლოდ ერთ, 
ორადგილიან ოპერაციასთან გადაადგილებადობა მოვთხოვოთ. 

განმარტება (იზომორფიზმი). ვიტყვით, რომ ჯგუფი (𝑮𝑮, ∗𝑮𝑮) იზომორფულია ჯგუფი  
(𝑯𝑯, ∗𝑯𝑯)  -ის, თუ არსებობს ისეთი 𝑓𝑓 ბიექცია 𝐺𝐺 ჯგუფიდან 𝐻𝐻 ჯგუფში (სიმბოლურად  
𝑓𝑓 ∶  𝐺𝐺 → 𝐻𝐻), რომ  𝐺𝐺 ჯგუფის ნებისმიერი 𝑥𝑥 და 𝑦𝑦 ელემენტებისთვის სამართლიანია 
ტოლობა  

𝑓𝑓(𝑥𝑥 ∗𝐺𝐺 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∗𝐻𝐻 𝑓𝑓(𝑦𝑦). 

 

სავარჯიშო 2.1. აჩვენეთ, რომ თუ ასახვისთვის 𝑓𝑓 ∶  𝐺𝐺 → 𝐻𝐻 სრულდება ტოლობა 
𝑓𝑓(𝑥𝑥 ∗𝐺𝐺 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∗𝐻𝐻 𝑓𝑓(𝑦𝑦), მაშინ 𝑓𝑓 ასახვა ჯგუფის სხვა ოპერაციებთანაც 
გადაადგილებადია, კერძოდ: 𝑓𝑓(𝑒𝑒𝐺𝐺) = 𝑒𝑒𝐻𝐻 და 𝑓𝑓(𝑥𝑥−1) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)−1. 

 

ზემოხსენებულ შემთხვევაში, ანუ როდესაც 𝑓𝑓 ასახვისთვის  𝑓𝑓(𝑥𝑥 ∗𝐺𝐺 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∗𝐻𝐻 𝑓𝑓(𝑦𝑦) 
ტოლობა სრულდება, იტყვიან რომ 𝑓𝑓 ჰომომორფული ასახვაა, ან, მოკლედ, – 
ჰომომორფიზმია. „ჰომოს“ ძველბერძნული სიტყვაა და ქართულად „იგივე“-ს ნიშნავს, 
ხოლო „მორფე“, ასევე ძველბერძნულად, ჩვენს ენაზე „ფორმა“-ს შეესაბამება. ამ 

                                                            
1 ჯგუფის ორადგილიანი ოპერაციისა და შებრუნების ერთადგილიანი ოპერაციის გარდა, დაფიქსირებულ 
ნეიტრალურ ელემენტს ხშირად უყურებენ, როგორც ნულადგილიან ოპერაციას.  
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განმარტებით, ჰომომორფიზმი ჯგუფებს შორის „ფორმის შემნახველი“ ასახვა უნდა იყოს. 
მაგრამ, რა არის ეს „ფორმა“ რასაც 𝑓𝑓 ინარჩუნებს?  

სავარჯიშო 2.2 აჩვენეთ რომ თუ 𝑓𝑓 ∶  𝐺𝐺 → 𝐻𝐻 ჰომომორფიზმია, ის ტოლობებს 
ინარჩუნებს; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ 𝑓𝑓 ჰომომორფიზმია, მას, 𝐺𝐺 ჯგუფში 
არსებული, 𝐺𝐺 ჯგუფის ოპერაციებით ჩაწერილი, ყველა ჭეშმარიტი ტოლობა 𝐻𝐻 ჯგუფის 
ოპერაციებით ჩაწერილ,  𝐻𝐻 ჯგუფში არსებულ ჭეშმარიტ ტოლობებში გადაჰყავს. 

 

ახლა დავუბრუნდეთ პარალელურ გადატანებს და ვცადოთ ერთი შეხედვით ინტუიციურად 
ცხადი ფაქტი მკაცრად დავამტკიცოთ. 

სავარჯიშო 2.3 აჩვენეთ, რომ მართლაც, ℝ ჯგუფი პარალელურ გადატანათა ჯგუფის  
იზომორფულია. ანუ, არსებობს ბიექციური ჰომომორფიზმი  𝑓𝑓 ∶ ℝ →  𝕋𝕋. 

 

რადგან პარალელურ გადატანათა ჯგუფი და ℝ იზომორფულია, როგორც აღვნიშნეთ, 
ერთი უბრალოდ მეორისთვის „სახელების გადარქმევაა“ და მაშასადამე, ერთის შესწავლა 
მეორეს შესწავლის ტოლფასია. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ 
ნამდვილი რიცხვები ℝ, როგორც პარალელური გადატანები, რაღაცგვარად ჩადგმულია 
წრფის სიმეტრიების ჯგუფში. ასევე, ადვილად დავინახავთ, რომ ამ ჯგუფში კიდევ უამრავი 
ქვეჯგუფი „ცხოვრობს“: ავიღოთ რომელიმე არანულოვანი რიცხვი 𝑎𝑎 და დავიწყოთ მის 
გარშემო ჯგუფის „შემოშენება“. დავინახავთ, რომ 𝑎𝑎-სთან ერთად ვალდებული ვართ ჯგუფში 
„შევიყვანოთ“ 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎, ასევე 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎, და ა.შ., ისევე როგორც −𝑎𝑎, 0 და საზოგადოდ,  
𝑛𝑛𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 + ⋯+ 𝑎𝑎�������

𝑛𝑛−ჯერ
, ნებისმიერი მთელი 𝑛𝑛-ისთვის. ყველა ასეთების ერთობლიობა კი უკვე 

ქვეჯგუფს შექმნის. აგებიდან ჩანს, რომ ეს იქნება უმცირესი ისეთი ქვეჯგუფი, რომელიც 𝑎𝑎-ს 
შეიცავს. ყველა სხვა 𝑎𝑎-ს შემცველი ქვეჯგუფი ჩვენ აშენებულ ჯგუფსაც აუცილებლად 
მოიცავს. ასეთ დროს იტყვიან, რომ 𝑎𝑎 წარმოქმნის ამ ქვეჯგუფს.  

დავაკვირდეთ, რომ ჩვენ მიერ ზემოთ წარმოქმნილი პარალელური გადატანების ჯგუფის 
უმცირესი 𝑎𝑎-ს შემცველი ქვეჯგუფის სტრუქტურა ჩვენთვის კარგად არის ნაცნობი – ის 
იზომორფულია მთელ რიცხვთა ჯგუფის შეკრების ოპერაციით (შეგიძლიათ მკაცრად 
აჩვენოთ რატომ?). ეს უკანასკნელი ℤ-ით აღვნიშნოთ (როგორც გერმანული სიტყვა “Zahlen” 
– რიცხვები) და ახლა მას მივუბრუნდეთ; ქვეჯგუფები, თავის მხრივ, მასაც უხვად ექნება. 
მაგალითისთვის, ნებისმიერი მისი არანულოვანი ელემენტი 𝑛𝑛 ∈ ℤ წარმოქმნის თავის 
ჯერადთა ქვეჯგუფს 𝑛𝑛ℤ. მაგალითად, 𝑛𝑛 = 2 შემთხვევაში, 2ℤ ყველა ლუწი მთელი 
რიცხვისაგან შემდგარი ℤ-ის ქვეჯგუფია. 
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სავარჯიშო 2.4 ℤ-ის რა ქვეჯგუფს წარმოქმნის მთელი რიცხვები 6 და −9 ერთად? 

სავარჯიშო 2.5 გაარკვიეთ, რა ქვეჯგუფს წარმოქმნის ნებისმიერი ორი არანულოვანი 
რიცხვი 𝑚𝑚 და 𝑛𝑛 ერთად? როდის არის ეს ქვეჯგუფი მთელი ℤ-ის ტოლი? 

სავარჯიშო 2.6 აჩვენეთ, რომ ℤ-ის ნებისმიერი ქვეჯგუფი რომელიმე მთელი რიცხვის 
ჯერადთა ქვეჯგუფია. 
 

როგორც ვხედავთ, პარალელურ გადატანათა 𝕋𝕋 ქვეჯგუფს, როგორც ℝ-ის იზომორფულს,   
საკმაოდ საინტერესო და მდიდარი სტრუქტურა აქვს. მას, ერთადერთი გამონაკლისის 
გარდა,  სასრული ქვეჯგუფი არ გააჩნია (რომელია ეს გამონაკლისი?).  თუკი ყურადღებას 
გადავიტანთ წრფის იზომეტრიების მთელ ჯგუფზე და სასრული ქვეჯგუფების ძიებას აქ 
შევეცდებით, გასაგები უნდა იყოს, რომ ასეთ სასრულ ქვეჯგუფში (თუკი ის არსებობს) 
ვერცერთი არატრივიალური პარალელური გადატანა ვერ მოხვდება. მართლაც, როგორც 
კი რომელიმე 𝑇𝑇𝑎𝑎 მოხვდება ქვეჯგუფში, ის „თან ჩაითრევს“ ყველა თავის „ჯერად“ 
პარალელურ გადატანასაც, ანუ ყველა 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑎𝑎 -ს, სადაც 𝑛𝑛 ნებისმიერი მთელი რიცხვია. 
მაშასადამე, თუკი წრფის იზომეტრიების ჯგუფში გვაქვს სასრული ქვეჯგუფი, ის, იგივური 
გარდაქმნის გარდა,  მხოლოდ მოტრიალებებს შეიძლება შეიცავდეს. თუმცა არც ის არის 
რთული დასანახი, რომ ორი სხვადასხვა მოტრიალებაც კი უკვე უსასრულო ქვეჯგუფს 
წარმოქმნის. 

სავარჯიშო 2.7 აჩვენეთ, რომ ორი განსხვავებული მოტრიალება წრფის 
იზომეტრიების ჯგუფში უსასრულო ქვეჯგუფს წარმოქმნის. 

