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Lời cảm ơn

Lời đầu tiên của luận văn tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới

thầy giáo hướng dẫn GS. TSKH Phùng Hồ Hải. Thầy đã giao đề tài

"Ứng dụng lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn vào một số bài

toán đếm" cho tôi và tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình hoàn thành

luận văn này. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cám ơn của mình tới toàn bộ

các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy chúng tôi trong thời gian học tập

tại Viện.

Đồng thời, tôi xin cảm ơn các bạn trong lớp cao học K21 Viện Toán

học đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại lớp.

Tôi xin cảm ơn một người bạn đặc biệt, tận tình giúp đỡ tôi tìm

được những tài liệu tiếng anh mà tôi không tìm được.

Hà Nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2015

Tác giả

Trần Thị Vân
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Lời cam đoan

Luận văn được hoàn thành tại Viện toán học - Viện Hàn Lâm

Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH

Phùng Hồ Hải.

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng

tôi.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tôi đã kế thừa

những thành quả khoa học của các nhà khoa học và đồng nghiệp với sự

trân trọng và biết ơn. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong

luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2015

Tác giả

Trần Thị Vân
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Lời nói đầu

1. Lý do chọn đề tài

Toán học là niềm đam mê của tôi kể từ khi bắt đầu tôi được thầy

giáo dạy lớp 6 của mình định hướng việc học toán. Cú vấp ngã đầu tiên

khi trượt đại học rồi bị lưu ban làm cho tôi mất phương hướng trong việc

phấn đấu học toán ở cấp bậc cao hơn. Tôi luôn tự hỏi học cái này để làm

gì, học cái kia có tác dụng gì không khi tôi chỉ muốn trở thành giáo viên

dạy toán THPT. Ra trường, tôi cũng đi học thạc sĩ ngay để hy vọng có

cơ hội lớn hơn trong công việc sau này. Vì vậy, trong buổi tiếp xúc với

các giáo sư của Viện toán trong những ngày đầu tôi nhập học, tôi thực sự

thích thú với đề tài "Ứng dụng lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn vào một

số bài toán đếm" mà G.S Phùng Hồ Hải ra với yêu cầu thầy đặt ra cho đề

tài trên là "đối tượng là thầy cô giáo dạy chuyên toán THPT". Vì thế, tôi

đã xin được theo đề tài này để làm luận văn hoàn thành khóa học thạc sĩ.

2. Mục đích nghiên cứu

- Bước đầu tìm hiểu về lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn; bổ đề Burnside;

định lý đếm Polya.

- Ứng dụng vào bài toán tô màu đếm các đối tượng có tính chất đối xứng

rất đẹp mà cụ thể là 5 khối đa diện đều.

3. Cấu trúc khóa luận

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày và giải thích các

thuật ngữ về nhóm, tác động nhóm từ đó tìm hiểu định lý đếm Polya.

Chương 2: Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5 khối đa diện đều.

Chương này trình bày định nghĩa khối đa diện lồi và định lý Euler.

Sau đó, tìm hiểu về định nghĩa khối đa diện đều và định lý "Chỉ có

5 loại khối đa diện đều". Đây là các đối tượng được tìm hiểu trong

chương 3 của luận văn.

v



Lời nói đầu

Chương 3: Bài toán tô màu các khối đa diện đều. Chương này trình bày

nhóm đối xứng khi thực hiện quay các khối đa diện đều trong không

gian Euclid 3 chiều và các kết quả thu được khi thực hiện tô màu các

đỉnh, mặt, cạnh của lần lượt 5 khối đa diện đều với k màu cho trước.

Trong tập "Kỷ yếu trại hè Hùng Vương môn toán lần thứ 6" hai

thầy cô dạy chuyên toán tại trường THPT chuyên Thái Nguyên đã tham

khảo tài liệu số [3] để có bài báo cáo về "Áp dụng định lý Burnside-

Frobenius vào bài toán tô màu trong tổ hợp" trình bày về bài toán tô màu

các đỉnh của đa giác đều; tô màu các mặt của khối lập phương, khối tứ

diện đều; tô màu bảng ô vuông. Và trong khi kết thúc bài báo có một câu

hỏi "Định lý Burnside- Frobenius còn có ứng dụng trong một số bài toán ở

mức độ khó hơn, ví dụ như bài toán tô màu các mặt của khối lập phương,

khối 12 mặt đều, khối 20 mặt đều. . . ". Trong luận văn này, tôi đã tìm hiểu

thêm lý thuyết đếm Polya để trả lời câu hỏi của bài báo cáo. Vì vậy, tôi

hy vọng vấn đề mà luận văn bàn tới sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích

đối với các thầy cô giáo dạy chuyên toán THPT quan tâm.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và khả năng có hạn

nên các vấn đề trong luận văn vẫn chưa được trình bày sâu sắc và không

thể tránh khỏi có những sai sót trong cách trình bày. Tôi mong nhận được

sự góp ý xây dựng của thầy cô và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2015

Trần Thị Vân
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Danh mục kí hiệu

N Tập các số tự nhiên

Z Tập các số nguyên

id Phép chiếu đồng nhất

Cn Nhóm xyclic trên n phần tử

Sn Nhóm đối xứng trên n phần tử

A ≤ B A là nhóm con của nhóm B

A ⊂ B A là tập con thực sự của B

A ⊆ B A là tập con của B

|G| Cấp của nhóm |G|
∞ vô cùng

∅ tập rỗng

� Kết thúc chứng minh.
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Trong chương này sẽ trình bày những định nghĩa và kết quả sẽ

được sử dụng ở các chương sau. Nội dung nổi bật của chương trình bày về

tác động nhóm, từ đó tìm hiểu quy tắc đếm Polya để giải quyết bài toán

tô màu được đặt ra ở Chương 3. Nội dung này được tham khảo từ tài liệu

[1, 5].

1.1. Kiến thức về nhóm

1.1.1. Kiến thức cơ bản về nhóm

Định nghĩa 1.1. Một nhóm G là một tập hợp cùng với phép toán nhóm

G×G → G

(a, b) 7→ ab

thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) ∀a, b, c ∈ G ta có (ab)c = a(bc);

(ii) ∀a ∈ G, ∃ e ∈ G : ea = ae = a;

(iii) ∀a ∈ G, ∃ b ∈ G : ab = ba = e.

Ví dụ 1.2. Tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n có định thức khác

không GL(n,R) trên tập hợp các số thực R với phép nhân ma trận thông

thường lập thành một nhóm, được gọi là nhóm tuyến tính đầy đủ cấp n

với hệ số trong R.

Định nghĩa 1.3.

(i) Nếu nhóm G có hữu hạn phần tử thì ta nói G là một nhóm hữu hạn.

Cấp của nhóm G là số phần tử của nhóm và ký hiệu là |G|.

(ii) Với mỗi g ∈ G có một số nguyên dương n > 0 sao cho gn = 1. Số

nguyên dương nhỏ nhất như vậy được gọi là cấp của g và ký hiệu là

ord(g).

1



Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Định nghĩa 1.4. Giả sử G và G′ là các nhóm (với luật hợp thành viết

theo lối nhân). Một ánh xạ ϕ : G → G′ được gọi là một đồng cấu nhóm

nếu

ϕ(xy) = ϕ(x)ϕ(y);

với mọi x, y ∈ G.

Ví dụ 1.5. Ánh xạ det : GL(n,K) → K \ {0} đưa A vào detA, là một

đồng cấu của các nhóm nhân.

Định nghĩa 1.6. Một đồng cấu nhóm đồng thời là một song ánh được gọi

là một đẳng cấu nhóm.

Định nghĩa 1.7. Một tập hợp con H của một nhóm nhân G được gọi là

một nhóm con của G nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) Phép toán nhân là đóng đối với H, tức là xy ∈ H, ∀x, y ∈ H;

(ii) H chứa phần tử đơn vị e của G;

(iii) x−1 ∈ H, ∀x ∈ H.

Ví dụ 1.8. Cho G là một nhóm và a là một phần tử tùy ý của G. Khi đó

tập hợp

H = {an | n ∈ Z}

lập thành một nhóm con của G. Nhóm H là một nhóm xyclic.

Cho H là một nhóm con của một nhóm G. Trên G ta có thể xây

dựng hai quan hệ 2-ngôi R và R′ như sau: với x, y là hai phần tử tùy ý của

G,

xRy ⇔ yx−1 ∈ H,
xR′y ⇔ x−1y ∈ H.

Ta thấy R và R′ là những quan hệ tương đương trên G. Đặt:

R(x) = {y ∈ G | yx−1 ∈ H} = {y | ∃ h ∈ H : y = hx} = Hx

R′(x) = {y ∈ G | x−1y ∈ H} = {y | ∃ h ∈ H : y = xh} = xH

Vậy (Hx)x∈G và (xH)x∈G cho ta hai phân hoạch tập hợp G.

2



Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Định nghĩa 1.9. Tập hợp Hx được gọi là lớp ghép trái của H trong G và

tập hợp xH được gọi là lớp ghép phải của H trong G. Một phần tử trong

một lớp ghép được gọi là một đại diện của lớp ghép đó.

Định lí 1.10. (Định lí Lagrange) Cho H là một nhóm con của một nhóm

hữu hạn G. Khi đó số các lớp ghép trái của H trong G và số các lớp ghép

phải của H trong G là bằng nhau, số này được gọi là chỉ số của nhóm con

H trong G và kí hiệu là [G : H]. Hơn nữa ta có

|G| = |H|[G : H].

1.1.2. Nhóm đối xứng

Giả sử T là một tập hợp nào đó. Khi đó, ta kiểm tra được rằng

tập hợp S(T ) tất cả các song ánh trên T cùng với phép hợp thành các ánh

xạ lập nên một nhóm. Phần tử đơn vị của S(T ) là ánh xạ đồng nhất idT
trên T . Phần tử nghịch đảo của α ∈ S(T ) chính là ánh xạ ngược α−1.

Định nghĩa 1.11. Nhóm S(T ) được gọi là nhóm đối xứng trên tập hợp

T . Mỗi nhóm con của S(T ) được gọi là một nhóm các phép thế trên T .

Đặc biệt, nếu T = {1, 2, 3, . . . , n} thì nhóm S(T ) được kí hiệu đơn giản là

Sn và được gọi là nhóm đối xứng trên n phần tử.

Ví dụ 1.12. Xét T = {1, 2, 3}. Khi đó, tập hợp S(T ) tất cả các song ánh

trên T bao gồm các phần tử

σ1 =

(
1 2 3

1 2 3

)
, σ2 =

(
1 2 3

1 3 2

)
, σ3 =

(
1 2 3

3 2 1

)
,

σ4 =

(
1 2 3

2 1 3

)
, σ5 =

(
1 2 3

2 3 1

)
, σ6 =

(
1 2 3

3 1 2

)
.

cùng với phép hợp thành các ánh xạ lập nên một nhóm. Phần tử đơn vị

của S(T ) là ánh xạ đồng nhất σ1 trên T .

S(T ) còn được kí hiệu là S3 là nhóm đối xứng trên 3 phần tử.

Mệnh đề 1.13. Sn là một nhóm hữu hạn. Hơn nữa, ta có

|Sn| = n! = 1.2.3 . . . .n.

