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Beweging / isometrie op de lijn of het vlak of de ruimte:

opgebouwd uit drie soorten.

1. verschuiving / translatie

2. draaiing / rotatie

3. spiegeling / reflectie
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Symmetrie = beweging waaronder een figuur weer in zichzelf

wordt overgevoerd.
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In kunst / architectuur / natuurwetenschappen: vooral interesse

in ‘discrete symmetrie’.

Dat betekent: Voor elk punt binnen een begrensd deel van de

figuur is het aantal symmetrieën dat dit punt weer binnen het

begrensde deel afbeeldt, eindig.
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Dimensie 1, op een lijn. De enige symmetrieën zijn verschuivin-

gen (x 7→ x + c) en spiegelingen (x 7→ c− x).

Een figuur in de lijn heeft oneindig veel (en alleen discrete) sym-

metrie in slechts twee gevallen:

1. Alleen translaties: x 7→ x+nc, met c 6= 0 vast en n willekeurig

geheel (‘oneindig cyclische symmetrie’)

2. Zowel translaties als spiegelingen: x 7→ ±x + nc (‘oneindig

dihedrale symmetrie’).
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Strook / fries symmetrieën:

in plaats van een lijn, nemen we een oneindige strook.

Mogelijke symmetrieën: naast translatie en spiegeling als hier-

voor, nu ook spiegeling in het midden van de strook.

Wiskundige modellering: strook = punten (x, y) met y tussen

−1 en 1. Bewegingen: (x, y) 7→ (±x + nc,±y).
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Er zijn precies 7 types oneindige, discrete, strooksymmetrie.

1. Alleen translaties.

2. Alleen translaties en glijspiegelingen (x, y) 7→ (x + c,−y)
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3. Alleen translaties en spiegelen in het midden van de strook

4. Alleen translaties en ‘gewone’ spiegelingen

5. Alleen translaties en puntspiegelingen
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6. Alleen translaties, gewone spiegelingen en puntspiegelingen

7. Alle mogelijke symmetrieën
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Algoritme:
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Dimensie 2: naast schuiven en spiegelen nu ook roteren.

Feit: bij discrete oneindige symmetrie is alleen roteren over 180,

120, 90 of 60 graden mogelijk.

Net als in dimensie 1 en bij stroken volgt, dat het aantal types

oneindige, discrete symmetrie een eindig aantal is. Het zijn er

17.
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De 17 symmetriepatronen in dimensie 2 zijn heel oud (Egyptische

en Babylonische ornamentiek, vanaf 1500 voor Christus).

Wetenschappelijk bewijs dat de lijst compleet is, is afkomstig

van E.S. Fedorov en A.M. Schönflies (≈1890).
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A.M. Schönflies (1853–1928)
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Beweging / isometrie kan ook in andere ruimten dan de lijn of

het vlak of de ruimte.

Bijvoorbeeld op een schijf, met een ‘goede’ definitie van afstand.

(Afstand meet je langs cirkelbogen loodrecht op de rand van de

schijf)

“Hyperbolische meetkunde”

Veel voorbeelden in wiskunde van Felix Klein e.a., en bij M.C. Es-

cher.
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