 

აქედან გამომდინარე, წრფის იზომეტრიების ჯგუფს, გარდა ტრივიალური ქვეჯგუფისა, 
მხოლოდ ასეთი სასრული ქვეჯგუფები შეიძლება ჰქონდეს: ℳ𝑎𝑎 = {𝑂𝑂,𝑀𝑀𝑎𝑎}. ცხადია, ყველა 
ეს ქვეჯგუფი იზომორფულია ერთმანეთის და თითოეული მათგანი იზომორფულია ℤ2 
ჯგუფის, რომელიც წინა თავში განვიხილეთ (შეამოწმეთ!).  

რას გვეუბნება ეს ფაქტი წრფის სიმეტრიული ნაწილების შესახებ? ეს კითხვა შემდეგ 
სავარჯიშოშია დაზუსტებული: 

სავარჯიშო 2.8 ვთქვათ, 𝐴𝐴 ⊆ ℝ ნამდვილ რიცხვთა ღერძის რაიმე შემოსაზღვრული 
ქვესიმრავლეა. შემოსაზღვრულობა ნიშნავს, რომ მოიძებნება რაიმე დადებითი 
რიცხვი 𝑎𝑎 ∈ ℝ რომლის შესაბამისი ინტერვალიც [−𝑎𝑎, 𝑎𝑎] მთლიანად მოიცავს 𝐴𝐴-ს, ანუ 
𝐴𝐴 ⊆ [−𝑎𝑎,𝑎𝑎]. რა შეიძლება იყოს 𝐴𝐴-ს სიმეტრიების ჯგუფი Sym(𝐴𝐴)? 
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სანამ წრფიდან სიბრტყის იზომეტრიებზე გადავიდოდეთ, განვიხილოთ ერთი ძალზედ 
სიმეტრიული ობიექტი, რომელსაც როგორც სიბრტყის ნაწილს, ისე „ვიცნობთ“, თუმცა ის, 
წრფესავით ერთგანზომილებიანი, გარკვეულწილად წრფის მსგავსიცაა.  

 

2.2 წრეწირის სიმეტრიის ჯგუფი 

 
დავაფიქსიროთ ერთი რომელიმე წრეწირი 𝒞𝒞 და შევეცადოთ, მისი სიმეტრიის ჯგუფი 
Sym(𝒞𝒞) აღვწეროთ. მართალია, ჯერ არ გაგვირკვევია, რა იზომეტრიები გააჩნია სიბრტყეს 
და ნაადრევია იმის კითხვა, რომელი მათგანი ტოვებს უძრავად ამ წრეწირს, მაგრამ 
შესაძლოა წრფის იზომეტრიების შესახებ მიღებული ცოდნა დაგვეხმაროს ამის დანახვაში, 
თუკი წრფესა და წრეწირს შორის სათანადო თანაფარდობას დავამყარებთ. 
ყოველდღიურობიდან ასეთი თანაფარდობის მაგალითს გვკარნახობს კალენდარი და 
საათი. 

დროს ხშირად წარმოვიდგენთ ხოლმე, როგორც წრფეს – რიცხვთა ღერძს, რომლის 
დადებითი მიმართულებაც მომავალს შეესაბამება, ხოლო უარყოფითი – წარსულს. თუკი 
ათვლის წერტილიც არჩეული გვაქვს და დროის საზომი ერთეულიც, მაშინ რიცხვთა ღერძი 
დროის სრულფასოვან მათემატიკურ მოდელად გვევლინება. მეორე მხრივ, დროთა 
განმავლობაში გარკვეული მოვლენები2 და კონფიგურაციები3 მეორდება, რაც დროის 
აღრიცხვის წრიულ მოდელს ედება საფუძვლად – ასეთებია კალენდარი4 და საათი (წამების 
ისარიც, წუთების ისარიც და საათების ისარიც გარკვეული პერიოდულობით გადიან ერთსა 
და იმავე წრიულ გზას). 

დავაკვირდეთ საათის შემთხვევას. დავუშვათ, წუთების ისარი უწყვეტად მოძრაობს და ერთ 
საათში სრულ წრეს შემოწერს. ჩვენ კი ვაკვირდებით, დროის რომელ მომენტში საათის 
გარშემოწერილობის (წრეწირის) რომელ წერტილს უსწორდება წუთების ისარი. ამ გზით 
დროითი ღერძის თითოეულ წერტილს საათის წრეწირის ერთადერთი წერტილი 
შეუსაბამდება – თითქოს წუთების ისრის მოძრაობით მთელი დროითი ღერძი საათის 
ციფერბლატზე „დაეხვევა“ (შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ დროის „ძაფი“ წუთების 
ისრის წვერზეა „აცმული“). ეს „დახვევა“ შეგვიძლია უფრო ზუსტადაც წარმოვადგინოთ, 
როგორც წრფის წრეწირზე ასახვა. ასეთი ასახვის დეტალების ბოლომდე მათემატიკური 
დაზუსტება ამ ეტაპზე ზედმეტი იქნებოდა, მაგრამ ცოტაოდენი დაზუსტება მაინც 
დაგვეხმარება.  

                                                            
2 მაგ. მზის ამოსვლა და ჩასვლა 
3 მაგ. პლანეტათა და ვარსკვლავთა ურთიერთგანლაგება ცაზე 
4 მაგ. კვირის დღეების 7-დღიანი ციკლი; წელიწადის 12-თვიანი ციკლი; წელიწადის დროების ციკლური 
მონაცვლეობა 
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დავუშვათ, რიცხვთა ღერძზე დროის ერთეულად 10-წამიანი ინტერვალი გვაქვს არჩეული 
(ანუ ერთ წუთში ზუსტად 6 ერთეული ეტევა). მაშინ, რადგან წუთების ისარი ერთი წრის 
შემოწერას ერთ საათს უნდება, ხოლო საათში 3600 წამია, გასაგებია, რომ წრფეზე 360-ის 
ჯერადი რიცხვის ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილები წრეწირზე დახვევის შემდეგ 
ერთსა და იმავე წერტილში აისახებიან. ამავე ასახვის ტერმინებში შეგვიძლია გავზომოთ 
მანძილი წრეწირის ორ წერტილს შორის – როგორც უმოკლესი დრო, რომელიც 
დასჭირდებოდა წუთების ისარს ერთიდან მეორემდე მისასვლელად. ერთეულები ისე 
გვაქვს შერჩეული, რომ ასე გაზომილი „წრეწირული მანძილი“ ზუსტად დაემთხვევა ამ 
წერტილებით შემოსაზღვრული უმოკლესი რკალის შესაბამის გრადუსულ ზომას.  

საზომი ერთეულის შერჩევა ხშირად კონკრეტულ სიტუაციაზეა დამოკიდებული, მაგრამ 
ზომის ერთეულისგან დამოუკიდებლად ეს ყველაფერი გვკარნახობს, რომ წრეწირზე 
წერტილებს შორის მანძილი შეგვიძლია გავზომოთ, როგორც შესაბამისი უმოკლესი 
რკალის სიგრძე, ან ამ რკალის შესაბამისი კუთხის სიდიდე. ეს კი უკვე გვაძლევს 
საშუალებას, გამოვიკვლიოთ წრეწირის იზომეტრიები, ანუ წრეწირის საკუთარ თავში ისეთი 
ასახვები, რომლებიც ამ მანძილს „შეინახავს“. 

იქნებ ჩვენი „წრფის წრეწირზე დახვევის“ მეტაფორა იმაშიც დაგვეხმაროს, რომ წრფის 
იზომეტრიების შესახებ მიღებული ცოდნა წრეწირზე გადმოვიტანოთ? როგორც უკვე ვიცით, 
წრფის იზომეტრიები მხოლოდ პარალელური გადატანები და მოტრიალებებია. წრეწირის 
რომელი გარდაქმნები შეესაბამება წრფის ამ გარდაქმნებს? წრფის პარალელური 
გადატანისას ყველა წერტილი ერთი და იგივე მანძილით და ერთი და იგივე 
მიმართულებით გადაადგილდება. წრეწირის ანალოგიური გარდაქმნა იქნებოდა ისეთი, 
რომლის დროსაც წრეწირის თითოეული წერტილი ერთი და იგივე მანძილითა და ერთი და 
იგივე მიმართულებით წაიძვრება, როგორც ბორბალი ღერძის გარშემო ბრუნვისას. ალბათ 
ცხადია, რომ ეს წრეწირის გარკვეული კუთხით მობრუნებას შეესაბამება (თავისი ცენტრის 
გარშემო). ისევე როგორც პარალელური 
გადატანის შემთხვევაში, მობრუნებას  გააჩნია 
მიმართულება. დადებით მიმართულებად 
ჩვეულებრივ საათის ისრის მოძრაობის 
საწინააღმდეგო მიმართულება იგულისხმება, 
ხოლო უარყოფით მიმართულებად – საათის 
ისრის მოძრაობის მიმართულება. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ,  თუკი 𝛼𝛼 აღნიშნავს რაიმე კუთხეს, 
ხოლო 𝑅𝑅𝛼𝛼 აღნიშნავს წრეწირის მობრუნებას 
თავისი ცენტრის გარშემო 𝛼𝛼 კუთხით, მაშინ იმ 
შემთხვევაში, როდესაც 𝛼𝛼 < 0 კუთხე 
უარყოფითია, 𝑅𝑅𝛼𝛼 მობრუნება ხდება საათის ისრის 
მიმართულებით,  ხოლო როდესაც 𝛼𝛼 > 0, 
მობრუნება ხდება საპირისპირო მიმართულებით. 