Định lí 1.14. Mỗi phép thế α ∈ Sn có thể được viết thành một xích hoặc

tích của các xích rời nhau.
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Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Chứng minh. Với mọi x1 ∈ {1, 2, . . . , n}; nếu α(x1) = x1 thì x1 là một xích

của α.

Ngược lại, nếu α(x1) 6= x1, ta đặt α(x1) = x2. Giả sử x1, x2 =

α(x1), x3 = α(x2), . . . , xk = α(xk−1) là những phần tử đôi một khác nhau,

còn α(xk) thì trùng với một trong các phần tử x1, x2, . . . , xk. Ta khẳng

định rằng α(xk) = x1.

Thật vậy nếu α(xk) = xi, (i > 1) thì α(xk) = α(xi−1). Do đó

xk = xi−1. Điều này mâu thuẫn với giả thiết x1, x2, . . . , xk đôi một khác

nhau. Như thế (x1, x2, x3, . . . , xk) là một xích của α.

Tiếp theo, ta tìm hiểu quan hệ liên hợp trong nhóm đối xứng.

Định nghĩa 1.15. Giả sử G là một nhóm và a là một phần tử của G. Ánh

xạ ca : G→ G cho bởi công thức ca(x) = axa−1 được gọi là phép liên hợp

xác định bởi a. Phần tử axa−1 được gọi là liên hợp với x bởi a.

Bổ đề 1.16. Cho hai phép thế α và β như sau

α = (a11, . . . , a1r)(a21, . . . , a2s) . . . (am1, . . . , amt)

β(aij) = bij

Khi đó βαβ−1 = (b11, . . . , b1r)(b21, . . . , b2s) . . . (bm1, . . . , bmt).

1.2. Tác động nhóm

Định nghĩa 1.17. Cho G là một nhóm, X là một tập hữu hạn. Tác động

của một nhóm G lên một tập X là ánh xạ:

ϕ : G×X → X

(g, x) 7→ g(x)

thỏa mãn các điều kiện sau đây:

(i) (gh)(x) = g(h(x)) ∀g, h ∈ G, x ∈ X;

(ii) e(x) = x ∀x ∈ X và e là đơn vị của G.

Khi đó ta cũng nói rằng G tác động lên X (bằng ϕ) và g ∈ G chuyển

x ∈ X thành g(x) ∈ X.

4



Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Nhận xét 1.18. Nếu ϕ : G×X → X : (g, x) 7→ g(x) là một tác động của

G lên X, thì với mỗi g ∈ G, ánh xạ

θg : x 7→ g(x)

là một song ánh, tức là θg là một hoán vị trên X.

Ví dụ 1.19. Cho G là một nhóm hữu hạn. Ánh xạ

ϕ : G×G → G

(g, h) 7→ ghg−1

là một tác động. Tác động này được gọi là tác động liên hợp của G lên

chính nó. Thật vậy, ta lần lượt kiểm tra hai điều kiện i) và ii) trong định

nghĩa (1.17).

(i) Lấy g1, g2, h ∈ G, ta có

(g1g2)(h) = g1g2h(g1g2)
−1

= g1g2hg
−1
2 g−1

1

= g1(g2hg
−1
2 )g−1

1

= g1(g2(h))g−1
1

= g1(g2(h))

(ii) Với e là đơn vị của G, ta có e(h) = ehe−1 = h

Vậy ta có ϕ là một tác động.

Định nghĩa 1.20. Cho G là một nhóm, G tác động lên tập X. Khi đó:

(i) Quỹ đạo của phần tử x ∈ X là

O(x) := {gx : g ∈ G};

(ii) Nhóm con ổn định của x ∈ X là:

Gx := {g ∈ G : gx = x};

(iii) Tập các điểm bất động qua tác động g ∈ G là

FixX(g) := {x ∈ X | gx = x}.
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Nhận xét 1.21. Ta thấy O(x) ⊂ X và Gx ≤ G.

Ví dụ 1.22. Xét tác động của G lên tập X:

ϕ : G×X → X

(g, x) 7→ g(x)

với X = {1, 2, 3} và G = {(1), (123), (132), (12), (13), (23)}.
Ta thấy:

(i) Quỹ đạo của các phần tử x ∈ X là

O(1) = {1, 2, 3};O(2) = {1, 2, 3};O(3) = {1, 2, 3};

(ii) Nhóm con ổn định của x ∈ X là

G1 = {(1), (23)};G2 = {(1), (13)};G3 = {(1), (12)};

(iii) Tập các điểm bất động qua tác động g ∈ G là

FixX((1)) = {1, 2, 3};FixX((123)) = ∅;FixX((132)) = ∅;

FixX((12)) = {3};FixX((13)) = {2};FixX((23)) = {1}.

Ví dụ 1.23. Xét tác động liên hợp của nhóm G tác động lên chính nó.

ϕ : G×G → G

(g, h) 7→ ghg−1

Khi đó

(i) Quỹ đạo của các phần tử x ∈ G là

O(x) = {gxg−1 ∈ G | g ∈ G}
:= C(x) : lớp liên hợp của x;

(ii) Nhóm con ổn định của x ∈ G là

Gx = {g ∈ G | gxg−1 = x}
= {g ∈ G | gx = xg}
:= Z[x] : tâm của x;
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(iii) Tập các điểm bất động của G là

FixG(G) = {x ∈ G | gxg−1 = x ∀g ∈ G}
= {x ∈ G | gx = xg ∀g ∈ G}
:= Z(G) : nhóm tâm hóa của G.

Bổ đề 1.24. Giả sử G tác động lên tập hữu hạn X. Khi đó

(i) O(x) 6= ∅ với mọi x ∈ X và X =
⋃
x∈X

Gx;

(ii) O(x) = O(y) hoặc O(x) ∩O(y) = ∅ với mọi x, y ∈ X.

Chứng minh.

(i) Với mỗi x ∈ X, vì x = ex nên x ∈ O(x). Do đó, O(x) 6= ∅ với mọi

x ∈ X và X =
⋃
x∈X

Gx.

(ii) Giả sử O(x), O(y) là hai quỹ đạo dưới tác động của G lên X. Nếu

O(x) ∩O(y) 6= ∅; giả sử O(x) ∩O(y) = z. Khi đó, tồn tại g1, g2 ∈ G
sao cho z = g1x = g2y suy ra x = g−1

1 g2y. Lấy gx ∈ O(x), ta có

gx = gg−1
1 g2y = (gg−1

1 g2)y ∈ O(y). Suy ra O(x) ⊆ O(y). Lập luận

tương tự ta cũng có O(y) ⊆ O(x). Vậy O(x) ≡ O(y). Điều này chứng

tỏ rằng hai quỹ đạo dưới tác động của G lên X hoặc rời nhau hoặc

trùng nhau.

Định lí 1.25. (Định lí về quỹ đạo và nhóm con ổn định) Cho G tác động

lên tập X. Nếu |G| <∞, |X| <∞ thì với mọi x ∈ X ta có:

|O(x)| = [G : Gx].

Chứng minh. Giả sử G tác động lên tập X. Ta xét G/Gx là tập các lớp kề

trái của nhóm G theo nhóm con Gx. Các phần tử của tập G/Gx có dạng

gGx ∀g ∈ G. Ta xét:

f : G/Gx → O(x)

gGx 7→ gx
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- Ta chứng minh f là ánh xạ.

Lấy gGx, hGx ∈ G/Gx. Giả sử gGx = hGx, ta có g
−1h ∈ Gx và h

−1g ∈ Gx.

Khi đó,

h = (gg−1)h

= g(g−1h) (do tính kết hợp trong Gx)

Đặt f = g−1h, vì f ∈ Gx ta có fx = x, do vậy

hx = (gf)x ( do h = gf)

= g(fx) ( do G tác động lên X)

= gx ( vì fx = x).

Vậy f là một ánh xạ.

- Ta chứng minh f là đơn ánh.

Lấy gGx, hGx ∈ G/Gx. Giả sử f(gGx) = f(hGx) tức là gx = hx, ta cần

chứng minh gGx = hGx. Thật vậy, từ giả thiết gx = hx ⇒ h−1(gx) =

h−1(hx), ta có:

(h−1g)x = (h−1h)x ( do G tác động lên X)

= ex ( do G - nhóm)

= x ( do G tác động lên X)

suy ra h−1g ∈ Gx (do định nghĩa của Gx). Vì vậy h−1gGx = Gx hay

gGx = hGx. Vậy f là đơn ánh.

- Ta chứng minh f là toàn ánh.

Thật vậy ∀z ∈ O(x) thì ∃ g ∈ G : z = gx⇒ z = f(gGx).

Vậy f là một song ánh. Do đó, ta có: |G/Gx| = |O(x)|. Theo định lý

Lagrange ta có: |G/Gx| = [G : Gx]. Vậy, ta có |O(x)| = [G : Gx].

Nhận xét 1.26. Từ đây ta có công thức phân tích quỹ đạo:

|X| =
∑
i

|O(xi)| =
∑
i

[G : Gxi].

1.3. Các quy tắc đếm cơ bản

Theo bổ đề (1.24) tập X phân hoạch được thành các khối là các

quỹ đạo dưới tác động của G. Số lượng các khối phân hoạch này được tính

bởi bổ đề Burnside.
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1.3.1. Bổ đề Burnside

Bổ đề 1.27. (Bổ đề Burnside) Giả sử nhóm hữu hạn G tác động lên tập

hữu hạn X. Gọi N là số các quỹ đạo dưới tác động của G lên X. Thế thì:

N =
1

|G|
∑
g∈G

|FixX(g)|.

Chứng minh. Giả sử X1, X2, X3, . . . , XN là tất cả các quỹ đạo dưới tác

động của G lên X. Khi đó, theo bổ đề (1.24) ta có X1tX2tX3t . . .tXN

là một phân hoạch của X. Ta có:
∑
g∈G

|FixX(g)| chính là số các phần tử

của tập X = {(g, x) ∈ G×X
∣∣x ∈ FixX(g)}. Nhưng:

X = {(g, x) ∈ G×X | x ∈ FixX(g)}
= {(g, x) ∈ G×X | g(x) = x}
= {(g, x) ∈ G×X | g ∈ Gx}.

Do đó:∑
g∈G

|FixX(g)| =
∑
x∈X

|Gx|

=
N∑
i=1

∑
x∈Xi

|Gx|

=
N∑
i=1

∑
x∈Xi

|G|
|O(x)|

(công thức Orbit-Stabilizer)

=
N∑
i=1

∑
x∈Xi

|G|
|Xi|

=
N∑
i=1

|Xi|
|G|
|Xi|

=
N∑
i=1

|G|

= N.|G|.

Suy ra N =
1

|G|
∑
g∈G

|FixX(g)|.
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Bài toán tô màu là một ứng dụng điển hình của lý thuyết nhóm

(nhóm đối xứng) trong tổ hợp. Chúng ta xét bài toán: Cho n mảnh vải

giống hệt nhau và k màu khác nhau. Tô mỗi mảnh vải bằng một màu nào

đó. Cho G là một nhóm gồm các hoán vị của n mảnh vải. Hai cách tô màu

sẽ được đồng nhất nếu cách này nhận được từ cách kia bằng một phép hoán

vị trong G. Hỏi có tất cả bao nhiêu phép tô màu (sai khác hoán vị bởi nhóm

G)? Bài toán tô màu được giải bằng cách sử dụng bổ đề Burnside.

