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POZNÁMKY PRE 
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-nadviazať na učivo o zhodných zobrazeniach 
-vysvetliť zápis skladania zobrazení do Cayleho tabuľky 
-na molekule vody predviesť príslušné skladania operácií symetrie 
-študenti ďalej v skupinách alebo samostatne pracujú s niektorými 
jednoduchými molekulami, ktorých štruktúru vyhľadajú v literatúre  
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Geometria v chémii – zhodné zobrazenia vo svete molekúl 
 

 

Chémia je prírodná veda, v slovníku ktorej sa často skloňuje pojem molekuly. 

Samotné molekuly sú z geometrického hľadiska priestorové útvary majúce svoju 

symetriu. Táto symetria výrazne ovplyvňuje ich chemické i fyzikálne vlastnosti.  

V tomto príspevku stručne popíšeme spôsob, akým stereochémia (náuka 

o priestorovom rozmiestnení atómov v molekule) popisuje symetriu jednotlivých 

molekúl. V popise symetrie sa nemôžeme vyhnúť niektorým základným algebrickým 

pojmom  ako sú grupa, matica, či lineárne transformácie. Ide o moderný spôsob štúdia 

vlastností geometrických objektov, ktorý bol naznačený už F. Kleinom v známom 

Erlangerskom programe.  

 

 

Symetria v chémii 
 

Nutnou podmienkou symetrie geometrických 

telies je existencia osí a rovín súmernosti. Na obr. 1 

sú znázornené niektoré osi a roviny súmernosti 

kocky. Zavedieme takéto označenie.  

Ak pri otáčaní okolo nejakej osi o uhol 
n
π2   

sa zobrazí teleso samé do seba  n- krát, nazýva sa os 

 

 
Obr. 1 

n - násobnou osou a označuje sa symbolom nC  (z lat. circumagere – otáčať sa). 

Pochopiteľne, najmenšia veľkosť uhla otočenia, pri ktorej dochádza ku stotožneniu 

telesa so sebou samým, je 
n
π2 . Príslušná transformácia súmernosti s osou súmernosti 

nC  sa tiež označuje nC .  

 
Poznámka.  Z kontextu je vždy zrejmé, či máme na mysli transformáciu alebo príslušný prvok 

súmernosti. V niektorej literatúre býva zvykom odlíšiť transformáciu označením nC
)

.  
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Ak vykonáme k otočení telesa o uhol 
n

k π2 , označujeme transformáciu k
nC . Je zrejmé, 

že EC n
n = , kde E je identická transformácia. Ak má molekula viac osí súmernosti, os 

s najväčšou násobnosťou sa nazýva hlavná os.  

Ak má molekula rovinu súmernosti, označujeme ju (aj odpovedajúcu transfor- 

máciu ) symbolom σ . V istých prípadoch je nutné doplniť označenie rovín súmernosti  

indexom. K dispozícii sú tri druhy indexov: 

vσ  - rovinová súmernosť s rovinou obsahujúcou hlavnú os (vertikálna rovina), 

hσ  - rovinová súmernosť s rovinou kolmou na hlavnú os (horizontálna rovina), 

dσ - rovinová súmernosť s rovinou, ktorá prechádza hlavnou osou a rozpoľuje uhol 

medzi dvomi osami 2C  (diagonálna  rovina) (obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 

 

  
K vyššie popísaným súmernostiam musíme pridať ešte transformáciu, ktorá je 

zložením otočenia okolo osi (o uhol 
n
π2 ) a rovinovej súmernosti s rovinou kolmou      

na os otáčania (obr. 3). Takú transformáciu nazývame rotačne – reflexná súmernosť 

a označíme ju symbolom nS . Os otáčania sa nazýva n - násobnou rotačne – reflexnou 

osou.  

Transformáciu nS  je možné písať dvomi spôsobmi: 

(2)                                 
(1)                                 

nhn

hnn

CS
CS

o
o

σ
σ

=
=

 

Zápisy (1) a (2) vo všeobecnosti nemusia vyjad-

rovať tú istú transformáciu atómov v molekule 

(skladanie zobrazení nie je komutatívna operácia). 

 

 
Obr. 3 
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Zápis  hnC σo chápeme tak, že ako prvá sa vykoná transformácia hσ  a potom nasleduje 

nC . Ako ilustračný príklad poslúži molekula amoniaku (NH3, obr. 4). 

 
Obr. 4 

 
Poznámka.  Existencia 2 - násobnej rotačne reflexnej osi je ekvivalentná existencii stredu súmernosti 
molekuly. Očividne platí:  hCS σo22 = . Stredová súmernosť sa v chémii nazýva inverzia a označuje 
ako i.  
 
 Z matematického hľadiska, množina transformácií, reprodukujúcich danú 

molekulu, tvorí grupu. Táto grupa sa v chemickej terminológii nazýva bodová grupa. 