ნახ. 1 მობრუნება 140°-ით და –40°-ით 

𝑅𝑅−40(𝐴𝐴) 

𝑅𝑅140(𝐴𝐴) 

𝐴𝐴 
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რა ხდება, როდესაც 𝛼𝛼 = 0? რაღა თქმა უნდა, არაფერი – ეს იგივური ასახვაა, ანუ 𝑅𝑅0 = 𝑂𝑂. 
თუმცა, ანალოგიური შედეგი დგება ზოგ ისეთ შემთხვევაშიც, როდესაც 𝛼𝛼 ≠ 0. მართლაც, 
რა მოხდება, თუკი წრეწირს −720°-ით მოვაბრუნებთ? ეს იგივეა,  წრეწირს საათის ისრის 
მიმართულებით ორი სრული ბრუნი რომ შევასრულებინოთ – შედეგად იგი თავდაპირველ 
მდგომარეობას დაუბრუნდება და იგივურ გარდაქმნას მივიღებთ. მაშასადამე, უფრო 
ზოგადად, ნებისმიერი მთელი 𝑛𝑛 რიცხვისათვის: 

𝑅𝑅360𝑛𝑛 = 𝑂𝑂 

მარტივი დასანახია, რომ მობრუნებების კომპოზიცია ისევ მობრუნებაა. კერძოდ კი, 
სამართლიანია შემდეგი ტოლობა (სადაც + ნიშანი იზომეტრიების კომპოზიციას 
აღნიშნავს): 

𝑅𝑅𝛼𝛼 + 𝑅𝑅𝛽𝛽 = 𝑅𝑅𝛼𝛼+𝛽𝛽 

რაც მიგვანიშნებს, რომ მობრუნებები წრეწირის სიმეტრიების ჯგუფის ქვეჯგუფს ქმნიან – 
ზუსტად ისე, როგორც წრფის პარალელური გადატანები ქმნიან წრფის სიმეტრიების ჯგუფის 
ქვეჯგუფს. ეს ქვეჯგუფი აბელურიც იქნება (მობრუნებების კომპოზიციისას თანმიმდევრობას 
მნიშვნელობა არ აქვს). 

ახლა გავარკვიოთ, წრეწირის რომელი იზომეტრიაა წრფის მოტრიალების ანალოგიური? 
გავიხსენოთ, რომ წრფის ნებისმიერ 𝑀𝑀𝑎𝑎 მოტრიალებას ერთადერთი უძრავი წერტილი აქვს, 
კერძოდ კი 𝑎𝑎 წერტილი. რადგან მოტრიალება იზომეტრიაა, სხვა წერტილებიდან ამ უძრავ 
წერტილამდე მანძილი უცვლელი რჩება. გამოდის, რომ 𝑀𝑀𝑎𝑎(𝑎𝑎 + 𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 − 𝑥𝑥 და 
𝑀𝑀𝑎𝑎(𝑎𝑎 − 𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 𝑥𝑥, ანუ მოტრიალებისას წერტილები 𝑎𝑎 − 𝑥𝑥 და 𝑎𝑎 + 𝑥𝑥 „ადგილებს ცვლიან“. 
სწორედ ამის შედეგია ის, რომ მოტრიალება თვითშებრუნებულია, ანუ 𝑀𝑀𝑎𝑎 + 𝑀𝑀𝑎𝑎 = 𝑂𝑂.  

ანალოგიით დავუშვათ, რომ 𝑓𝑓 წრეწირის რაიმე ისეთი იზომეტრიაა, რომლისთვისაც 
წრეწირის 𝐴𝐴 წერტილი უძრავია, ანუ 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴. განვიხილოთ რაიმე 𝑥𝑥 > 0 რიცხვი და 𝐴𝐴 + 𝑥𝑥-
ით აღვნიშნოთ წრეწირის ის წერტილი, რომლამდე 𝐴𝐴-დან მანძილიც ზუსტად 𝑥𝑥 გრადუსული 
ერთეულის ტოლი იქნება (შეგახსენებთ, რომ წრეწირზე მანძილს შესაბამისი უმოკლესი 
რკალით მოჭიმული კუთხის გრადუსული ზომით ვითვლით). რადგან 𝑓𝑓 იზომეტრიაა, 
მანძილი 𝑓𝑓(𝐴𝐴)-სა და 𝑓𝑓(𝐴𝐴 + 𝑥𝑥)-ს შორის ზუსტად იგივე უნდა იყოს, რაც 𝐴𝐴-სა და 𝐴𝐴 + 𝑥𝑥-ს შორის 
იყო (ანუ 𝑥𝑥). მაგრამ 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝐴𝐴, ამიტომ 𝑓𝑓(𝐴𝐴 + 𝑥𝑥) ისევ 𝑥𝑥-ით უნდა იყოს დაშორებული 𝐴𝐴-ს, რაც 
ნიშნავს, რომ 𝑓𝑓(𝐴𝐴 + 𝑥𝑥) = 𝐴𝐴 − 𝑥𝑥. ანალოგიური მსჯელობით, 𝑓𝑓(𝐴𝐴 − 𝑥𝑥) = 𝐴𝐴 + 𝑥𝑥. მაშასადამე, 
𝑓𝑓 იზომეტრია 𝐴𝐴 + 𝑥𝑥 და 𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 წერტილებს „ადგილებს უცვლის“ – გარდა ერთი 
განსაკუთრებული შემთხვევისა, როდესაც ეს ორი წერტილი ერთმანეთს ემთხვევა, ანუ 
როდესაც 𝑥𝑥 = 180. მართლაც, 𝐴𝐴 + 180 = 𝐴𝐴 − 180 ზუსტად 𝐴𝐴 წერტილის დიამეტრალურად 
მოპირდაპირე წერტილს დაემთხვევა (რომლის დროსაც შესაბამისი რკალის მომჭიმავი 
კუთხე გაშლილი კუთხეა, ანუ წრფეა). გამოდის, რომ 𝐴𝐴 + 180 იქნება 𝑓𝑓 იზომეტრიის მეორე 
უძრავი წერტილი. განსხვავებით წრფის შემთხვევისაგან, წრეწირის სიმეტრიებს შორის არ 
არსებობს ისეთი, რომელსაც ერთადერთი უძრავი წერტილი აქვს – თუ იზომეტრია 
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აფიქსირებს წრეწირის ერთ რომელიმე წერტილს, ის აუცილებლად დააფიქსირებს მის 
დიამეტრალურად მოპირდაპირე წერტილსაც. თუ წრეწირის იზომეტრიას ზუსტად ორი, 
დიამეტრალურად მოპირდაპირე უძრავი 
წერტილი აქვს, მაშინ ზემოთ მოცემული 
მსჯელობის თანახმად, ეს იზომეტრია ამ 
უძრავ წერტილებზე გამავალი წრფის 
მიმართ არეკვლას დაემთხვევა.  

სწორედ ასეთი არეკვლები ქმნიან 
წრეწირის იზომეტრიების მეორე 
ნაირსახეობას, რომელიც წრფის 
მოტრიალებების ანალოგიურია. თუ 𝑙𝑙 
აღნიშნავს წრეწირის ცენტრზე გამავალ 
რაიმე წრფეს, მაშინ 𝐴𝐴𝑙𝑙-ით აღვნიშნოთ 
იზომეტრია, რომელიც წრეწირს ამ 𝑙𝑙 
წრფის მიმართ არეკლავს. 
განსაზღვრებიდან ნათელი უნდა იყოს, 
რომ: 

𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑙𝑙 = 𝑂𝑂 

და რომ 𝐴𝐴𝑙𝑙-ს ზუსტად ორი უძრავი წერტილი აქვს, კერძოდ კი ის წერტილები, რომლებშიც 𝑙𝑙 
წრფე წრეწირს კვეთს. 

შეიძლება თუ არა წრეწირის იზომეტრიას ორზე მეტი უძრავი წერტილი ჰქონდეს? შეიძლება, 
მაგრამ მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში – თუ ყველა წერტილი უძრავია, ანუ თუ იგივურ 
გარდაქმნასთან გვაქვს საქმე.  

სავარჯიშო 2.9 ა) აჩვენეთ, რომ თუ 𝑓𝑓 წრფის ისეთი იზომეტრიაა, რომელსაც სამი 
განსხვავებული უძრავი წერტილი აქვს, მაშინ ის იგივურ ასახვას ემთხვევა. 

ბ) დავუშვათ, 𝑓𝑓 და 𝑔𝑔 წრეწირის იზომეტრიებია, ხოლო 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶 წრეწირის სამი 
განსხვავებულია წერტილია. დაამტკიცეთ, რომ თუ  𝑓𝑓 და 𝑔𝑔 ამ სამ წერტილში 
ემთხვევა, მაშინ ისინი ყველა წერტილში დაემთხვევა, ანუ თუ 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑔𝑔(𝐴𝐴),  
𝑓𝑓(𝐵𝐵) = 𝑔𝑔(𝐵𝐵) და 𝑓𝑓(𝐶𝐶) = 𝑔𝑔(𝐶𝐶), მაშინ 𝑓𝑓 = 𝑔𝑔. (მინიშნება: შეგიძლიათ გამოიყენოთ წინა 
სავარჯიშო და იზომეტრიების ჯგუფის სტრუქტურა) 

 

აქვს თუ არა წრეწირს რაიმე სხვა იზომეტრიაც, გარდა მობრუნებისა და არეკვლისა? 
გთავაზობთ, დარწმუნდეთ შემდეგი დებულების სამართლიანობაში: 

𝐴𝐴 + 𝑥𝑥 

𝐴𝐴 − 𝑥𝑥 

𝐴𝐴 

𝐴𝐴 + 𝑦𝑦 

𝐴𝐴 − 𝑦𝑦 
𝐴𝐴 − 180 

𝐴𝐴 + 180 

ნახ. 2 იზომეტრია 𝑓𝑓, რომელიც უძრავად ტოვებს 𝐴𝐴-ს 
(𝑓𝑓-ის მოქმედება მწვანე ისრებითაა ნაჩვენები). 