Để áp dụng bổ đề Burnside, ta phát biểu lại bài toán tô màu. Giả

sử X là tập hữu hạn mà các phần tử của nó cần được tô màu với |X| = n.

G là nhóm hoán vị tác động lên tập X. Giả sử C = {c1, c2, . . . , ck} là một

tập hữu hạn mà các phần tử của nó được xem như là các màu, còn Ω là

tập tất cả các ánh xạ α : X → C. Ta xem mỗi phần tử của Ω như là một

sơ đồ màu cho các điểm của X.

Ta định nghĩa ánh xạ

ϕ : G× Ω → Ω

(g, α) 7→ g(α)

với g(α) ∈ Ω được xác định bằng công thức:

g(α)(x) := α(g−1(x)) ∀x ∈ X.

Ta chứng minh được ϕ là một tác động của G lên Ω.

Chứng minh. Thật vậy, ta đi kiểm tra hai điều kiện i) và ii) trong định

nghĩa (1.17).

(i) Lấy e là phần tử đơn vị của G, ta có

e(α)(x) = α(e−1(x))

= α(e(x))

= α(x) ∀x ∈ X

Suy ra e(α) = α ∀α ∈ G.

(ii) Lấy g, h ∈ G, ta có

[(gh)(α)](x) = α[(gh)−1(x)]

= α[(h−1g−1)(x)]

= α[h−1(g−1(x))]

= h(α)(g−1(x))

= g(h(α))(x) ∀x ∈ X
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Suy ra (gh)(α) = g(h(α)) ∀α ∈ Ω.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Các phần tử của Ω vẫn được gọi là các sơ đồ màu. Mỗi quĩ đạo

dưới tác động của ϕ ở trên của G lên Ω được gọi là một mẫu của G.

Định nghĩa 1.28. Giả sử G là nhóm hoán vị trên tập X với |X| = n. Với

mỗi g ∈ G, giả sử bk(g) là số các chu trình độ dài k của g. Khi đó, đa thức

chỉ số chu trình của G là đa thức của n biến x1, x2, x3, ..., xn sau:

PG,X(x1, x2, . . . , xn) =
1

|G|
∑
g∈G

x
b1(g)
1 x

b2(g)
2 . . . xbn(g)

n .

Ví dụ 1.29. Cho X = {1, 2, 3}. Xét G = {e, (12), (13), (23), (123), (132)}
là nhóm tác động lên tập X. Xác định đa thức chỉ số chu trình.

Giải. Ta có

(i) Với e = (1)(2)(3) có b1(e) = 3, b2(e) = b3(e) = 0;

(ii) Với g = (12) = (12)(3) hoặc g = (13) hoặc g = (23) đều có b1(g) =

1, b2(g) = 1, b3(g) = 0;

(iii) Với g = (123) hoặc g = (132) đều có b1(g) = 0, b2(g) = 0, b3(g) = 1.

Vậy đa thức chỉ số chu trình là:

PG,X(x1, x2, x3) =
1

6
(x3

1 + 3x1x2 + 2x3).

Định lí 1.30. (Polya) Số các (mẫu) quỹ đạo dưới tác động của G lên

Ω bằng PG,X(k, k, . . . , k), ở đây PG,X(x1, x2, . . . , xn) là đa thức chỉ số chu

trình của G.

Chứng minh. Theo Bổ đề Burnside, số các mẫu (quĩ đạo) dưới tác động

của G lên Ω bằng:
1

|G|
∑
g∈G

|FixΩ(g)|,

ở đây FixΩ(g) = {α ∈ Ω|g(α) = α}. Ta chứng minh rằng g(α) = α khi và

chỉ khi α gán cho các điểm của mỗi chu trình của g bằng cùng một màu.

Thật vậy, nếu g(α) = α, thì g(α)(x) = α(x). Nhưng theo định

nghĩa của g(α) ta có g(α)(x) = α(g−1(x)). Vì vậy, α(g−1(x)) = α(x) cho
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mọi x ∈ X. Nói riêng, đẳng thức này đúng cho x = y, g(y), g(y2), . . . , ở

đây y ∈ X. Ta có:

α(y) = α(g−1g(y)) = α(g(y)).

Do đó, α(y) = α(g(y)) = α(g2(y)) = α(g3(y)) = . . .. Điều này có

nghĩa rằng nếu g(α) = α, thì α gán cho các điểm của cùng một chu trình

của g bằng cùng một màu. Ngược lại, giả sử α gán cho các điểm của mỗi

chu trình của g bằng cùng một màu. Khi đó, g−1(x) và x có cùng màu cho

mọi x ∈ X, tức là α(g−1(x)) = α(x) ⇔ g(α)(x) = α(x) với mọi x ∈ X.

Suy ra, g(α) = α.

Từ điều vừa chứng minh được ở trên suy ra

|FixΩ(g)| = kb1(g)kb2(g) . . . kbn(g).

Vì vậy, từ bổ đề Burnside và định nghĩa của PG,X(x1, x2, . . . , xn) ta suy ra

điều phải chứng minh.

Nhận xét 1.31. Số các mẫu dưới tác động của G lên Ω bằng

1

|G|
∑
g∈G

kt(g),

trong đó t(g) là số chu trình của g ∈ G.

Ví dụ 1.32 (xem Example 2.12, pp. 34 [7]). Xét X là tập gồm có n2 ô

vuông của bàn cờ vuông n× n. G là nhóm các phép quay quanh tâm của

bảng ô vuông. Xét C = {c1, c2, . . . , ck} là tập các màu dùng để tô các ô

vuông con của bàn cờ vuông. Chúng ta xét bài toán sau:Cho số nguyên

dương k. Cho bảng ô vuông kích thước n × n. Người ta dùng k màu để tô

tất cả các ô vuông con của bảng sao cho trong mỗi cách tô, mỗi ô được tô

một màu. Hai cách tô được coi là như nhau nếu cách tô này được từ cách

tô kia nhờ một phép quay quanh tâm của bảng ô vuông. Hỏi có bao nhiêu

cách tô màu không giống nhau?

Giải. Để giải bài toán tổng quát này, trước tiên chúng ta sẽ giải quyết bài

toán với một vài giá trị n nhỏ.

(*) Xét bài toán với n = 2. Đánh số các ô vuông ở biên theo thứ tự từ

1 đến 4 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
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4 3

1 2

Bảng 1.1: Bảng 2× 2

Ta xét nhóm G các phép quay quanh tâm của bảng trên biến bảng

thành bảng có vị trí trùng với nó. Giả sử τ là phép quay góc
π

2
quanh tâm

theo chiều ngược kim đồng hồ.

G := {id, τ, τ 2, τ 3} = {0, π
2
, π,

3π

2
}, với τ 4 = id.

Do đó, |G| = 4. Ta có thể coi phép quay góc
π

2
quanh tâm theo chiều quay

kim đồng hồ như là phép thế 4 ô.(
1 2 3 4

4 1 2 3

)

Do đó G bao gồm các phần tử:

(i) id = (1)(2)(3)(4)

(ii) τ = (1, 4, 3, 2)

(iii) τ 2 = (1, 3)(2, 4)

(iv) τ 3 = (1, 2, 3, 4)

Theo Định lý Polya ta có số cách tô màu phân biệt là

1

4
(k4 + k2 + 2k).

(**) Xét bài toán với n = 3. Ta thực hiện đánh số các ô vuông ở biên

theo thứ tự từ 1 đến 8 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

7 6 5

8 9 4

1 2 3

Bảng 1.2: Bảng 3× 3
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Ta xét nhóm G các phép quay quanh tâm của bảng trên biến bảng

thành bảng có vị trí trùng với nó. Giả sử τ là phép quay góc
π

2
quanh tâm

theo chiều ngược kim đồng hồ.

G := {id, τ, τ 2, τ 3} = {0, π
2
, π,

3π

2
} với τ 4 = id.

Do đó, |G| = 4. Ta có thể coi phép quay góc
π

2
quanh tâm theo chiều quay

kim đồng hồ như là phép thế 9 ô.(
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 8 1 2 9

)

Vậy G bao gồm các phần tử:

(i) id = (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(ii) τ = (1, 3, 5, 7)(2, 4, 6, 8)(9)

(iii) τ 2 = (1, 5)(2, 6)(3, 7)(4, 8)(9)

(iv) τ 3 = (1, 7, 5, 3)(2, 8, 6, 4)(9)

Theo bổ đề Burnside ta có số cách tô màu thỏa mãn yêu cầu bài toán là:

1

4
(k9 + k5 + 2k3).

Bài toán tổng quát được giải quyết bởi mệnh đề:

Mệnh đề 1.33. Số cách tô màu bảng ô vuông n× n với k màu cho trước

là:
1

4
(kn

2

+ k[n
2+1
2 ] + 2k[n

2+3
4 ]).

Chứng minh. Theo nhận xét (1.31) chúng ta có

1

4
(kt(id) + kt(τ) + kt(τ

2) + kt(τ
3)).

Hiển nhiên ta có t(id) = n2. Vì t(τ) = t(τ−1) và τ−1 = τ 3 nên t(τ) = t(τ 3).

Do đó, để chứng minh định lý, bằng phương pháp quy nạp, chúng ta cần

chứng minh

t(τ) =

[
n2 + 3

4

]
và t(τ 2) =

[
n2 + 1

2

]
.
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(+) Đầu tiên, chúng ta xét trường hợp n là số chẵn. Giả sử n = 2l với

l ∈ Z+. Chúng ta thực hiện quy nạp theo l. Kiểm tra với l = 1, ta có bảng

ô vuông 2× 2. Chúng ta có:

t(τ) =

[
22 + 3

4

]
= 1,

t(τ 2) =

[
22 + 1

2

]
= 2

Số cách tô màu bảng 2× 2 là

1

4
(k4 + k2 + 2k).

Theo (*) mệnh đề đúng với n = 2.

Giả sử, mệnh đề đúng với n = 2m,m ≥ 1, tức là chúng ta có kết quả cho

bảng 2m× 2m như sau:

t(τ) =

[
(2m)2 + 3

4

]
và t(τ 2) =

[
(2m)2 + 1

2

]
.

Cần chứng minh mệnh đề đúng với n = 2(m+1), tức là cần chứng minh số

các xích trong một phân tích đầy đủ của τ và cho bảng 2(m+1)×2(m+1)

là

t(τ) =

[
(2(m+ 1))2 + 3

4

]
,

và số các xích trong một phân tích đầy đủ của τ 2 là

t(τ 2) =

[
(2(m+ 1))2 + 1

2

]
.

Giả sử ta có một bàn cờ vuông với l = m+ 1 có (2(m+ 1))2 ô vuông con.

