NỘI DUNG
1. Khái niệm về đối xứng:
2. Phân loại: có 5 yếu tố đối xứng
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Đồng nhất (E hay I)
Trục quay (Cn)
Mặt phẳng đối xứng (σ)
Tâm đối xứng (I)
Trục quay – phản xạ (trục quay gương)

3. Một số khái niệm
3.1
3.2
3.3

Nhóm điểm
Quy tắc phân loại nhóm đối xứng
Một số ví dụ

4. Bảng đặc biểu
5. Phân loại các dao động chuẩn tắc theo đối xứng

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.1 Đồng nhất (E hay I)
Ký hiệu: E (Einheit) hoặc I (Identical)
Cấu hình
cân bằng gốc

E (hoặc I)

cấu hình mới trùng
với cấu hình gốc

 Nguyên tử sẽ trở lại chính nó sau khi biến đổi.

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.2 Trục quay – Rotation axes (Cn)
Cấu hình
cân bằng gốc



Quay quanh
trục Cn

cấu hình mới trùng
với cấu hình gốc

Không thể phân biệt được cấu hình mới với cấu hình

gốc.
Chiều quay có thể cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng
hồ.
2
Góc quay n ; n = 1, 2, 3, … ∞ đối với phân tử biệt lập và
n = 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đối với tinh thể; n: bậc của trục quay.
Trục quay Cn ; nếu có nhiều trục thì bậc của trục quay cao
nhất là trục chính.
Các phân tử thẳng hàng C 

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.3 Mặt phẳng đối xứng – Planet of
symmetry (σ)
Cấu hình
cân bằng gốc

Mặt phẳng chia cấu
hình thành 2 thành phần

Nếu một phân tử có hai mặt phẳng
đối xứng thì chúng giao nhau theo một
đường thẳng C, nếu đường thẳng C này
là một trục quay thì C gọi là trục quay
thẳng đứng. Các mặt phẳng đối xứng
thẳng đứng này gọi là σv.
( Hình vẽ phân tử dạng AB4 (ion PtCl42-))

2 thành phần đối xứng
gương với nhau

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.3 Mặt phẳng đối xứng – Planet of
symmetry (σ)
Nếu một phân tử có hai mặt
phẳng đối xứng giao nhau và có
nhiều hơn 1 trục đối xứng thì gọi
là mặt phẳng đối xứng chéo σd.
Nếu một mặt phẳng đối xứng
vuông góc với trục quay thì gọi là
mặt phẳng đối xứng nằm ngang σh.
( Hình vẽ phân tử dạng AB4 (ion PtCl42-))

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.4 Tâm đối xứng – Center of Symmetry (I)
Nối 1 nguyên tử Qua 1 điểm I 2 nguyên tử này đối
với 1 nguyên tử
xứng với nhau qua I
Nếu I không trùng với vị trí của
một nguyên tử nào thì số nguyên tử
trong phân tử là chẵn.
Nếu I trùng với vị trí của một
nguyên tử nào thì số nguyên tử trong
phân tử là lẻ.
(Hình vẽ phân tử dạng AB4 (ion PtCl42-))

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
2.5 Trục phản xạ quay – Rotation reflection axes (Sn)
Quay 1 góc

quanh 1 trục C

Cấu hình cân
cấu hình mới trùng
bằng gốc và phản xạ qua mặt phẳng vuông góc trục C với cấu hình gốc
Góc quay 2 ; n = 1, 2, 3, … :
n
bậc của trục quay
(Hình vẽ phân tử dạng AB4 (ion PtCl42-))

2. Phân loại các yếu tố đối xứng
* Bảng tóm tắt: Các yếu tố đối xứng điểm và các phép
biến đổi đối xứng
YẾU TỐ ĐỐI XỨNG

PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỐI XỨNG

1. Đồng nhất (E hoặc I)

Phân tử không bị thay đổi.

2. Trục quay (Cn)

Quay xung quanh trục với góc 2π/n,
n = 1, 2, 3,…∞ đối với phân tử biệt
lập và n = 1, 2, 3, 4 và 6 đối với tinh
thể.

3. Tâm đối xứng hoặc tâm nghịch đảo (In)

Nghịch đảo tất cả các nguyên tử qua
tâm.

4. Mặt phẳng đối xứng (σ)

Phản xạ qua mặt phẳng.

5. Trục phản xạ quay (Sn)

Quay xung quanh trục với góc 2π/n và
sau đó phản xạ qua mặt vuông góc với
trục này.

3. Một số khái niệm
3.1
Nhóm điểm
Nhóm bao gồm một tập hợp các yếu tố tùy ý (sự quay, phản xạ,
nghịch đảo, …) thỏa mãn 4 điều kiện sau đây:
1. Tích của hai yếu tố A và B của một nhóm cho yếu tố C cũng thuộc
nhóm này: A.B = C.
2. Nhóm luôn luôn chứa một và chỉ một yếu tố đơn vị E: A.E = E.A =
A.
3. Mỗi yếu tố nhóm đều có yếu tố ngược được xác định bởi: A.A-1 = A1.A = E
4. Các yếu tố nhóm tuân theo định luật kết hợp:
(A.B.C) = A.(B.C) = (A.B).C
Số yếu tố của nhóm gọi là bậc của nhóm, ký hiệu là h.

Nhóm điểm: tập hợp các yếu tố đối xứng của một phân tử mà
chúng thỏa mãn các điều kiện trên.
Phân tử cô lập: n = 1, 2, 3, … ∞
Phân tử trong tinh thể n = 1, 2, 3, 4, 6.

32 nhóm điểm đối xứng

3.2

Phương pháp phân loại nhóm điểm (pp Zeldin)

3.3 Một số ví dụ

Các yếu tố đối xứng cho phân
tử không thẳng hàng AB2
Yếu tố đối xứng C3 trong
phân tử hình tháp AB3
Yếu tố đối xứng σ v trong
phân tử hình tháp AB3

3.3 Một số ví dụ

3.3 Một số ví dụ

3.3 Một số ví dụ

4. Bảng đặc biểu
Phân tử Amoniac NH3:
• Thuộc nhóm đối xứng điểm C3v
• Có 6 phần tử đối xứng ( phần tử đồng nhất E, 2 trục C3 và 3 mặt v

Biểu diễn theo ma trận
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 3 
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E  r2    0 1 0   r2 
 r   0 0 1  r 
 3 
 3 

Giải thích bảng đặc biểu của nhóm C3v