𝑓𝑓 

𝑓𝑓 

𝑓𝑓 

𝑓𝑓 

𝑓𝑓 

𝑓𝑓 
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სავარჯიშო 2.10 დავუშვათ, 𝑓𝑓 წრეწირის იზომეტრიაა. მაშინ:  

ა) თუ 𝑓𝑓-ს ორზე მეტი უძრავი წერტილი აქვს, ის იგივური ასახვაა. 
ბ) თუ 𝑓𝑓-ს არ აქვს უძრავი წერტილი, მაშინ ის მობრუნებაა. 
გ) თუ 𝑓𝑓-ს ზუსტად ორი უძრავი წერტილი აქვს, ის არეკვლაა. 
დ) შეუძლებელია, რომ 𝑓𝑓-ს ერთადერთი უძრავი წერტილი ჰქონდეს. 

 

ამით გარკვეულია, რომ Sym(𝒞𝒞) მხოლოდ მობრუნებებისა და არეკვლებისაგან შედგება, 
თუმცა ამ ჯგუფის სტრუქტურის ზუსტად აღსაწერად საჭიროა გარკვეული დამხმარე 
აღნიშვნები შემოვიღოთ:  

დავუშვათ 𝑙𝑙 და 𝑚𝑚 აღნიშნავს წრეწირის ცენტრზე გამავალი ორ წრფეს, ხოლო 𝛼𝛼 აღნიშნავს 
რაიმე კუთხეს. მაშინ: 

 𝐴𝐴𝑙𝑙 აღნიშნავდეს გარდაქმნას, რომელიც წრეწირს არეკლავს ამ 𝑙𝑙 წრფის მიმართ.  
 𝑙𝑙 + 𝛼𝛼 აღნიშნავდეს წრფეს, რომელიც მიიღება 𝑙𝑙 წრფის მობრუნებით წრეწირის 

ცენტრის გარშემო 𝛼𝛼 კუთხით. 
 ∠𝑙𝑙𝑚𝑚 აღნიშნავდეს კუთხეს 𝑙𝑙 წრფიდან 𝑚𝑚 წრფემდე, ათვლილს საათის ისრის 

მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით (ანუ „დადებითი“ მიმართულებით). 

 

ამ აღნიშვნების გამოყენებით, წრეწირის სიმეტრიების Sym(𝒞𝒞) ჯგუფში მხოლოდ 𝑅𝑅𝛼𝛼 და 𝐴𝐴𝑙𝑙 
ტიპის ელემენტები გვხვდება; მაგრამ ჯგუფის სტრუქტურის სრულად აღსაწერად ასევე 
საჭიროა ვიცოდეთ, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ეს იზომეტრიები ერთმანეთთან, ანუ 

∠𝑙𝑙𝑚𝑚 

∠𝑚𝑚𝑙𝑙 

𝑙𝑙 

𝑚𝑚 
𝑙𝑙 

𝑙𝑙 + 𝛼𝛼 𝛼𝛼 

ნახ.3  წრფისთვის კუთხის „მიმატება“ ნიშნავს მის მობრუნებას ამ კუთხით. წრფეებს 
შორის კუთხე აითვლება დადებითი მიმართულებით, ანუ საათის ისრის მოძრაობის 
საპირისპირო მიმართულებით 
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როგორ „მუშაობს“ კომპოზიციის ოპერაცია. მაგალითად, რისი ტოლია ორი არეკვლის 
კომპოზიცია? დავუშვათ, 𝑙𝑙 და 𝑚𝑚 აღნიშნავს წრეწირის ცენტრზე გამავალ ორ წრფეს. რისი 
ტოლია 𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚? ამის გასარკვევად 
შეგვიძლია მივენდოთ „სამი წერტილის 
თეორემას“ (სავარჯიშო 2.9), რომელიც 
გვეუბნება, რომ წრეწირის იზომეტრია 
ცალსახად არის განსაზღვრული მისი 
მოქმედებით რომელიმე სამ წერტილზე. 
თუკი ამ სამ წერტილს მოხერხებულად 
შევარჩევთ, ადვილი დასამტკიცებელი 
იქნება, რომ 𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚 დაემთხვევა 
მობრუნებას იმ კუთხის გაორმაგებული 
კუთხით, რაც არეკვლის წრფეებს 
შორისაა, ანუ 𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2⋅∠𝑚𝑚𝑙𝑙. 
დასაბუთების გზა ნახაზზეა მინიშნებული, 
ხოლო წრეწირის იზომეტრიების 
„შეკრების ცხრილის“ სხვა კომპონენტები 
მომდევნო სავარჯიშოს საგანია: 

 

სავარჯიშო 2.11 დაასაბუთეთ, რომ წრეწირის სიმეტრიების ჯგუფში სრულდება 
შემდეგი თანაფარდობები: 

𝑅𝑅𝛼𝛼 + 𝑅𝑅𝛽𝛽 = 𝑅𝑅𝛼𝛼+𝛽𝛽        𝑅𝑅𝛼𝛼 + 𝐴𝐴𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑚𝑚+0.5𝛼𝛼       𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝑅𝑅𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝑙𝑙−0.5𝛽𝛽       𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2⋅∠𝑚𝑚𝑙𝑙  

რომლებიც შემდეგ ცხრილშია ასახული: 

+ 𝑅𝑅𝛽𝛽 𝐴𝐴𝑚𝑚 

𝑅𝑅α 𝑅𝑅𝛼𝛼+𝛽𝛽 𝐴𝐴𝑚𝑚+0.5𝛼𝛼 

𝐴𝐴𝑙𝑙 𝐴𝐴𝑙𝑙−0.5𝛽𝛽 𝑅𝑅2∠𝑚𝑚𝑙𝑙  
 

გაითვალისწინეთ, რომ 𝑓𝑓 + 𝑔𝑔 აღნიშნავს ჯერ 𝑔𝑔-ს და შემდეგ 𝑓𝑓-ის შესრულებას. 

 

 

ახლა, როცა Sym(𝒞𝒞)-ს სტრუქტურა გარკვეულია, განვიხილოთ მისი ქვეჯგუფები. 

 

𝑚𝑚 

𝑙𝑙 

∠𝑚𝑚𝑙𝑙 

𝐴𝐴𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑙𝑙 

𝐴𝐴𝑙𝑙 
(𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚)(𝑋𝑋) 

(𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚)(𝑌𝑌) 

𝑋𝑋 

𝑌𝑌 

ნახ.4  𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚-ის მოქმედება 𝑋𝑋 და 𝑌𝑌  წერტილებზე 
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2.3 წრეწირის სიმეტრიის ჯგუფის ქვეჯგუფები 
 

როგორც 2.1 ქვეთავში ვნახეთ, წრფის სიმეტრიების ჯგუფი საკმაოდ მდიდარია 
ქვეჯგუფებით, თუმცა საკმაოდ ღარიბია სასრული ქვეჯგუფებით. განვიხილოთ ქვეჯგუფების 
საკითხი წრეწირის სიმეტრიების Sym(𝒞𝒞) ჯგუფის შემთხვევაში.  

პირველ რიგში შევნიშნოთ, რომ მობრუნებები Sym(𝒞𝒞)-ში ქვეჯგუფს ქმნიან. მართლაც: 

𝑂𝑂 = 𝑅𝑅0 

−𝑅𝑅𝛼𝛼 = 𝑅𝑅−𝛼𝛼 

𝑅𝑅𝛼𝛼 + 𝑅𝑅𝛽𝛽 = 𝑅𝑅𝛼𝛼+𝛽𝛽 

ეს ქვეჯგუფი ასე აღვნიშნოთ: Ro(𝒞𝒞). რა თქმა უნდა აქ ოპერაცია „+“ იზომეტრიების 
კომპოზიციას აღნიშნავს, ხოლო −𝑓𝑓 აღნიშნავს 𝑓𝑓 ასახვის შებრუნებულ (შექცეულ) ასახვას. 
მიუხედავად ამისა, ერთი შეხედვით Ro(𝒞𝒞) ჯგუფი ძალიან ჰგავს ნამდვილ რიცხვთა ℝ  ჯგუფს 
შეკრების მიმართ. როგორც გვახსოვს, ℝ იზომორფულია წრფის პარალელურ გადატანათა 
𝕋𝕋 ჯგუფის, რომელიც ასევე იზომეტრიებისგან შედგება და ოპერაციებიც („+“ და „−“) მსგავსი 
აქვს Ro(𝒞𝒞)-ს ოპერაციებისა (ასახვების კომპოზიცია და შებრუნება). იქნებ Ro(𝒞𝒞) და 𝕋𝕋 
იზომორფული ჯგუფებია? ეს ასე ვერ იქნება თუნდაც იმიტომ, რომ 𝕋𝕋-ში ყოველი 
არანულოვანი ელემენტი, უსასრულო ქვეჯგუფს წარმოქმნის, ხოლო Ro(𝒞𝒞)-ში მოიძებნება 
ისეთი მობრუნებები, რომლებიც სასრულ ქვეჯგუფს წარმოქმნიან.  

სავარჯიშო 2.12 დავუშვათ, 𝛼𝛼 რაიმე კუთხეა, ხოლო 𝑅𝑅𝛼𝛼 აღნიშნავს წრეწირის 
მობრუნებას 𝛼𝛼 გრადუსით.  ვიგულისხმოთ, რომ 𝛼𝛼 ∈ ℝ ნამდვილი რიცხვია. რა 
შემთხვევაში იქნება 𝑅𝑅𝛼𝛼-თი წარმოქმნილი ქვეჯგუფი სასრული? პასუხი დაასაბუთეთ.  