Viền ngoài cùng của bàn cờ vuông gồm có 2(m+ 1) + 2(m+ 1) + (2(m+

1)−2)+(2(m+1)−2) = 8m+4 ô vuông con. Bên trong viền đó là bàn cờ

vuông 2m× 2m. Vì vậy, để tìm được các chu trình trong phân tích đầy đủ

của tác động τ lên bàn cờ vuông 2(m+ 1)× 2(m+ 1), chúng ta chỉ cần xét

số các chu trình được thêm bởi tác động của nhóm G lên tập các ô vuông

ở viền ngoài. Hoán vị sinh ra bởi τ lên tập các ô vuông ở viền ngoài được

miêu tả bởi n− 1 = 2l− 1 = 2(m+ 1)− 1 = 2m+ 1 chu trình rời nhau có

độ dài 4. Thế thì, tác động của τ lên bàn cờ vuông 2(m + 1) × 2(m + 1)
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được miêu tả bởi 2m + 1 chu trình rời nhau có độ dài 4 thêm với các chu

trình tác động của τ lên bàn cờ vuông 2m× 2m. Vậy ta có

t(τ) =

[
(2m)2 + 3

4

]
+ 2m+ 1(giả thiết quy nạp)

=

[
(2m)2 + 3

4

]
+

8m+ 4

4

=

[
4m2 + 8m+ 4 + 3

4

]
=

[
(2(m+ 1))2 + 3

4

]
.

Ta thấy, mỗi chu trình có độ dài 4 được phân tích thành 2 chu trình rời

nhau có độ dài 2. Do đó, khi xét tác động của τ 2 lên tập các ô vuông ở

viền ngoài ta có 2(2m+ 1) = 4m+ 2 chu trình độ dài 2. Do đó, khi τ 2 tác

động lên các ô vuông của bàn cờ ta có

t(τ 2) =

[
(2m)2 + 1

2

]
+ 4m+ 2(giả thiết quy nạp)

=

[
(2m)2 + 1

2

]
+

8m+ 4

2

=

[
4m2 + 8m+ 4 + 1

2

]
=

[
(2(m+ 1))2 + 1

2

]
.

Vậy theo quy nạp, mệnh đề đúng với n = 2l.

(++) Cuối cùng chúng ta xét với n lẻ. Giả sử n = 2l+ 1, l ∈ Z+. Chúng

ta thực hiện quy nạp theo l. Trước tiên, chúng ta kiểm tra với l = 1. Ta

xét bảng 3× 3. Ta có

t(τ) =

[
(2.1 + 1)2 + 3

4

]
= 3,

t(τ 2) =

[
(2.1 + 1)2 + 1

2

]
= 5

Số cách tô màu bảng 3× 3 là:

1

4
(k9 + k5 + 2k3).
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Theo (**) điều này đúng.

Giả thiết quy nạp, mệnh đề đúng với bảng ô vuông (2m + 1)× (2m + 1),

tức là

t(τ) = =

[
(2m+ 1)2 + 3

4

]
t(τ 2) =

[
(2m+ 1)2 + 1

2

]
.

Bây giờ cần chứng minh mệnh đề đúng với m + 1, tức là cần chứng minh

số các xích trong một phân tích đầy đủ của τ và cho bảng (2(m+ 1) + 1)×
(2(m+ 1) + 1) là

t(τ) =

[
(2(m+ 1) + 1)2 + 3

4

]
,

và số các xích trong một phân tích đầy đủ của τ 2 cho bảng (2(m + 1) +

1)× (2(m+ 1) + 1) là

t(τ 2) =

[
(2(m+ 1) + 1)2 + 1

2

]
.

Với l = m+ 1, bàn cờ vuông có (2(m+ 1) + 1)2 ô vuông. Số ô vuông ở viền

ngoài bàn cờ là [2(m+1)+1]+[2(m+1)+1]+[2(m+1)−1]+[2(m+1)−1] =

8m+8 ô vuông. Bên trong của viền là bàn cờ vuông (2m+1)×(2m+1). Vì

vậy để tính số cách tô màu phân biệt lên bàn cờ (2(m+1)+1)×(2(m+1)+1),

chúng ta chỉ cần xét thêm tác động của G lên tập các ô vuông ở viền ngoài.

Trong trường hợp này, hoán vị sinh bởi τ tác động lên tập các ô vuông ở

viền ngoài được miêu tả bởi n− 1 = (2l+ 1)− 1 = 2(m+ 1) = 2m+ 2 chu

trình có độ dài 4. Vậy, ta có

t(τ) =

[
(2m+ 1)2 + 3

4

]
+ 2m+ 2

=

[
(2m+ 1)2 + 3

4

]
+

8m+ 8

4

=

[
(2m+ 1)2 + 8m+ 8 + 3

4

]
=

[
4m2 + 4m+ 1 + 8m+ 8 + 3

4

]
=

[
4m2 + 12m+ 9 + 3

4

]
=

[
(2(m+ 1) + 1)2 + 3

4

]
.
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Ta thấy, mỗi chu trình có độ dài 4 được phân tích thành 2 chu trình rời

nhau có độ dài 2. Do đó, khi xét tác động của τ 2 lên tập các ô vuông ở

viền ngoài ta có 2(2m+ 2) = 4m+ 4 chu trình độ dài 2. Do đó, khi τ 2 tác

động lên các ô vuông của bàn cờ ta có

t(τ 2) =

[
(2m+ 1)2 + 1

2

]
+ 4m+ 4

=

[
(2m+ 1)2 + 1

2

]
+

8m+ 8

2

=

[
(2m+ 1)2 + 1 + 8m+ 8

2

]
=

[
4m2 + 4m+ 1 + 1 + 8m+ 8

2

]
=

[
4m2 + 12m+ 9 + 1

2

]
=

[
(2(m+ 1) + 1)2 + 1

2

]
.

Theo phương pháp quy nạp, mệnh đề đúng với n = 2l + 1.

Vậy mệnh đề được chứng minh.

Định lý Polya là một dạng đơn giản của định lý đếm Polya. Để có

những thông tin cụ thể hơn về số cách tô màu với những hạn chế về phân

bố, chúng ta cùng tìm hiểu định lý đếm Polya tổng quát.

1.3.2. Định lý đếm Polya

Ta giả sử A là một vành giao hoán có đơn vị 1 và

w : C → A

là một ánh xạ của C vào A. Khi đó, với mỗi c ∈ C,w(c) được gọi là trọng

của màu c.

Định nghĩa 1.34. Ta định nghĩa trọng của sơ đồ màu α : X → C đối với

w, ký hiệu là w(α) là phần tử w(α) :=
∏
x∈X

w(α(x)) của vành A.

Nhận xét 1.35. Giả sử g ∈ G và α ∈ Ω. Khi đó:

w(g(α)) =
∏
x∈X

w(g(α)(x)) =
∏
x∈X

w(α(g−1(x))).
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Vì g−1 là một hoán vị trên X, nên khi x duyệt qua tất cả các

phần tử của X thì g−1(x) cũng duyệt qua tất cả các phần tử của X.

Vì vậy,
∏
x∈X

w(α(g−1(x))) và
∏
x∈X

w(α(x)) là các tích của cùng các phần

tử của A với các thứ tự khác nhau. Nhưng do A là vành giao hoán nên

w(g(α)) = w(α).

Do đó các sơ đồ màu trong cùng một quĩ đạo dưới tác động của G

lên Ω sẽ có cùng trọng.

Ví dụ 1.36. Giả sử X = {1, 2, 3}, G = S3 là nhóm đối xứng trên tập X,

C = {1, 2} và ω : C → Z[x, y] : 1 7→ x, 2 7→ y. Ta có tất cả tám hàm từ X

vào C. Cụ thể:

α1 : X → C , α2 : X → C , α3 : X → C , α4 : X → C

1 7→ 1 1 7→ 2 1 7→ 1 1 7→ 1

2 7→ 1 2 7→ 2 2 7→ 1 2 7→ 2

3 7→ 1 3 7→ 2 3 7→ 2 3 7→ 1

α5 : X → C , α6 : X → C , α7 : X → C , α8 : X → C

1 7→ 2 1 7→ 1 1 7→ 2 1 7→ 2

2 7→ 1 2 7→ 2 2 7→ 1 2 7→ 2

3 7→ 1 3 7→ 2 3 7→ 2 3 7→ 1

Khi đó, trọng của sơ đồ màu α1 là ω(α1) với:

ω(α1) =
∏
x∈X

ω(α1(x))

= ω(α1(1)).ω(α1(2)).ω(α1(3))

= ω(1).ω(1).ω(1)

= x.x.x = x3

Tương tự, ta có các kết quả sau:

(i) ω(α2) = y3,

(ii) ω(α3) = ω(α4) = ω(α5) = x2y,

(iii) ω(α6) = ω(α7) = ω(α8) = xy2.

Định nghĩa 1.37. Giả sử ∆ là một quỹ đạo của G trên Ω (một mẫu). Ta

định nghĩa trọng của ∆, ký hiệu w(∆), chính là trọng của một sơ đồ màu

nào đó trong ∆, tức là w(∆) = w(α) với α ∈ ∆ bất kì.
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Nhận xét 1.38. Định nghĩa (1.37) hoàn toàn có nghĩa do ta có nhận xét

(1.35) các sơ đồ màu cùng một quỹ đạo của G có cùng trọng.

Định nghĩa 1.39. Ta định nghĩa số các mẫu, kí hiệu là I đối với hàm

trọng w dưới tác động của G lên Ω, là tổng của các trọng của các quỹ đạo,

tức là:

I =
∑

∆ là quĩ đạo của
G trên Ω

w(∆).

Mục tiêu của ta là tìm ra biểu thức cho I qua đa thức chỉ số chu

trình. Trước hết ta tổng quát hóa bổ đề Burnside.

Bổ đề 1.40. (Bổ đề trọng Burnside)

I =
∑

∆là quỹ đạo của
G trên Ω

w(∆) =
1

|G|
∑
g∈G

∑
α∈Ω

g(α)=α

w(α).

Chứng minh. Với mọi quỹ đạo ∆ của G trên Ω và mọi α ∈ ∆, theo Định

lý (1.25) ta có |∆||Gα| = |G|. Do đó

w(∆) =
1

∆

∑
α∈∆

w(α)

=
∑
α∈∆

|Gα|
|G|

w(α)

=
1

|G|
∑
α∈∆

|Gα|w(α).
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Suy ra

I =
∑

∆ là quỹ đạo
của G trên Ω

w(∆)

=
∑

∆ là quỹ đạo
của G trên Ω

1

|G|
∑
α∈∆

|Gα|w(α)

=
1

|G|
∑
α∈Ω

|Gα|w(α)

=
1

|G|
∑
α∈Ω

∑
g∈G

g(α)=α

w(α)

=
1

|G|
∑
g∈G

∑
α∈Ω

g(α)=α

w(α) ( Sau khi đổi chỗ hai tổng).

Nhận xét 1.41. Lấy

w : C → A

c 7→ 1

Khi đó w(α) = 1 cho mọi α ∈ Ω. Vì vậy, vế phải của đẳng thức

trong bổ đề trên trở thành:

1

|G|
∑
g∈G

|FixΩ(g)|.

Mặt khác, với mọi quỹ đạo ∆ của G trên Ω, ta có w(∆) = w(α) =

1(α ∈ ∆). Suy ra vế trái của đẳng thức trong bổ đề trọng lượng Burnside

trở thành số các quỹ đạo của G trên Ω. Điều này chứng tỏ rằng Bổ đề

Burnside chính là trường hợp riêng của bổ đề trọng lượng Burnside khi

hàm trọng lượng w là

w : C → A

c 7→ 1

Định lí 1.42. (Định lý đếm Polya) Số các mẫu đối với hàm trọng lượng

w dưới tác động của G lên Ω bằng

PG,X(p1, p2, . . . , pn),
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ở đây n = |X| và pk =
∑
c∈C

w(c)k cho k = 1, n.