Dôvod je prostý, pretože pri transformáciách zostane aspoň jeden bod (atóm) nehybný. 

Príkladom bodovej grupy molekuly vody H2O (obr. 5) je nasledujúca Cayleho tabuľka: 

 
Obr. 5 
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Poznámka.  Transformácia /

Vσ  je zložením VV C σσ o2=/  a nie je identickou transformáciou E               

z dôvodov priestorového usporiadania delokalizovaných elektrónových párov na atóme kyslíka O (nie sú 

zakreslené na obr. 5). Preto je potrebné uvažovať aj o rovinovej súmernosti s rovinou   určenou atómmi 

ba OHH . Nakoniec, ako vidno z Cayleho tabuľky, transformácia  /
Vσ  leží na vedľajšej diagonále.  

 
Bodové grupy súmernosti možno rozdeliť na niekoľko kategórií: 
 

1.  Grupy, ktoré označujeme Sn . Množina transformácií grupy neobsahuje rovinové 

súmernosti, ani stredovú súmernosť a ani rotačne - reflexnú súmernosť. Obsahuje iba    
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n - násobnú osovú súmernosť. Ak 1=n , grupa S1 obsahuje jedinú 1 - násobnú osovú 

súmernosť, t.j. molekula sa nezmení pri otočení o 360° okolo jej ľubovoľnej osi 

súmernosti. Túto vlastnosť má však každá molekula, a preto sú zaujímavejšie prípady 

2≥n .   
 
2.  Grupy nS2  majú jednu rotačne - reflexnú transformáciu. Molekuly tejto štruktúry sú 

veľmi zriedkavé.   
 
3.  Grupy Snh sú v porovnaní s grupami Sn doplnené o jednu rovinovú súmernosť          

s horizontálnou rovinou hσ . 
 
4.  Grupy Snv obsahujú n - násobnú os súmernosti a n rovinových súmerností s rovinami 

prechádzajúcimi osou osovej súmernosti.  
 
5.  Grupy Dn majú n - násobnú os súmernosti a n 2 - násobných osových súmerností, 

ktorých osi sú kolmé na túto os, pričom ich 2 - násobné osi zvierajú uhol 
n
π . 

6.  Grupy Dnh. K prvkom grupy Dn sa ešte pridá rovinová súmernosť s horizontálnou 

rovinou hσ  ako rovinou súmernosti. 
 
7.  Grupy Dnd. Okrem prvkov grupy Dn obsahuje n rovinových súmerností, ktorých 

roviny prechádzajú osou súmernosti nC  a rozpoľujú uhol medzi dvomi susednými        

2 - násobnými osami príslušných osových súmerností.  
 
8.  K najzaujímavejším grupám patria tzv. kubické grupy. Názov dostali podľa toho, že 

každá grupa má prvky „charakteristické“ pre grupu transformácií reprezentujúcich 

kocku. Z chemického hľadiska sú podstatné kubické grupy tetraedru (Td), grupy 

oktaedru (Oh) a grupy ikosaedru (Ih). Molekuly tejto štruktúry sú napr. CH4, CCl4, P4, 

SF6, B12Cl12
2-. Na obr. 6 a) vidno molekulu metánu CH4 a prvky symetrie oktaedru      

na obr. 6 b). 

 
a)                                      b) 

Obr. 6 
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Za zmienku stoja ešte nekonečné bodové grupy. Sú charakteristické tým, že 

obsahujú osovú súmernosť ∞C  s osou, ktorá má nekonečnú násobnosť. Ide zväčša o 

lineárne molekuly, ktoré môžu byť súmerné aj podľa roviny hσ . Vtedy je molekula 

popísaná prvkami grupy označenej D h∞  (obr. 7 a) ). Príkladom sú molekuly   ,  , 22 HN  

,O2  ,2CO ... Ak molekula nie je súmerná podľa roviny hσ , označuje sa príslušná grupa 

symbolom v∞σ . Patria sem molekuly , , NOHCl  atď. (obr. 7 b) ). 

 
             a)                                b) 

Obr. 7 

 

 Určiť príslušnú grupu súmernosti molekuly nie je ťažké, pokiaľ poznáme jej 

geometriu. Je nutné poznamenať, že stanoviť geometriu molekuly je značne 

problematická záležitosť, ktorá závisí na použitej experimentálnej metóde.  

Vplyv geometrie molekuly a jej symetrie na chemické a fyzikálne deje, ktorých 

sa zúčastňuje, je veľký. Samotná teória symetrie chemických molekúl svojimi 

poznatkami zasahuje do takých oblastí, ako sú spektroskopia, teória chemických reakcií, 

teória hybridizácie, konštrukcie vlnových funkcií, teória katalýzy a iné.  

 

Úloha. 

 Vyhľadajte štruktúry niektorých molekúl, určte ich prvky symetrie a násobením 

(skladaním) operácií symetrie vytvorte príslušné Cayleho tabuľky.  

 

 

 

 