 

განვიხილოთ მაგალითი. ვთქვათ 𝛼𝛼 = 120. მაშინ 𝑅𝑅120-ით წარმოქმნილ ქვეჯგუფში უნდა 
შედიოდნენ ასევე: 

             𝑅𝑅120 + 𝑅𝑅120 = 𝑅𝑅2∙120 = 𝑅𝑅240 

 𝑅𝑅120 + 𝑅𝑅120 + 𝑅𝑅120  = 𝑅𝑅3∙120 = 𝑅𝑅360 = 𝑅𝑅0 = 𝑂𝑂 

საიდანაც ჩანს, რომ ამ ქვეჯგუფში სულ სამი ელემენტია: {𝑂𝑂,𝑅𝑅120,𝑅𝑅240}. რისი ტოლია ამ 
ქვეჯგუფში −𝑅𝑅120? ეს უნდა იყოს ამონახსნი განტოლებისა: 𝑅𝑅120 + 𝑋𝑋 = 𝑂𝑂 და აქედან ჩანს, 
რომ −𝑅𝑅120 = 𝑅𝑅240. სინამდვილეში, ეს ჯგუფი იზომორფულია ასეთი ჯგუფის ℤ3 = {0, 1, 2}, 
სადაც ჯგუფის ოპერაცია შემდეგი ცხრილის მიხედვით მოქმედებს:  
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+ 0 1 2 

0 0 1 2 

1 1 2 0 

2 2 0 1 
 

ამ ჯგუფს სხვაგვარად მესამე რიგის ციკლურ ჯგუფსაც უწოდებენ და მისი გაგება შეიძლება 
ასევე, როგორც 3-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთთა კლასების ჯგუფი შეკრების ოპერაციის 
მიმართ. ამ ჯგუფში „ნაშთთა არითმეტიკის“ კანონები მოქმედებს, 3-ის მოდულით. 

ანალოგიურად შეგვიძლია განვიხილოთ ℤ𝑛𝑛 = {0, 1, … ,𝑛𝑛 − 1} – 𝑛𝑛-ური რიგის ციკლური 
ჯგუფი.  

სავარჯიშო 2.13 როგორ შეიძლება ℤ𝑛𝑛 წარმოვადგინოთ, როგორც წრეწირის 
ბრუნვების ქვეჯგუფი?  

 
ამრიგად, წრეწირის სიმეტრიების ჯგუფს უამრავი სხვადასხვა სასრული ქვეჯგუფი 
აღმოაჩნდა. კერძოდ, ნებისმიერი ციკლური ჯგუფი ℤ𝑛𝑛 არის  Sym(𝒞𝒞)-ს (სინამდვილეში 
Ro(𝒞𝒞)-ს) ქვეჯგუფის იზომორფული. ეს ქვეჯგუფი ჩვეულებრივ 𝑪𝑪𝒏𝒏-ით აღინიშნება და მას  
𝒏𝒏-მაგ მობრუნებათა ჯგუფი ეწოდება. ჩვენ უფრო ხშირად ციკლურ ჯგუფს გამოვიყენებთ, 
თუმცა ხანდახან 𝑛𝑛-მაგ მობრუნებათა ჯგუფს ვიგულისხმებთ. 

თითოეული 𝐶𝐶𝑛𝑛 ერთი ელემენტით წარმოიქმნება, თან შესაძლოა რამდენიმენაირად. ეს 
ჯგუფები ერთმანეთთანაცაა დაკავშირებული – ზოგი მათგანი მეორეს ქვეჯგუფია: 

 

სავარჯიშო 2.14 ა) დავუშვათ 𝐶𝐶𝑚𝑚 და 𝐶𝐶𝑛𝑛 ორი ციკლური ჯგუფია. რა შემთხვევაშია 𝐶𝐶𝑚𝑚 
იზომორფული 𝐶𝐶𝑛𝑛-ის რაიმე ქვეჯგუფის?  

ბ) თუ 𝛼𝛼 კუთხე ისეთია, რომ 𝐶𝐶𝑛𝑛 = �𝑂𝑂,𝑅𝑅𝛼𝛼 , … ,𝑅𝑅(𝑛𝑛−1)∙𝛼𝛼�, მაშინ რისი ტოლი 𝛼𝛼 და 
რომელი 𝑘𝑘 < 𝑛𝑛-ისთვის წარმოქმნის 𝑅𝑅𝑘𝑘⋅𝛼𝛼 მთელ 𝐶𝐶𝑛𝑛-ს? 

 

ეს ციკლური ჯგუფები  გვევლინებიან ზოგიერთი ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის ჯგუფად. 
ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი და დასახელებულია შესაბამისი სიმეტრიის 
ჯგუფები. 
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არცერთი ეს ფიგურა არ არის ღერძულად (ანუ სარკულად) სიმეტრიული. ეს ნიშნავს, რომ 
არ მოიძებნება ისეთი 𝑙𝑙  წრფე, რომლის მიმართაც რომელიმე მათგანი სიმეტრიულია. ესე 
იგი არცერთი 𝐴𝐴𝑙𝑙 მათ საკუთარ თავში არ გადაიყვანს.  

რადგან ვიცით, რომ ზოგი ფიგურა სარკულად სიმეტრიულია, Sym(𝒞𝒞)-ში უნდა არსებობდეს 
სარკული სიმეტრიის შემცველი სასრული ქვეჯგუფებიც. გადავიდეთ ასეთი შემთხვევების 
განხილვაზე. როგორი უნდა იყოს Sym(𝒞𝒞)-ს სასრული ქვეჯგუფი, რომ 𝐴𝐴𝑙𝑙-ს შეიცავდეს? 
გავიხსენოთ, რომ 𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑙𝑙 = 𝑂𝑂. გამოდის, რომ {𝑂𝑂,𝐴𝐴𝑙𝑙} უკვე ჯგუფია. ეს ჯგუფი იზომორფულია 
ჩვენი ძველი ნაცნობის – ℤ2-ის.  

ახლა დავუშვათ ორი სხვადასხვა არეკვლითი სიმეტრია, 𝐴𝐴𝑙𝑙 და 𝐴𝐴𝑚𝑚 მოხვდა ჩვენს 
ქვეჯგუფში. რა პირობა უნდა შესრულდეს, რომ ეს ქვეჯგუფი სასრული იყოს? ადვილი 
მისახვედრია, რომ ამ ორი არეკვლის სხვადასხვა მიმდევრობით კომპოზიციებით 
წარმოქმნილი ჯგუფი (ანუ Sym(𝒞𝒞)-ს შიგნით ამ ორი ელემენტით წარმოქმნილი ქვეჯგუფი) 
აუცილებელია, სასრული იყოს. რა შემთხვევაში მოხდება ეს? ყოველთვის (როგორც ეს 
წრფის გადატანების შემთხვევაში იქნებოდა)? არასდროს (როგორც ეს წრფის 
მოტრიალებების შემთხვევაში იყო)? თუ ზოგ შემთხვევაში იქნება და ზოგში კი – არა?  

სავარჯიშო 2.15 დავუშვათ 𝑙𝑙 და 𝑚𝑚 ორი წრფეა, რომლებიც წრეწირის ცენტრში 
იკვეთება. რა შემთხვევაში იქნება 𝐴𝐴𝑙𝑙-ითა და 𝐴𝐴𝑚𝑚-ით წარმოქმნილი ჯგუფი სასრული? 
პასუხი დაასაბუთეთ. 

𝐶𝐶2 𝐶𝐶3 𝐶𝐶4 𝐶𝐶4 

𝐶𝐶5 𝐶𝐶6 𝐶𝐶6 𝐶𝐶7 

ნახ. 5  სხვადასხვა ფიგურები და მათი სიმეტრიის ჯგუფები. 
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განვიხილოთ მაგალითი. დავუშვათ, მოცემულია ფიგურა: 

 

რა იქნება ამ ფიგურის სიმეტრიის ჯგუფი?  

ადვილი შესამჩნევია, რომ ამ ფიგურას სამი სიმეტრიის ღერძი აქვს, ანუ სამი სხვადასხვა 
წრფის მიმართ არეკვლას „უძლებს“. გამოდის, რომ შესაბამისი არეკვლები ამ ფიგურის 
სიმეტრიებია. ეს სიმეტრიის ღერძები ერთ წერტილში იკვეთება. თუკი ფიგურას ამ 
წერტილის გარშემო 120°-ით ან 240°-ით მოვაბრუნებთ, ფიგურა ზუსტად იმავე ადგილს 
დაიკავებს, რაც მობრუნებამდე ეკავა. მაშასადამე, 𝑅𝑅120 და 𝑅𝑅240 ასევე წარმოადგენს ამ 
ფიგურის სიმეტრიებს. გარდა ამისა, გვაქვს ასევე 0 გრადუსით მობრუნებაც, ანუ იგივური 
იზომეტრია. სულ ამ ჯგუფს 6 ელემენტი ჰქონია. სიმარტივისთვის, ამ ელემენტებს სახელები 
გადავარქვათ შემდეგი „ლექსიკონის“ გამოყენებით: 

         მობრუნებები:           არეკვლები: 

0 –  𝑅𝑅0    3 –  𝐴𝐴𝑙𝑙 

1 – 𝑅𝑅120     4 –  𝐴𝐴𝑚𝑚 

2 –  𝑅𝑅240     5 –  𝐴𝐴𝑘𝑘 

ასეთი აღნიშვნებისას ეს ჯგუფი იმავე სიმრავლეზე გამოდის განსაზღვრული, რომელზეც 
ციკლური ჯგუფი ℤ6. იქნებ ეს ორი ჯგუფი ერთი და იგივეა? ასე რომ არ არის, 
რამდენიმენაირად შეიძლება დავინახოთ. ეს ორი ჯგუფი და მათი ოპერაციები ერთმანეთში 
რომ არ აგვერიოს, ℤ6-ის ოპერაცია ძველებურად „+“-ით აღვნიშნოთ, ხოლო ამ ახალი 
ჯგუფის ოპერაცია „⨁“-ით, ხოლო ახალ ჯგუფს 𝐷𝐷3 ვუწოდოთ. 