Chứng minh. Giả sử g ∈ G là một phần tử bất kỳ của G và g có t chu

trình độc lập trên X kể cả chu trình có độ dài 1. Ký hiệu bằng Xi tập

tất cả các phần tử của X có mặt trong chu trình thứ i của g. Khi đó

X = X1 ∪ X2 ∪ . . . ∪ Xt là phân hoạch của X. Nếu α ∈ FixΩ(g), thì do

α(x) = g(α)(x) = α(g−1(x)) nên mọi phần tử của mỗi Xi có cùng màu. Do

đó

w(α) =
∏
x∈X

w(α(x)) =
t∏
i=1

w(α(xi))
|Xi|,

ở đây xi là một phần tử bất kỳ của Xi.

Trong chứng minh định lý Polya ta đã chứng minh rằng α ∈ Ω là điểm

bất động của g khi và chỉ khi α gán cho các điểm của mỗi chu trình của g

bằng cùng một màu. Do vậy,

∑
α∈FixΩ(g)

=
∑

(c1,...,ct) ∈C × . . .× C︸ ︷︷ ︸
t lần

( t∏
i=1

w(ci)
|Xi|
)

=

(∑
c∈C

w(c)|X1|
)(∑

c∈C

w(c)|X2|
)
. . .

(∑
c∈C

w(c)|Xt|
)
.

Nhưng g có b1(g) chu trình độ dài 1, . . . , bn(g) chu trình độ dài n. Do đó:∑
α∈FixΩ(g)

=

(∑
c∈C

w(c)|X1|
)(∑

c∈C

w(c)|X2|
)
. . .

(∑
c∈C

w(c)|Xt|
)

=
n∏
k=1

(∑
c∈C

w(c)k
)bk(g)

=
n∏
k=1

p
bk(g)
k .
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Theo Bổ đề trọng lượng của Burnside

I =
1

|G|
∑
g∈G

∑
α∈Ω

g(α)=α

w(α)

=
1

|G|
∑
g∈G

( ∑
α∈FixΩ(g)

w(α)

)

=
1

|G|
∑
g∈G

( n∏
k=1

p
bk(g)
k

)
= PG,X(p1, p2, . . . , pn).

Ví dụ 1.43. Màu của mỗi hạt để xâu thành vòng hạt có thể là một trong

ba màu trắng, vàng, đen. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu loại vòng hạt khác

nhau gồm có 5 hạt. (Hai vòng hạt được gọi là thuộc cùng một loại nếu ta

có thể chồng hai vòng hạt đó lên nhau để sao cho các hạt tương ứng có

cùng màu).

Giải. Mỗi vòng hạt gồm 5 hạt màu trắng, vàng hoặc đen nhận được bằng

cách xếp các loại hạt trên vào các đỉnh của hình ngũ giác đều. Như vậy,

mỗi vòng hạt trên có thể đồng nhất với một ánh xạ

α : {1, 2, 3, 4, 5} → {x, y, z}

từ tập đỉnh X = {1, 2, 3, 4, 5} của ngũ giác đều vào các màu gồm trắng

(x), vàng (y), đen (z), tức là một sơ đồ màu cho các phần tử của X.

Giả sử G là nhóm tất cả các tự đẳng cấu của ngũ giác đều và G

tác động lên tập Ω tất cả các sơ đồ màu như ta đã trình bày ở trên, tức là

với mọi α ∈ Ω và g ∈ G, g(α) là sơ đồ màu

g(α) : X → {x, y, z} : x 7→ α(g−1(x)).

Dễ thấy rằng α và g(α) là các vòng hạt cùng loại. Ngược lại, ta

cũng dễ thấy rằng nếu α và β là hai vòng hạt cùng loại thì ta tìm được

g ∈ G sao cho g(α) = β. Như vậy, hai vòng hạt sẽ cùng loại khi và chỉ khi

chúng thuộc cùng một quỹ đạo dưới tác động của G lên Ω, tức là mỗi loại

vòng hạt tương ứng với một mẫu của G.

Ta có |Ω| bằng số các hàm từ X vào {x, y, z}, tức là |Ω| = 35. Mặt

khác, người ta đã chứng minh được rằng G chính là nhóm nhị diện D5.
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Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Chúng ta có bảng tác động của nhóm D5 lên tập các đỉnh của ngũ giác

đều.

1 2 3 4 5

id 1 2 3 4 5

R 2 3 4 5 1

R2 3 4 5 1 2

R3 4 5 1 2 3

R4 5 1 2 3 4

RT 1 5 4 3 2

RT 2 5 4 3 2 1

RT 3 4 3 2 1 5

RT 4 3 2 1 5 4

RT 5 2 1 5 4 3

Bảng 1.3: Bảng tác động của nhóm D5

Dựa vào bảng trên, ta có nhóm D5 gồm các phần tử sau:

id = (1)(2)(3)(4)(5) T = (1)(2, 5)(3, 4)

R = (1, 2, 3, 4, 5) RT = (1, 5)(2, 4)(3)

R2 = (1, 3, 5, 2, 4) R2T = (1, 4)(2, 3)(5)

R3 = (1, 4, 2, 5, 3) R3T = (1, 3)(2)(4, 5)

R4 = (1, 5, 4, 3, 2) R4T = (1, 2)(3, 5)(4)

Ta có đa thức chỉ số chu trình của nhóm D5 là:

PD5,X(x1, x2, . . . , x5) =
1

10
(x5

1 + 4x5 + 5x1x
2
2).

Theo định lí Polya, ta có số cách tô màu phân biệt vòng hạt trên là

1

10
(k5 + 5k3 + 4k).

Với 3 màu xanh, đỏ, vàng dùng để tô màu ngũ giác đều từ phương trình

trên, ta có số cách tô màu bằng:

1

10
(35 + 5.33 + 4.3) = 39.
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Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Ta có hàm sinh trên tập các màu là

f(x, y, z) = 1.x+ 1.y + 1.z.

Sử dụng định lí đếm Polya, ta có:

PD5,X(x, y, z) =
1

10
[(x+ y + z)5 + 4(x5 + y5 + z5)

+5(x2 + y2 + z2)2(x+ y + z)]

= x5 + x4y + 2x3y2 + 2x2y3 + xy4 + y5 + x4z

+2x3yz + 4x2y2z + 2xy3z + y4z + 2x3z2

+4x2yz2 + 4xy2z2 + 2y3z2 + 2x2z3

+2xyz3 + 2y2z3 + xz4 + yz4 + z5.

Ta có: PD5,X(1, 1, 1) = 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 +

4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 39. Vậy số cách tô màu hình ngũ giác đều

bằng 3 màu xanh, đỏ, vàng là 39 cách.

Công thức trên, còn cho chúng ta thấy được nhiều điều hơn nữa. Ví dụ:

- Có 1 cách nếu ta dùng 1 màu xanh để tô các đỉnh của đa giác.

- Có 1 cách nếu tô các đỉnh bằng 4 màu xanh, 1 màu đỏ.

- Có 2 cách để tô các đỉnh bằng 3 màu xanh, 2 màu đỏ.

- Có 2 cách tô các đỉnh bằng 1 màu xanh, 1 màu vàng và 3 màu đỏ.

- Có 4 cách để tô các đỉnh bằng 1 màu xanh, 2 màu vàng và 2 màu đỏ.

Vậy rõ ràng, khi sử dụng định lý đếm Polya, cho chúng ta nhiều

thông tin hơn về số cách tô màu.

25



Chương 2

Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5

khối đa diện đều

Chương 2, chúng ta tìm hiểu về các đối tượng mà luận văn quan

tâm đến sẽ được trình bày ở các bài toán Chương 3. Nội dung chính là

chứng minh được định lý "chỉ tồn tại đúng 5 khối đa diện đều". Nội dung

kiến thức của chương được tham khảo từ tài liệu [4].

2.1. Khối đa diện lồi và định lý Euler

2.1.1. Định nghĩa hình đa diện

Định nghĩa 2.1. Một tập hợp điểm H khác rỗng và không nằm trên một

mặt phẳng được gọi là hình đa diện nếu nó là hợp của một số hữu hạn các

miền đa giác phẳng (mà ta gọi là các mặt của hình đa diện H) có các tính

chất sau:

(i) Hai mặt phân biệt của H hoặc không có điểm chung, hoặc có một

đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

(ii) Mỗi cạnh của mặt nào cũng là cạnh chung của đúng hai mặt.

(iii) Với hai mặt bất kì s và s′ của H, luôn luôn có một dãy các mặt

s1, s2, . . . , sn sao cho si và si+1 có cạnh chung với s1 là s với sn là s′.

Nhận xét 2.2. Đối với mỗi hình đa diện H, ta kí hiệu d, c,m lần lượt là

số đỉnh, số cạnh, số mặt của H. Các mặt của H là các n- giác với n ≥ 3,

ta kí hiệu mk với k ≥ 3 là số các mặt của k- giác (đa giác có k cạnh)

thì ta có m = m3 + m4 + m5 + . . .. Các đỉnh của H là đỉnh của góc n-

diện với n ≥ 3, ta kí hiệu dk với k ≥ 3 là số các góc của k- diện thì ta có

d = d3 + d4 + d5 + . . ..

Nhận xét 2.3. Đối với mỗi hình đa diện ta đều có

(i) 3m3 + 4m4 + 5m5 + . . . = 2c

(ii) 3d3 + 4d4 + 5d5 + . . . = 2c
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Chương 2. Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5 khối đa diện đều

(iii) Tổng các góc phẳng ở tất cả các đỉnh của H là S = 2π(c−m)

2.1.2. Hình đa diện lồi và khối đa diện lồi

Định nghĩa 2.4. Hình đa diện H được gọi là hình đa diện lồi nếu nó nằm

về một phía đối với bất kì mặt phẳng nào chứa một mặt của nó.

Cho hình đa diện lồi H có các mặt là các đa giác si với i =

1, 2, . . . ,m, tức là H =
m⋃
i=1

si. Ta gọi αi là mặt phẳng chứa mặt si thì theo

định nghĩa, H nằm về một phía đối với mỗi αi. Ta kí hiệu

(i) α+
i là nửa không gian đóng chứa H có bờ là αi,

(ii) α◦i = α+
i \αi là nửa không gian mở,

(iii) α−i là nửa không gian mở bù với α+
i

Ta đặt

H◦ =
m⋂
i=1

α◦i và gọi H◦ là phần trong của hình đa diện lồi H.

H∗ =
m⋃
i=1

α−i và gọi H∗ là phần ngoài của hình đa diện lồi H.

Định nghĩa 2.5. Cho hình đa diện lồi H với H◦ là phần trong của H.

Khi đó tập hợp H = H◦∪H được gọi là khối đa diện lồi xác định bởi hình

đa diện lồi H.

2.1.3. Sơ đồ phẳng của hình đa diện lồi. Định lý Euler

Cho hình đa diện lồi H gồm m mặt s1, s2, . . . , sm,H =
m⋂
i=1

α+
i là

khối đa diện lồi giới hạn bởi H và H◦ =
m⋂
i=1

α◦i là phần trong của H. Ta

xét mặt s1 của H là một đa giác lồi A1A2 . . . An nằm trên mặt phẳng (α1),

và lấy một điểm O sao cho O ∈
m⋂
i=2

α◦i\H. Như vậy, điểm O ∈ α◦i với mọi

i = 2, 3, . . . ,m và O nằm ngoài H.