საწყისი ფიგურა 

 

 

 

მობრუნებული 120°-ით მობრუნებული 240°-ით 

არეკლილი 𝑙𝑙-ის მიმართ არეკლილი 𝑚𝑚-ის მიმართ არეკლილი 𝑘𝑘-ს მიმართ 

𝑘𝑘 

𝑙𝑙 

𝑚𝑚 

X 

Z 

Y Z 

X 

Y 

სიმეტრიის წრფეები 

საწყისი პოზიცია 

Z 

Y 

X 

Y 

X 

Z Z X 

Y Z 

Y X 

ნახ. 6  ფიგურა და მისი სიმეტრიის ღერძები (მარცხნივ); სიმეტრიის ჯგუფის მოქმედება ფიგურაზე 
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შევნიშნოთ, რომ 0-ის გარდა, ℤ6-ში ერთადერთი ელემენტია, რომელიც საკუთარ თავთან 
„ჯამში“ ნეიტრალურ ელემენტს, ანუ 0-ს გვაძლევს: 3 + 3 = 0.  

სხვაგვარადაა საქმე 𝐷𝐷3-ში. მართლაც: 3 ⊕ 3 = 4 ⊕ 4 = 5 ⊕ 5 = 0, რადგან ამ 
შემთხვევაში 3, 4 და 5 არეკვლებს აღნიშნავს. 

გარდა ამისა, ℤ6 აბელური ჯგუფია, ანუ მასში „შეკრება“ გადანაცვლებადია, ხოლო 𝐷𝐷3-ში ეს 
ასე არ არის, მაგალითად: 3 ⊕ 5 ≠ 5 ⊕ 3. მართლაც, როგორც წრეწირის სიმეტრიების 
ჯგუფის სტრუქტურიდან ჩანს (იხ. სავარჯიშო 2.11), ორი არეკვლის კომპოზიცია მობრუნებას 
გვაძლევს მათ შორის კუთხის გაორმაგებული სიდიდით, ოღონდ მნიშვნელობა აქვს 
თანმიმდევრობას – ერთ შემთხვევაში მობრუნება „დადებითი“ მიმართულებით ხდება, 
მეორე შემთხვევაში კი „უარყოფითი“ მიმართულებით. შესაბამისად: 

3 ⊕ 5 = 1 ≠ 2 = 5 ⊕ 3 

მაშასადამე, 𝐷𝐷3 ახალი 6-ელემენტიანი ჯგუფია, რომელშიც „შეკრების“ ოპერაცია 
სხვაგვარად მოქმედებს. როგორ აღვწეროთ ამ ჯგუფის სტრუქტურა? ამის სხვადასხვა გზა 
არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე პირდაპირი გზა, რომელიც ჩვენ უკვე რამდენჯერმე 
გამოვიყენეთ, არის სრული ცხრილის მოცემა, სადაც ზუსტად იქნება აღწერილი, რომელი 
ელემენტების „ჯამი“ რომელ ელემენტს უდრის. აი ასეთი ცხრილი 𝐷𝐷3-ისათვის: 

⊕ 0 1 2 3 4 5 

0 0 1 2 3 4 5 

1 1 2 0 4 5 3 

2 2 0 1 5 3 4 

3 3 5 4 0 2 1 

4 4 3 5 1 0 2 

5 5 4 3 2 1 0 
 

სავარჯიშო 2.16.1  ამოხსენით შემდეგი ალგებრული განტოლებები ჯერ 𝐶𝐶6-ში (ანუ ℤ6-ში), 
შემდეგ კი  𝐷𝐷3-ში: 

ა) 𝑥𝑥 + 5 = 1; ბ) 5 + 𝑥𝑥 = 1;  გ) 3 + 𝑥𝑥 − 4 = 2;       დ) −3 − 𝑥𝑥 + 4 = −2. 

სავარჯიშო 2.16.2 რამდენი ქვეჯგუფი აქვს 𝐶𝐶6-ს? რამდენი ქვეჯგუფი აქვს 𝐷𝐷3-ს? 

სავარჯიშო 2.16.3 𝐷𝐷3-ში რომელ ქვეჯგუფს წარმოქმნიან ელემენტები 3 და 4? 

 



ჯგუფები და სიმეტრიები 

 

16 
 

ასეთ ჯგუფებს დიედრული ჯგუფები ეწოდება. ნებისმიერი 𝑛𝑛 ≥ 1 ნატურალური რიცხვისთვის 
𝐷𝐷𝑛𝑛-ს ეწოდება 𝑛𝑛-ური დიედრული ჯგუფი. როგორია ამ ჯგუფის სტრუქტურა? ის შედგება 2𝑛𝑛 
ელემენტისგან, რომლებიც შეგვიძლია ასე აღვნიშნოთ: {𝑟𝑟0, 𝑟𝑟1, … , 𝑟𝑟𝑛𝑛−1, 𝑎𝑎0,𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛−1}, 
სადაც 𝑟𝑟0  ნეიტრალური ელემენტის როლს ასრულებს, ხოლო „გამრავლების ტაბულა“ 
მოცემულია შემდეგი თანაფარდობებით: 

𝒓𝒓𝒊𝒊 ⋅ 𝒓𝒓𝒋𝒋 = 𝒓𝒓𝒊𝒊+𝒋𝒋, 𝒓𝒓𝒊𝒊 ⋅ 𝒂𝒂𝒋𝒋 = 𝒂𝒂𝒊𝒊+𝒋𝒋, 𝒂𝒂𝒊𝒊 ⋅ 𝒓𝒓𝒋𝒋 = 𝒂𝒂𝒊𝒊−𝒋𝒋, 𝒂𝒂𝒊𝒊 ⋅ 𝒂𝒂𝒋𝒋 = 𝒓𝒓𝒊𝒊−𝒋𝒋 

სადაც ინდექსების შეკრება და გამოკლება სრულდება ℤ𝑛𝑛-ში, ანუ ნაშთთა კლასების 
არითმეტიკაში 𝑛𝑛-ის მოდულით. 

ასეთი აღწერილობით ეს ჯგუფი ცოტა არ იყოს აბსტრაქტული ჩანს. მოდით, შევადაროთ  
𝐷𝐷3-ის ეს ახალი აღწერა ზემოთ ცხრილით მოცემულ აღწერას. ამ ორ აღწერას შორის 
შეგვიძლია იზომორფიზმი დავამყაროთ შემდეგი ასახვით: 

ℎ(0) = 𝑟𝑟0,     ℎ(1) = 𝑟𝑟1,     ℎ(2) = 𝑟𝑟2,     ℎ(3) = 𝑎𝑎0,     ℎ(4) = 𝑎𝑎1,     ℎ(5) = 𝑎𝑎2 

ადვილი შესამოწმებელია, რომ ℎ(𝑥𝑥 ⊕ 𝑦𝑦) = ℎ(𝑥𝑥) ⋅ ℎ(𝑦𝑦), სადაც „⨁“ გამოითვლება 
ცხრილით, ხოლო „⋅“ გამოითვლება ზემოთ მოცემული თანაფარდობებით. აქედან ჩანს, 
რომ 𝐷𝐷3-ის ეს ორი წარმოდგენა მართლაც ტოლფასია, ურთიერთიზომორფულია.  

გავიხსენოთ, რომ პირველ წარმოდგენაში 0, 1, 2 კონკრეტულ მობრუნებებს აღნიშნავდა, 
ხოლო 3, 4, 5 – კონკრეტულ არეკვლებს. ასევე არის შესაძლებელი ნებისმიერი 𝐷𝐷𝑛𝑛-ის 
„რეალიზება“ კონკრეტული იზომეტრიების სახით. კერძოდ კი, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ 
რაიმე წერტილი სიბრტყეზე და მივიჩნიოთ, რომ 𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑅𝑅360

𝑛𝑛 𝑖𝑖 აღნიშნავს ამ წერტილის 

გარშემო სიბრტყის მობრუნებას 360
𝑛𝑛
𝑖𝑖 კუთხით (ანუ 𝑖𝑖-ჯერ 360

𝑛𝑛
 -ის ტოლი კუთხით მობრუნებას). 

ასევე, დავაფიქსიროთ ამ წერტილზე გამავალი 𝑛𝑛 ცალი წრფე, რომლებიც 360
2𝑛𝑛

 -ის ტოლ 

თანაბარ კუთხეებად ყოფს სიბრტყეს, გადავნომროთ ეს წრფეების საათის ისრის 
საწინააღმდეგო მიმართულებით 𝑙𝑙0, … , 𝑙𝑙𝑛𝑛−1 და მივიჩნიოთ, რომ 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑖𝑖 შესაბამისი 
არეკვლებია. მაშინ ასე განსაზღვრული იზომეტრიები 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑟𝑟𝑖𝑖 ჯგუფს შექმნიან კომპოზიციის 
ოპერაციის მიმართ და ზუსტად დააკმაყოფილებენ 𝐷𝐷𝑛𝑛-ის განმსაზღვრელ თანაფარდობებს. 
თუ დაფიქსირებული წერტილი ჩვენი წრეწირის ცენტრი იყო, მაშინ ეს იზომეტრიები 
(მობრუნებები და არეკვლები) ჩვენი წრეწირის სიმეტრიებს წარმოადგენს. ამრიგად, 
ნებისმიერი  𝐷𝐷𝑛𝑛 წარმოადგენს Sym(𝒞𝒞)-ს სასრულ ქვეჯგუფს.  

სავარჯიშო 2.17 დაასაბუთეთ, რომ Sym(𝒞𝒞)-ს სასრული ქვეჯგუფი ან რომელიმე 
ციკლური ჯგუფის იზომორფულია, ან რომელიმე დიედრული ჯგუფის. 

ამით ცალსახად აღიწერება წრეწირის სიმეტრიებით შედგენილი სასრული ჯგუფები, თუმცა 
Sym(𝒞𝒞)-ს უსასრულო ქვეჯგუფები საკმაოდ რთული სტრუქტურის შეიძლება იყოს და მათი 
განხილვა ამ თემის ფარგლებს სცილდება. დროა გადავიდეთ სიბრტყის იზომეტრიებისა და 
შესაბამისი სასრული ჯგუფების განხილვაზე. 
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2.4 სიბრტყის სიმეტრიები 

დავუბრუნდეთ ჩვენს თავდაპირველ შეკითხვას – რა არის ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის 
ჯგუფი? როგორც წრეწირის მაგალითიდან ჩანს, ზოგიერთი ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის 
ჯგუფი უსასრულოა და საკმაოდ რთული სტრუქტურაც შეიძლება ჰქონდეს. ასეთი იქნება, 
მაგალითად, წრის სიმეტრიის ჯგუფი (რომელიც დაემთხვევა წრეწირის სიმეტრიის ჯგუფს). 
შემოვიფარგლოთ სიბრტყის სიმეტრიების ჯგუფის სასრული ქვეჯგუფებით. ამისათვის 
საჭირო იქნებოდა სიბრტყის იზომეტრიების ისეთივე კლასიფიკაცია, როგორც ეს წრფისა 
და წრეწირის იზომეტრიების შემთხვევაში გავაკეთეთ. ასეთი ამომწურავი კლასიფიკაცია 
შესაძლებელია ელემენტარული გეომეტრიის გამოყენებითაც, თუმცა შესაბამისი 
დამტკიცებების სრულად მოყვანა ბევრ დროსა და ადგილს მოითხოვს. ჩვენ 
შემოვიფარგლებით ძირითადი ცნებების შემოტანით და თეორემების ჩამოყალიბებით. 

სიბრტყის სიმეტრიების ჯგუფი აღვნიშნოთ Sym(ℝ2)-ით. როგორც წრფისა და წრეწირის 
შემთხვევაში, ეს ჯგუფი სიბრტყის იზომეტრიებისგან შედგება, ხოლო ოპერაცია – 
იზომეტრიების კომპოზიციაა. რა იზომეტრიები გააჩნია სიბრტყეს? 

წრეწირის იზომეტრიების განხილვისას ჩვენ უკვე წავაწყდით მობრუნებებს და არეკვლებს, 
თუმცა მობრუნებების ცენტრი ფიქსირებული იყო წრეწირის ცენტრით, ხოლო არეკვლის 
წრფე აუცილებლად ამავე ცენტრზე გამავალი უნდა ყოფილიყო. როდესაც მობრუნებებს და 
არეკვლებს სიბრტყის იზომეტრიებად განვიხილავთ, ასეთი შეზღუდვა საჭირო აღარ არის.  

 სიბრტყის ნებისმიერი 𝑂𝑂 წერტილისა და ნებისმიერი 𝛼𝛼 კუთხისათვის 𝑅𝑅𝑂𝑂𝛼𝛼 აღნიშნავდეს 
მთელი სიბრტყის 𝑂𝑂 წერტილის გარშემო მობრუნებას 𝛼𝛼 კუთხით. 

 სიბრტყის ნებისმიერი 𝑙𝑙 წრფისათვის 𝐴𝐴𝑙𝑙 აღნიშნავდეს მთელი სიბრტყის არეკვლას 𝑙𝑙 
წრფის მიმართ. 

ადვილი შესამოწმებელია, რომ მობრუნებები და არეკვლები სიბრტყის იზომეტრიებია 
(ისინი არ ცვლიან მანძილებს სიბრტყის წერტილებს შორის). 

გარდა ამისა, როგორც წრფის შემთხვევაში, სიბრტყეზეც გვაქვს პარალელური გადატანები, 
ოღონდ ამ შემთხვევაში პარალელური გადატანის მიმართულება უფრო ზუსტად არის 
მისათითებელი. აქ დაგვეხმარება ვექტორის ცნება. გავიხსენოთ, რომ ვექტორი ეწოდება 
მიმართულ მონაკვეთს. ვექტორებს ჩვეულებრივ ასე აღვნიშნავთ ხოლმე: �⃗�𝑎. თითოეული 
ვექტორისთვის განიმარტება სიბრტყის „გასრიალება“ ვექტორის პარალელური 
მიმართულებით და ვექტორის ტოლი მანძილით, რომელსაც ასე აღვნიშნავთ: 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ . 
პარალელური გადატანაც სიბრტყის იზომეტრიაა. 
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ადვილად ჩანს, რომ პარალელური გადატანების კომპოზიცია ისევ პარალელურ 
გადატანას გვაძლევს. ეს ნიშნავს, რომ პარალელური გადატანები Sym(ℝ2)-ს (აბელურ) 
ქვეჯგუფს ქმნიან. 

ცოტა უფრო რთული შესამოწმებელია, თუმცა მაინც საკმაოდ მარტივად ჩანს, რომ 
პარალელური გადატანისა და მობრუნების კომპოზიცია ისევ მობრუნებაა, ხოლო 
მობრუნებების კომპოზიცია ან მობრუნებაა, ან პარალელური გადატანა. 

სავარჯიშო 2.18 ა) დავუშვათ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝛼𝛼 რაიმე არატრივიალური მობრუნებაა, ხოლო 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗   
პარალელური გადატანაა. რომელი მობრუნება იქნება 𝑅𝑅𝑂𝑂𝛼𝛼 + 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  კომპოზიცია 
(საჭიროა მობრუნების ცენტრისა და მობრუნების კუთხის დასახელება)? 

ბ) იპოვეთ კონკრეტული მაგალითი, როდესაც ორი მობრუნების კომპოზიცია 
არატრივიალური პარალელური გადატანაა. მაგალითიდან განზოგადების 
საფუძველზე ჩამოაყალიბეთ ჰიპოთეზა: რა შემთხვევაში იქნება ორი მობრუნების 
კომპოზიცია ისევ მობრუნება, და არა პარალელური გადატანა? 

 

ეს ნიშნავს, რომ მობრუნებები და პარალელური გადატანები ერთად ასევე ქმნიან 
Sym(ℝ2)-ს ქვეჯგუფს. ეს ქვეჯგუფიც აბელურია. 

რისი ტოლია არეკვლების კომპოზიცია? ამ საკითხის გარკვევამდე დავაკვირდეთ ერთ 
გარემოებას – არეკვლა ცვლის სიბრტყის ერთ არსებით მახასიათებელს, რომელიც 
უცვლელი რჩება მობრუნებისა და პარალელურ გადატანის შედეგად. ამ მახასიათებელს 
მოგეზულობა ეწოდება (ხანდახან მას ორიენტაციასაც უწოდებენ). მისი ზუსტად 
განმარტების ნაცვლად მაგალითების განხილვით შემოვიფარგლოთ. ალბათ ყველას 
გამოგვიცდია ფენომენი, როდესაც კარგად 
ნაცნობი ადამიანის სახე სარკეში 
სხვაგვარად გამოიყურება. ეს წორედ 
იმიტომ ხდება, რომ სარკე მოგეზულობას 
ცვლის. ამავე ეფექტის გამოვლინებაა ისიც, 
რომ სარკეში არეკლილი საათის ისრები 
საპირისპირო მხარეს ტრიალებენ. ისეთი 
ბრტყელი ფიგურის შემთხვევაში, რომელიც 
ღერძულად სიმეტრიული არ არის, 
ადვილად დავინახავთ განსხვავებას, თუკი 
ერთი მხრივ ამ ფიგურაზე მობრუნებით ან 
პარალელური გადატანით ვიმოქმედებთ 
და მეორე მხრივ კი – არეკვლით: 

𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  

𝑅𝑅180𝑋𝑋  

�⃗�𝑎 

𝑋𝑋 𝑙𝑙 
𝐴𝐴𝑙𝑙 

ნახ. 7  ფიგურის მოგეზულობა იცვლება არეკვლისას 
(დააკვირდით ისრების „ბრუნვის“ მიმართულებას) 
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სიბრტყეს სულ ორი მოგეზულობა აქვს და არეკვლა ამ მახასიათებელს ცვლის, ხოლო 
მობრუნება და პარალელური გადატანა კი არ ცვლიან. ორი არეკვლის თანმიმდევრულად 
შესრულების შედეგად მოგეზულობა იგივე რჩება. აქედან გამომდინარეობს, რომ ლუწი 
რაოდენობის არეკვლების კომპოზიცია ინარჩუნებს მოგეზულობას, ხოლო კენტი 
რაოდენობის არეკვლების კომპოზიცია ცვლის მას. ეს კი ნიშნავს, რომ ორი არეკვლის 
კომპოზიცია ვერ იქნება ისევ არეკვლა. 

სავარჯიშო 2.19 დავუშვათ, 𝑙𝑙  და 𝑚𝑚 სიბრტყის რაიმე ორ წრფეს აღნიშნავს, ხოლო  𝐴𝐴𝑙𝑙 
და 𝐴𝐴𝑚𝑚 შესაბამისი არეკვლებია. რომელი იზომეტრიის ტოლი შეიძლება იყოს 
კომპოზიცია 𝐴𝐴𝑙𝑙 + 𝐴𝐴𝑚𝑚? 

 

რა იქნება პარალელური გადატანისა და არეკვლის კომპოზიცია? რადგან პარალელური 
გადატანა არ ცვლის მოგეზულობას, ხოლო არეკვლა ცვლის, ჯამში მივიღებთ იზომეტრიას, 
რომელიც მოგეზულობას ცვლის. მაშასადამე, ასეთი კომპოზიცია შეუძლებელია იყოს 
მობრუნება ან პარალელური გადატანა. ალბათ ისევ არეკვლა უნდა მივიღოთ? ეს 
მართლაც ასეა ზოგიერთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში.  

სავარჯიშო 2.20 იპოვეთ ისეთი პარალელური გადატანა და ისეთი არეკვლა, 
რომელთა კომპოზიციაც ისევ არეკვლაა. 

 

თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ეს კომპოზიცია ვერ იქნება არეკვლა. ამის დასანახად 
განვიხილოთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომლითაც იზომეტრიების 
ურთიერთგანსხვავება შეგვიძლია. ეს არის უძრავი წერტილების რაოდენობა.  