Khi đó các tia OAi chỉ có điểm chung với H tại điểm Ai và các tia

OAi làm thành một góc đa diện lồi chứa H. Gọi (α) là mặt phẳng song
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Chương 2. Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5 khối đa diện đều

song với mặt phẳng (α1) nhưng không đi qua O, gọi H1 là hình đa diện H

đã bỏ đi phần trong của đa giác A1A2 . . . An, và xét phép chiếu tâm O từ

H1 lên mặt phẳng (α). Điều đó có nghĩa là: với mỗi điểm M ∈ H1, ta xác

định hình chiếu của M là giao điểm M ′ của tia OM và mặt phẳng (α), đó

là một đơn ánh.

Như vậy, nếu ta gọi H′ là hình chiếu của H1 trên mặt phẳng (α)

thì H′ gồm:

(i) Các hình chiếu M ′ của các đỉnh M thuộc H1. Ta cũng gọi M ′ là đỉnh

của H′.

(ii) Các đa giácM ′N ′P ′Q′ . . . là ảnh của các mặtMNPQ . . . của H1. Các

đa giác M ′N ′P ′Q′ . . . cũng gọi là các mặt của H′.

Như vậy H′ gồm có các đỉnh, các cạnh và các mặt thuộc đa giác

A′1A
′
2 . . . A

′
n. Có thể nói rằng H′ là hình đa giác lồi A′1A

′
2 . . . A

′
n được phân

chia thành các mặt sao cho hai mặt bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc

có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung. Mỗi cạnh là cạnh chung của

hai mặt nếu nó không phải là cạnh của đa giác A′1A
′
2 . . . A

′
n. Mỗi cạnh của

đa giác A′1A
′
2 . . . A

′
n chỉ là cạnh của một mặt mà thôi.

Định nghĩa 2.6. Hình H′ gọi là sơ đồ phẳng của hình đa diện lồi H ứng

với mặt A1A2 . . . An.

Nhận xét 2.7. Số cạnh và số đỉnh của H bằng số cạnh và số đỉnh của sơ

đồ H′, còn số mặt của H bằng số mặt của H′ cộng thêm 1.

Định lí 2.8. (Định lý Euler) Nếu hình đa diện lồi H có d đỉnh, c cạnh và

m mặt thì ta có c− d+m = 2.

Chứng minh. Gọi H′ là sơ đồ phẳng của hình đa diện H thì H′ gồm có c

cạnh, d đỉnh và m− 1 mặt. Ta gọi
∑

là tổng số góc của m− 1 mặt đó và

tính
∑

bằng hai cách khác nhau:

(i) Tổng số góc
∑

bằng tổng số góc của đa giác lồi A′1A
′
2 . . . A

′
n và d−n góc

đầy (góc có độ lớn 2π) tại d− n đỉnh nằm trong đa giác A′1A
′
2 . . . A

′
n.

Vậy ∑
= π(n− 2) + 2π(d− n) = π(2d− n− 2) (2.1)
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Chương 2. Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5 khối đa diện đều

(ii) Mặt khác, gọi mi là số mặt của H′ có i cạnh thì ta có

m3 +m4 +m5 + . . . = m− 1,

và 3m3 + 4m4 + 5m5 + . . . = 2c− n.

Khi đó∑
= m3(3− 2)π +m4(4− 2)π +m5(5− 2)π + . . .

= π(3m3 + 4m4 + 5m5 + . . .)− 2π(m3 +m4 +m5 + . . .)

= π(2c− n)− 2π(m− 1)

= π(2c− n− 2m+ 2) (2.2)

So sánh (2.1) và (2.2) ta có

π(2d− n− 2) = π(2c− n− 2m+ 2)

2d− n− 2 = 2c− n− 2m+ 2

2d− 2c+ 2m = 4

d− c+m = 2

Vậy định lý được chứng minh.

2.2. Khối đa diện đều và định lý tồn tại 5 khối đa

diện đều

Định nghĩa 2.9. Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có tính chất sau:

(i) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh;

(ii) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loại {p, q}.

Định lí 2.10. Chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là các loại

{3, 3}, {3, 4}, {4, 3}, {3, 5}, {5, 3}.

Chứng minh. Giả sử khối đa diện đều loại {p, q} có d đỉnh, c cạnh và m

mặt. Vì mỗi mặt có p cạnh nên m mặt có pm cạnh, nhưng mỗi cạnh lại

là cạnh chung của đúng hai mặt nên 2c = pm. Vì mỗi đỉnh là đỉnh chung
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cho q cạnh nên d đỉnh sẽ có qd cạnh, nhưng mỗi cạnh lại đi qua hai đỉnh

nên ta có 2c = qd. Vậy ta có qd = 2c = pm. Từ đó suy ra

d
1
q

=
c
1
2

=
m
1
p

=
d− c+m
1
q −

1
2 + 1

p

=
(d− c+m)2pq

2p− pq + 2q

Theo định lý Euler, ta có d− c+m = 2 nên

d
1
q

=
c
1
2

=
m
1
p

=
4pq

2p− pq + 2q
.

Vậy d =
4p

2p− pq + 2q
, c =

2pq

2p− pq + 2q
,m =

4q

2p− pq + 2q
.

Vì d, c,m, p, q đều là những số nguyên dương, nên

2p− pq + 2q > 0

⇔ pq − 2p− 2q + 4 < 4

⇔ p(q − 2)− 2(q − 2) < 4

⇔ (p− 2)(q − 2) < 4

Vì p ≥ 3, q ≥ 3 nên p − 2 và q − 2 là hai số nguyên dương. Ngoài ra, tích

số của chúng bé hơn 4. Vậy chỉ có thể xảy ra các trường hợp sau

1)

 p− 2 = 1

q − 2 = 1
⇒ p = q = 3, ta có khối đa diện đều loại {3, 3}. Khi đó

d = 4, c = 6,m = 4. Đó chính là khối tứ diện đều.

2)

 p− 2 = 2

q − 2 = 1
⇒

 p = 4

q = 3
, ta có khối đa diện đều loại {4, 3}. Khi đó

d = 8, c = 12,m = 6. Đó chính là khối lập phương.

3)

 p− 2 = 1

q − 2 = 2
⇒

 p = 3

q = 4
, ta có khối đa diện đều loại {3, 4}. Khi đó

d = 6, c = 12,m = 8. Đó chính là khối 8 mặt đều.

4)

 p− 2 = 3

q − 2 = 1
⇒

 p = 5

q = 3
, ta có khối đa diện đều loại {5, 3}. Khi đó

d = 20, c = 30,m = 12. Đó chính là khối 12 mặt đều.
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5)

 p− 2 = 1

q − 2 = 3
⇒

 p = 3

q = 5
, ta có khối đa diện đều loại {3, 5}. Khi đó

d = 12, c = 30,m = 20. Đó chính là khối 20 mặt đều.

Vậy ta có bảng phân loại các khối đa diện đều.

Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt

{3, 3} Tứ diện đều 4 6 4

{4, 3} Lập phương 8 12 6

{3, 4} Bát diện đều 6 12 8

{5, 3} 12 mặt đều 20 30 12

{3, 5} 20 mặt đều 12 30 20

Bảng 2.1: Bảng phân loại các khối đa diện đều

Nhận xét 2.11. (i) Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là các

đỉnh của hình bát diện đều.

(ii) Tâm các mặt của một khối tứ diện đều là các đỉnh của một tứ diện

đều khác.

(iii) Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của bát diện đều.

(iv) Tâm các mặt của khối 12 mặt đều là các đỉnh của khối 20 mặt đều.

Do tính chất tâm các mặt của một đa diện đều này là các đỉnh của một

đa diện đều khác nên chúng ta đi xây dựng một khái niệm mới - khối đa

diện đối ngẫu.

Định nghĩa 2.12. Với mỗi khối đa diện đều, khối đa diện đối ngẫu của

nó là một khối đa diện đều được xây dựng qua các bước sau:

(i) Đặt một điểm tại tâm các mặt của khối đa diện đều ban đầu.

(ii) Nối mỗi điểm mới đặt với điểm mới đặt của mặt kề với nó.

(iii) Xóa khối đa diện ban đầu.
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Do đó, ta có khối tứ diện đều là đa diện tự đối ngẫu. Khối lập phương

và khối 8 mặt đều là hai đa diện đối ngẫu. Khối 12 mặt đều và khối 20

mặt đều là hai đa diện đối ngẫu.
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Chương 3

Bài toán tô màu các khối đa diện đều

Chương này, chúng ta lần lượt xét các bài toán: "Với k màu phân

biệt cho trước, đếm số cách tô màu các đỉnh, các cạnh, các mặt của các

khối đa diện đều này. Biết hai cách tô màu là tương đương nếu sai khác

nhau một phép xoay hình". Để hoàn thiện được nội dung của chương này,

chúng ta cần mô tả được nhóm phép quay của các khối đa diện đều. Từ

đó, tính được các phần tử của nhóm các phép quay tác động khối đa diện

đều đó. Tác giả tham khảo tài liệu [6] để hoàn thành Định lý (3.9) mô tả

các ma trận trực giao trong không gian Euclid ba chiều, tham khảo tài liệu

[2] để đưa ra được các trục quay làm cho khối đa diện trở lại vị trí ban

đầu.

3.1. Nhóm các phép quay khối đa diện đều

3.1.1. Phép biến đổi trực giao trong không gian Euclid ba chiều

Cho E là một không gian Euclid ba chiều và ϕ là một phép biến

đổi trực giao của E. Chúng ta sẽ tìm cách mô tả dạng ma trận đơn giản

nhất biểu diễn phép biến đổi trực giao ϕ.

Để tìm hiểu ϕ trên không gian vectơ Euclid E, ta hạn chế ϕ lên

một không gian con nào đó U của E. Nhưng để cho hạn chế đó vẫn còn là

một tự đồng cấu của U thì không gian con này phải có tính ổn định. Cụ

thể tính ổn định đó được nêu ra trong định nghĩa sau:

Định nghĩa 3.1. Một không gian con E1 của E được gọi là một không

gian con ổn định của ϕ nếu ϕ(E1) ⊂ E1.

Ví dụ 3.2. (i) Không gian 0 và E đều là những không gian con ổn định

tầm thường của ϕ.

(ii) Phép phản xạ qua một đường thẳng có hai không gian con ổn định

không tầm thường là đường thẳng đó và đường thẳng vuông góc với

nó.
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Nếu chúng ta có các không gian con ổn định của ϕ là E1, E2 sao

cho E = E1 ⊕ E2 thì α1 = α|E1
và α2 = α|E2

đều là các tự đồng cấu.

Mỗi vectơ e ∈ E có thể viết duy nhất dưới dạng e = e1 + e2 trong đó

e1 ∈ E1, e2 ∈ E2 và ϕ(e) = ϕ(e1)+ϕ(e2). Khi đó, việc tìm hiểu các tự đồng

cấu ϕ trên E có thể quy về việc tìm hiểu các tự đồng cấu αi của Ei với

(i = 1, 2). Nói rõ hơn, nếu α1 có ma trận A trong cơ sở (ε1, ε2, . . . , εm) của

E1 và α2 có ma trận B trong cơ sở (εm+1, . . . , εn) của E2 thì ϕ có ma trận[
A 0

0 B

]
trong cơ sở (ε1, . . . , εm, εm+1, . . . , εn) của E.

Bổ đề 3.3. Giả sử E là một không gian Euclid hữu hạn sinh và E1 là một

không gian con của E. Tập hợp E2 các vectơ trực giao với E1 là một không

gian bù với E1.

Chứng minh. Chọn một cơ sở trực chuẩn R tùy ý của E1. Ta có thể mở

rộng R thành một cơ sở trực chuẩn S của E. Gọi E ′ là không gian con

sinh bởi tập S \R. Khi đó E ′ là không gian bù của E1. Bây giờ ta chỉ cần

chứng minh E2 = E ′.

Do S trực giao với R nên E ′ trực giao với E1. Suy ra E ′ ⊆ E2. Đảo lại,

giả sử x là một vectơ tùy ý của E2. Ta có thể viết x =
∑
i

aixi(xi ∈ S).

Do E2 trực giao với R nên aj =
〈
x, xj

〉
= 0 với mọi xi ∈ R. Điều này cho

thấy x là một tổ hợp tuyến tính của S \R. Do đó, x ∈ E ′, suy ra E2 ⊆ E ′.

Vậy định lý được chứng minh.

Bổ đề 3.4. Cho ϕ là một phép biến đổi trực giao của E và E1 là một

không gian con ổn định của E. Gọi ϕ1 là ánh xạ thu hẹp của ϕ trên E1 và

E2 là tập hợp các vectơ trực giao với E1. Khi đó:

(i) ϕ1 là một phép biến đổi trực giao của E1.

(ii) E2 là một không gian con ổn định.

Chứng minh. (i) Do ϕ là một đẳng cấu nên ϕ1 là một đẳng cấu của E1.

Ta có 〈
ϕ1(x), ϕ1(x)

〉
=
〈
ϕ(x), ϕ(x)

〉
=
〈
x, x
〉
,

với mọi x ∈ E1. Vậy ϕ1 là một phép biến đổi trực giao của E1.

(ii) Theo Bổ đề (3.3) thì E2 là một không gian bù của E1. Cho x, y là

những vectơ tùy ý của E1 và E2. Do ϕ1 là một đẳng cấu của E1 nên
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ϕ−1(x) = ϕ−1
1 (x) ∈ E1. Vì mọi phép biến đổi trực giao ϕ của một

không gian hữu hạn sinh E là một đẳng cấu đẳng cự nên〈
x, ϕ(y)

〉
=
〈
ϕ−1ϕ(x), ϕ(y)

〉
=
〈
ϕ−1(x), y

〉
= 0.

Điều này chứng tỏ ϕ(y) ∈ E2. Vậy E2 là một không gian con ổn định.

Nhận xét 3.5. Ta có thể phân tích E thành tổng trực giao của hai không

gian con ổn định E1 và E2, tức là E = E1 ⊕⊥ E2.

Định nghĩa 3.6. Giả sử λ là một giá trị riêng của tự đồng cấu f : V → V .

Không gian vectơ gồm vectơ 0 và tất cả các vectơ riêng của f ứng với giá

trị riêng λ được gọi là không gian con riêng của f ứng với giá trị riêng λ.

Bổ đề 3.7. Nếu ϕ là một phép biến đổi trực giao, thì mọi giá trị riêng

(nếu có) của ϕ đều bằng ±1. Các không gian con riêng P1(ϕ) và P−1(ϕ)

(nếu có) của ϕ (ứng với các giá trị riêng 1 và -1) trực giao với nhau.

Chứng minh. Giả sử α là một vectơ riêng ứng với giá trị riêng λ của ϕ,

nghĩa là ϕ(α) = λα. Ta có〈
α, α

〉
=
〈
ϕ(α), ϕ(α)

〉
=
〈
λα, λα

〉
= λ2

〈
α, α

〉
.

Vì α 6= 0 nên λ2 = 1. Do đó, λ = ±1.

Giả sử α ∈ P1(ϕ), β ∈ P−1(ϕ). Ta có〈
α, β

〉
=
〈
ϕ(α), ϕ(β)

〉
=
〈
α,−β

〉
= −

〈
α, β

〉
.

Từ đó
〈
α, β

〉
= 0 và α⊥β.

Mệnh đề 3.8. (i) A ∈ O(1) nếu và chỉ nếu A = [±1].

(ii) A ∈ O(2) nếu và chỉ nếu A là một trong hai ma trận dạng sau đây

A1 =

[
cosα − sinα

sinα cosα

]
, hoặc A2 =

[
cosα sinα

sinα − cosα

]
.

Ma trận A1 chéo hóa được nếu và chỉ nếu α = kπ với k ∈ Z. Ma trận A2

luôn chéo hóa được nhờ một ma trận trực giao. Tức là, tồn tại Q ∈ O(2)

sao cho

Q−1A2Q =

[
1 0

0 −1

]
.
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Chứng minh. (i) Giả sử A = [a]. Khi đó A ∈ O(1) nếu và chỉ nếu a2 = 1,

tức là a = ±1.

(ii) Giả sử A =

[
a c

b d

]
. Khi đó, A ∈ O(2) nếu và chỉ nếu

a2 + b2 = 1, c2 + d2 = 1, ac+ bd = 0.

Hai đẳng thức cuối chứng tỏ (c, d) là nghiệm duy nhất của hệ phương

trình tuyến tính không suy biến ax+ by = 0

cx+ dy = 1
.

Theo quy tắc Cramer, ta có

c =

det

[
0 b

1 d

]
detA

= − b

detA
, d =

det

[
a 0

c 1

]
detA

=
a

detA
.

Ta xét hai trường hợp.

Trường hợp 1: detA = 1. Khi đó c = −b, d = a. Kết quả là

A =

[
a −b
b a

]
, với a2 + b2 = 1.

Đặt a = cosω, b = sinω, ta thu được

A =

[
cosω − sinω

sinω cosω

]
.

Đa thức đặc trưng của A bằng X2 − 2 cosωX + 1. Nó có nghiệm

thực nếu và chỉ nếu ∆′ = − sin2 ω ≥ 0, hay là ω = kπ với k là

một số nguyên. Khi đó

A =

[
±1 0

0 ±1

]
.

Trường hợp 2: detA = −1. Khi đó c = b, d = −a và

A =

[
a b

b −a

]
, với a2 + b2 = 1.
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Đặt a = cosω, b = sinω, ta có

A =

[
cosω sinω

sinω − cosω

]
.

Đa thức đặc trưng của A là

det

[
cosω −X sinω

sinω − cosω −X

]
= X2 − (cos2 ω + sin2 ω)

= X2 − 1 = (X − 1)(X + 1).

Vậy A có hai giá trị riêng là 1 và −1.

Giả sử ϕ là phép biến đổi trực giao của R2 có ma trận là A trong cơ

sở chính tắc. Gọi α và β là các vectơ riêng có độ dài bằng đơn vị của

ϕ ứng với các giá trị riêng 1 và -1. Ta có α⊥β. Vậy (α, β) là một cơ sở

trực chuẩn của R2. Nếu Q là ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc của

R2 sang cơ sở (α, β) thì Q ∈ O(2) và

Q−1AQ =

[
1 0

0 −1

]
.

Các phép biến đổi trực giao trong không gian Euclid ba chiều đều

có thể biểu diễn bởi các ma trận có dạng chuẩn tắc trực giao sau.

Định lí 3.9. Cho ϕ là một phép biến đổi trực giao của không gian Euclid

ba chiều E. Khi đó, tồn tại một cơ sở trực chuẩn của E sao cho ma trận

của ϕ trong cơ sở này có dạng

A =


1 0 0

0 cosα sinα

0 − sinα cosα

 ,
hoặc

B =


−1 0 0

0 cosα sinα

0 − sinα cosα

 .
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Chứng minh. Vì đa thức đặc trưng fϕ(t) của phép biến đổi trực giao ϕ của

không gian vectơ thực ba chiều E luôn có một nghiệm thực c = ±1, ta có

thể chọn một vectơ định chuẩn x sao cho ϕ(x) = cx. Khi đó E1 := {ax|a ∈
R} là không gian con ổn định một chiều của ϕ có S1 = {x} là một cơ sở

trực chuẩn. Giới hạn của ϕ trên E1 là một phép biến đổi trực giao ϕ1 của

E1. Ma trận của ϕ1 theo S1 sẽ có dạng A1 = [c].

Ta xét tập E2 các vectơ trực giao với E1. Theo Định lý (3.3), E2 là

một không gian bù với E1. Vì E2 là không gian bù của E1 nên ta có

dimE2 = dimE − dimE1 = 2. Lại theo Bổ đề (3.4) E2 là một không gian

con ổn định của E tức là E2 là không gian con ổn định hai chiều của E.

Giả sử E2 là không gian sinh ra bởi hai vectơ định chuẩn α và β trực giao

với nhau. Khi đó E2 nhận S2 = {α, β} là một hệ cơ sở trực chuẩn. Giới

hạn của ϕ trên E2 là một phép biến đổi trực giao ϕ2 của E2. Ma trận của

ϕ2 theo hệ cơ sở S2 sẽ có dạng

A2 =

[
cosα sinα

− sinα cosα

]
.

Đặt S = S1 ∪ S2. Theo cách chọn S1, S2 thì S là một hệ trực chuẩn. Ta có

E = E1 ⊕⊥ E2 nên ma trận của ϕ theo S có dạng như trong định lý.

Bổ đề 3.10. Giả sử A là ma trận chuyển từ một cơ sở trực chuẩn

(e1, e2, . . . , en) sang một cơ sở nào đó (ε1, ε2, . . . , εn). Khi đó, (ε1, ε2, . . . , εn)

cũng là một cơ sở trực chuẩn nếu và chỉ nếu A là một ma trận trực giao.

Chứng minh. Giả sử (e1, e2, . . . , en) là một cơ sở trực chuẩn của không gian

Euclid n chiều E, và A là ma trận chuyển từ cơ sở đó sang một cơ sở nào

đó (ε1, ε2, . . . , εn) của E. Như vậy

(ε1, ε2, . . . , εn) = (e1, e2, . . . , en)A.

Điều kiện cần và đủ để hệ (ε1, ε2, . . . , εn) cũng là một cơ sở trực chuẩn của

E là 〈
εi, εj

〉
=
〈∑

k

akiek,
∑
k

akjek
〉

=
n∑
k=1

akiakj = σij (i, j = 1, . . . , n).
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Nói cách khác

AtA = In.

Bổ đề 3.11. Nếu ϕ là một phép biến đổi trực giao của E thì ma trận của

nó trong mỗi cơ sở trực chuẩn của E là một ma trận trực giao. Ngược lại,

nếu ϕ có ma trận trong một cơ sở trực chuẩn nào đó của E là một ma trận

trực giao thì ϕ là một phép biến đổi trực giao.