არატრივიალურ პარალელურ გადატანას უძრავი წერტილები არ გააჩნია, რადგან 
თითოეული წერტილი ერთი და იმავე მანძილით წანაცვლდება თავისი თავდაპირველი 
პოზიციიდან.  

არატრივიალურ მობრუნებას ერთადერთი უძრავი წერტილი აქვს – მობრუნების ცენტრი.  

რამდენი უძრავი წერტილი აქვს არეკვლას? მთელი წრფე – კერძოდ კი არეკვლის წრფე.  

ახლა განვიხილოთ არანულოვანი ვექტორი �⃗�𝑎 და მისი პარალელური რაიმე წრფე 𝑙𝑙. რისი 
ტოლი შეიძლება იყოს კომპოზიცია 𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙? უკვე ვიმსჯელეთ იმის შესახებ, რომ 𝑆𝑆 
მოგეზულობას შეცვლის. ექნება თუ არა მას უძრავი წერტილი?  
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მცირეოდენი მსჯელობა და ნახაზის განხილვა დაგვარწმუნებს, რომ ყველა ის წერტილი, 
რომელიც 𝑙𝑙 წრფეზე არ იმყოფება, 𝑆𝑆-ის შედეგად წრფის ერთი მხარიდან მეორე მხარეს 
გადაინაცვლებს (არეკვლა 
გადაიყვანს საპირისპირო მხარეს, 
ხოლო არეკვლის წრფის 
პარალელური მიმართულებით 
გადატანა იმავე მხარეს დატოვებს), 
ხოლო 𝑙𝑙 წრფეზე მდებარე 
თითოეული წერტილი 𝑆𝑆-ის 
შედეგად წანაცვლდება �⃗�𝑎 
ვექტორით (რადგან არეკვლა მას 
ადგილზე დატოვებს, ხოლო 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  კი 
„გაასრიალებს“).  

გამოდის, რომ  𝑆𝑆-ს საერთოდ არ 
ექნება უძრავი წერტილი, ამრიგად 
ის ვერცერთ არეკვლას ვერ 
დაემთხვევა. ეს ახალი ტიპის 
იზომეტრიაა, რომელიც სიბრტყის 
არცერთ აქამდე განხილულ 
იზომეტრიას არ ემთხვევა – იგი მოგეზულობას ცვლის, მაგრამ უძრავი წერტილი არ გააჩნია. 
ასეთ იზომეტრიას ინგლისურად Glide Reflection ეწოდება, რაც ქართულად „გასრიალებით 
არეკვლას“ ნიშნავს. შემოკლებულად მათ სრიარეკვლები შეგვიძლია ვუწოდოთ. 

თუ მოცემულია არანულოვანი ვექტორი �⃗�𝑎 და მისი პარალელური წრფე 𝑙𝑙, მაშინ 
სრიარეკვლა 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑎𝑎�⃗  ეწოდება იზომეტრიას 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙, რომლის დროსაც თითოეული წერტილი 
აირეკლება 𝑙𝑙 წრფის მიმართ და წანაცვლდება �⃗�𝑎 ვექტორით. 

ამით კი სიბრტყის არატრივიალური იზომეტრიების ჩამონათვალი ამოიწურება.  

 სიბრტყის იზომეტრია ცვლის მოგეზულობას? რამდენი უძრავი წერტილი? 

1 პარალელური გადატანა არა 0 

2 მობრუნება არა 1 

3 არეკვლა კი არეკვლის წრფის ყველა 
წერტილი 

4 სრიარეკვლა კი 0 

 

𝑋𝑋 

𝐴𝐴𝑙𝑙(𝑋𝑋) 

(𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙)(𝑋𝑋) 

(𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙)(𝑌𝑌) 

𝐴𝐴𝑙𝑙(𝑌𝑌) 

𝑌𝑌 

𝑍𝑍 

(𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙)(𝑍𝑍) 
𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  

𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  

𝐴𝐴𝑙𝑙 

𝐴𝐴𝑙𝑙 

𝑙𝑙 

𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗  

ნახ. 8  𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑎𝑎�⃗ + 𝐴𝐴𝑙𝑙 იზომეტრიის (არეკვლა, შემდეგ 
გასრიალება) მოქმედება  სხვადასხვა წერტილზე.   
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იმის დამტკიცება, რომ სიბრტყეს სხვაგვარი იზომეტრიები არ გააჩნია, შეიძლება 
ელემენტარული გეომეტრიისა და შემდეგი თეორემის მეშვეობით: 

 

თეორემა („სამი ლურსმნის“). თუ სიბრტყის ორი იზომეტრია ერთმანეთს ემთხვევა 
რომელიმე სამკუთხედის სამივე წვეროზე, მაშინ ეს ორი იზომეტრია ერთი და იგივეა. 
კერძოდ, თუ სიბრტყის იზომეტრიამ უძრავად დატოვა რომელიმე სამკუთხედის სამივე 
წვერო, მაშინ ის იგივურია მთელ სიბრტყეზე. 

 

აქ ამ კლასიფიკაციის დამტკიცებას არ შევეცდებით, თუმცა აღვნიშნავთ, რომ შესაბამისი 
მათემატიკური აპარატის მოშველიებით სიბრტყის იზომეტრიების კლასიფიკაცია და 
Sym(ℝ2) ჯგუფის აღწერა ბევრად უფრო მარტივად ხერხდება. ასეთ მათემატიკურ 
აპარატად გამოდგება, მაგალითად, წრფივი ალგებრა, ანალიზური გეომეტრია, 
კომპლექსური აღრიცხვა და ა.შ. 

თუკი მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ სიბრტყეს მხოლოდ ამ ოთხი ტიპის იზომეტრია გააჩნია, 
მაშინ ადვილად დავამტკიცებთ, რომ სიბრტყის იზომეტრია ყოველთვის შეიძლება 
დაიშალოს არაუმეტეს სამი არეკვლის ჯამად. 

სავარჯიშო 2.21 დაასაბუთეთ, რომ ნებისმიერი მობრუნება ან პარალელური 
გადატანა წარმოადგენს რაიმე ორი არეკვლის კომპოზიციას.  

 

ამით თითქმის დავასრულეთ სიბრტყის იზომეტრიების შესახებ ლაპარაკი ჩვენი თემის 
ფარგლებში, თუმცა ჯერ არ გვიპოვია პასუხი კითხვაზე – როგორი სახე შეიძლება ჰქონდეს 
ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის ჯგუფს, თუ ეს ჯგუფი სასრულია? სინამდვილეში პასუხი ამ 
კითხვაზე უკვე გვაქვს და მისი დასაბუთებისთვის საჭირო ცოდნაც უკვე დავაგროვეთ – 
საკმარისად შევისწავლეთ სიბრტყის იზომეტრიების აგებულება. 
 

თეორემა (ე. წ. ლეონარდოს თეორემა): თუ 𝐺𝐺 არის სიბრტყის იზომეტრიების Sym(ℝ2) 
ჯგუფის სასრული ქვეჯგუფი, მაშინ იგი იზომორფულია რომელიმე ციკლური ჯგუფის, 
ან რომელიმე დიედრული ჯგუფის, ანუ არსებობს ისეთი დადებითი ნატურალური 
რიცხვი 𝑛𝑛, რომ 𝐺𝐺 იზომორფულია  𝐶𝐶𝑛𝑛-ის, ან 𝐺𝐺 იზომორფულია 𝐷𝐷𝑛𝑛-ის. 

 

ამ თეორემას ლეონარდო და ვინჩის სახელი ჰქვია და ის ფაქტობრივად სრულად აღწერს 
სასრულ ჯგუფებს, რომლებიც რომელიმე შემოსაზღვრული ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის 
ჯგუფად გვევლინება. თითოეული ასეთი ან მხოლოდ ერთი წერტილის გარშემო ბრუნვებით 
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იქნება მიღებული (ანუ 𝐶𝐶𝑛𝑛-ს დაემთხვევა), ან დაემთხვევა წესიერი 𝑛𝑛-კუთხედის სიმეტრიის 
ჯგუფს, რომელშიც 𝑛𝑛 ცალი მობრუნება და 𝑛𝑛 ცალი არეკვლა შედის (ეს კი დიედრული ჯგუფი 
𝐷𝐷𝑛𝑛-ია). ამ თეორემის დამტკიცება ჩვენი ბოლო სავარჯიშოა. დამტკიცების გზის 
მისანიშნებლად ეს თეორემა რამდენიმე ლემად არის დაყოფილი: 

  

სავარჯიშო 2.22 დავუშვათ 𝐺𝐺 არის სიბრტყის იზომეტრიების Sym(ℝ2) ჯგუფის 
სასრული ქვეჯგუფი. დაასაბუთეთ, რომ: 

ა)  𝐺𝐺-ში შეუძლებელია შედიოდეს არატრივიალური პარალელური გადატანა  ან 
სრიარეკვლა. 

ბ)  𝐺𝐺-ში შემავალ ყველა მობრუნებას ერთი და იგივე ცენტრი უნდა ჰქონდეს. 

გ) 𝐺𝐺-ში შემავალი ყველა არეკვლის წრფე ერთსა და იმავე წერტილში უნდა 
იკვეთებოდეს. 

დ)  𝐺𝐺  დაემთხვევა რომელიმე 𝐶𝐶𝑛𝑛-ს ან რომელიმე 𝐷𝐷𝑛𝑛-ს.  

დასასრულ, გთავაზობთ რამდენიმე სიმეტრიულ ფიგურას და მათ შესაბამის სიმეტრიის 
ჯგუფს. 

 

𝐶𝐶2 𝐷𝐷1 𝐶𝐶3 𝐶𝐶8 𝐷𝐷2 

𝐷𝐷12 𝐷𝐷8 𝐷𝐷6 𝐷𝐷11 

ნახ. 9  სიმეტრიული ფიგურები და მათი სიმეტრიის ჯგუფები  