Chứng minh. Giả sử ϕ là một phép biến đổi trực giao và (e1, e2, . . . , en) là

một cơ sở trực chuẩn của E. Khi đó (ϕ(e1), ϕ(e2), . . . , ϕ(en)) cũng là một

cơ sở trực chuẩn. Gọi A là ma trận của ϕ trong cơ sở (e1, e2, . . . , en).

Khi đó, A chính là ma trận chuyển cơ sở (e1, e2, . . . , en) tới cơ sở

(ϕ(e1), ϕ(e2), . . . , ϕ(en)). Theo Bổ đề (3.10), A là một ma trận trực giao.

Ngược lại, nếu ϕ có ma trận A trong một cơ sở trực chuẩn nào đó

(e1, e2, . . . , en) là một ma trận trực giao, thì cũng theo Bổ đề (3.10)

(ϕ(e1), ϕ(e2), . . . , ϕ(en)) = (e1, e2, . . . , en)A là một cơ sở trực chuẩn. Do

đó, ϕ là một phép biến đổi trực giao.

Việc chuyển đổi các cơ sở trực chuẩn dẫn ta đến một sự phân lớp các

ma trận vuông.

Định nghĩa 3.12. Hai ma trận A và B được gọi là tương đương trực giao

nếu có một ma trận trực giao P sao cho B = P−1AP .

Mệnh đề 3.13. Mọi phép biến đổi trực giao trong không gian Euclid ba

chiều đều tương đương trực giao với một ma trận có dạng

A =


1 0 0

0 cosα sinα

0 − sinα cosα

 ,
hoặc

B =


−1 0 0

0 cosα sinα

0 − sinα cosα

 .
Chứng minh. Cho C là một ma trận trực giao tùy ý. Theo Bổ đề (3.11),

ta có thể coi C là ma trận của một phép biến đổi trực giao ϕ theo một cơ
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sở trực chuẩn. Do E có một cơ sở trực chuẩn sao cho ma trận của ϕ theo

cơ sở này là một ma trận A hoặc B có dạng như trong Định lý (3.9) nên

C tương đương trực giao với A hoặc B.

Mệnh đề 3.14. Cho ϕ là phép biến đổi trực giao của một không gian

Euclid ba chiều. Cho A là ma trận của phép biến đổi trực giao ϕ.

(i) Nếu |A| = 1 thì phép biến đổi ϕ sẽ ứng với các phép quay quanh một

trục.

(ii) Nếu |A| = −1 thì phép biến đổi ϕ sẽ ứng với tích của những phép

phản xạ qua mặt phẳng và các phép quay quanh một trục.

Chứng minh. (i) Ma trận trực giao A có detA = 1 ứng với phép quay

quanh một trục nào đó.

(ii) Phép biến đổi trực giao f : R3 → R3 với ma trận

A =


−1 0 0

0 cos θ − sin θ

0 sin θ cos θ


có detA = −1. Ta có

A =


−1 0 0

0 1 0

0 0 1




1 0 0

0 cos θ − sin θ

0 sin θ cos θ



=


1 0 0

0 cos θ − sin θ

0 sin θ cos θ



−1 0 0

0 1 0

0 0 1


tức là ma trận của phép biến đổi trực giao f là tích của phép lấy đối

xứng qua mặt phẳng Oyz và phép quay một góc θ quanh trục Ox. Do

đó, giả sử B là một ma trận trực giao của phép biến đổi trực giao ϕ và

A là một ma trận trực giao dạng chuẩn tắc. Theo trên ta có A = A1A2

trong đó A1 là ma trận của phép quay một góc θ quanh trục Ox và

A2 là ma trận lấy đối xứng qua mặt phẳng Oyz. Theo Mệnh đề (3.13)

A và B là hai ma trận tương đương trực giao với nhau. Do đó, tồn tại

ma trận trực giao P sao cho A = P−1BP hay A1A2 = P−1BP . Mà do
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P−1, B, P là các ma trận trực giao nên P−1BP là một ma trận trực

giao. Vậy ta có điều phải chứng minh.

3.1.2. Mô tả cụ thể các nhóm phép quay của 5 khối đa diện đều

Để thuận lợi trong quá trình mô tả nhóm phép quay của các khối

đa diện đều, chúng ta liệt kê một số thuật ngữ sẽ được sử dụng tới trong

mục này.

Nếu phép quay quanh đường thẳng C là phần tử của nhóm G thì

C được gọi là trục của nhóm.

Giả sử G là nhóm các phép quay, chỉ có một trục C. Nếu số phần

tử của nhóm là n thì ta sẽ kí hiệu nhóm này là nhóm Cn và gọi trục quay

C là trục quay Cn. Mọi phần tử của nhóm Cn đều là phép quay quanh C.

Nếu ta lũy thừa n lần một phần tử bất kì của Cn thì ta sẽ thu được phần

tử đơn vị. Do đó, nhóm Cn chỉ có thể chứa các phép quay quanh trục C

các góc sau:

0,
2π

n
,
4π

n
,
6π

n
, . . . ,

2(n− 1)π

n
.

Ta cũng sẽ kí hiệu phép quay góc nhỏ nhất
2π

n
là Cn. Khi đó các phần

tử còn lại của nhóm Cn đều là lũy thừa của Cn. Do đó, có thể viết các phần

tử của nhóm Cn dưới dạng:

id, Cn, C
2
n, . . . , C

n−1
n .

Giả sử G là một nhóm tùy ý, còn C là một trục nào đó của G.

Thế thì tập hợp các phép quay quanh C (cùng với phép đồng nhất) trong

nhóm G sẽ tạo thành nhóm con của G. Nhóm con này là nhóm xyclic Cn.

Tương ứng với điều đó, trục quay C của nhóm G sẽ được kí hiệu là Cn và

gọi là trục quay bậc n.

Để giảm bớt các bài toán tô màu cần tìm hiểu trong luận văn.

Chúng ta có nhận xét sau.

Nhận xét 3.15. Hai đa diện đối ngẫu có cùng một nhóm phép quay.

Để mô tả nhóm phép quay của 5 khối đa diện đều là cần tìm được

các trục quay của chúng.
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3.1.2.1. Nhóm phép quay khối tứ diện đều

Gọi GT là nhóm phép quay khối tứ diện đều. Nhóm GT có

+ Các trục quay đi qua đỉnh và tâm của mặt đối diện (d1). Mặt của tứ

diện đều là tam giác đều nên (d1) là trục quay C3. Tứ diện đều có 4

mặt. Do đó ta có bốn trục quay bậc 3.

+ Các trục quay đi qua trung điểm các cạnh không cắt nhau (d2). Các

trục quay loại này là thuộc loại C2. Tứ diện đều có 6 cạnh chia thành

ba cặp cạnh không cắt nhau. Do đó ta có ba trục quay bậc 2.

Hình 3.1 Hai loại trục quay khối tứ diện đều

Như vậy, các phần tử của nhóm GT tác động lên khối tứ diện đều gồm:

(i) Phép đồng nhất.

(ii) 4 phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục nối một đỉnh và

trọng tâm của mặt đối diện, với góc quay 120◦.

(iii) 4 phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục nối một đỉnh và

trọng tâm của mặt đối diện, với góc quay 240◦.

(iv) 3 phép quay quanh 3 trục nối các trung điểm của 2 cạnh chéo nhau

với góc quay 180◦.

Như vậy, nhóm GT có 12 phần tử.
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3.1.2.2. Nhóm phép quay khối lập phương và khối 8 mặt đều

Gọi GC là nhóm phép quay của khối lập phương. Nhóm này có các trục

sau:

+ Các trục quay (d1) nối tâm hai mặt đối diện. Các mặt của khối lập

phương là hình vuông nên (d1) là trục quay C4. Khối lập phương có 6

mặt chia thành ba cặp đối diện. Do đó ta có ba trục quay bậc 4.

+ Các trục quay (d2) đi qua đỉnh đối xứng nhau qua tâm. Các trục quay

loại này là trục quay C3. Khối lập phương có 8 đỉnh chia thành bốn cặp

đỉnh đối xứng nhau qua tâm. Do đó ta có bốn trục quay bậc 3.

+ Các trục quay (d3) đi qua trung điểm các cạnh đối xứng nhau qua tâm.

Các trục quay loại này là trục quay C3. Khối lập phương có 12 cạnh

chia thành 6 cặp cạnh đối xứng nhau qua tâm. Do đó ta có sáu trục

quay bậc 2.

Hình 3.2 Ba loại trục quay khối lập phương

Nhóm GC tác động lên phép quay biến hình lập phương thành chính nó

gồm:

(i) Phép đồng nhất.

(ii) Ba phép quay quanh đường thẳng nối tâm của hai mặt đối diện, góc

quay 180◦.

(iii) Ba phép quay quanh đường thẳng nối tâm của hai mặt đối diện, góc

quay 90◦.
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(iv) Ba phép quay quanh đường thẳng nối tâm của hai mặt đối diện, góc

quay 270◦.

(v) Sáu phép quay quanh đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối diện,

góc quay 180◦.

(vi) Bốn phép quay quanh đường chéo của hình lập phương, góc quay

240◦.

(vii) Bốn phép quay quanh đường chéo của hình lập phương, góc quay

120◦.

Như vậy, nhóm GC có 24 phần tử.

3.1.2.3. Nhóm phép quay khối 12 mặt đều và khối 20 mặt đều

Gọi GD là nhóm phép quay của một khối 12 mặt đều. Nhóm này có các

trục sau:

+ Các trục quay (d2) nối tâm các mặt đối diện. Vì các mặt của khối 12

mặt đều là các ngũ giác đều nên (d2) là trục quay C5. Khối 12 mặt đều

có 6 cặp mặt đối diện. Do đó, ta có sáu trục quay bậc 5.

+ Các trục quay (d1) nối các đỉnh đối diện. Vì mỗi đỉnh của khối 12 mặt

đều nối liên tiếp với 3 đỉnh khác nên các trục quay loại này thuộc C3.

Khối 12 mặt đều có 20 đỉnh chia thành 10 cặp đỉnh đối diện. Do đó, ta

có mười trục quay bậc 3.

+ Các trục quay (d3) nối trung điểm các cạnh đối diện. Vì mỗi trung điểm

của cạnh nối với 2 đỉnh của khối 12 mặt đều nên các trục quay loại này

thuộc C2. Khối 12 mặt đều có 30 cạnh chia thành 15 cặp cạnh đối diện.

Do đó, ta có mười năm trục quay bậc 2.

Nhóm tác động lên phép quay biến khối 12 mặt đều thành chính nó gồm:

(i) Phép đồng nhất.

(ii) Vì mỗi trục quay nối tâm các mặt đối diện có 4 phép quay phân biệt

nên ta có 24 phép quay quanh các trục quay nối tâm các mặt đối

diện.

(iii) Vì mỗi trục quay nối các đỉnh đối diện có hai phép quay nên ta có 20

phép quay quanh các trục quay nối các đỉnh đối diện.
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Hình 3.3 Các trục quay khối 12 mặt đều

(iv) Vì mỗi trục quay nối trung điểm các cạnh đối diện chỉ có một phép

quay nên ta có 15 phép quay quanh trục quay nối trung điểm các

cạnh đối diện.

Như vậy nhóm GD có 60 phần tử.

3.2. Bài toán tô màu khối đa diện đều

3.2.1. Nhóm các phép quay của khối tứ diện đều và bài toán tô

màu khối tứ diện đều

Gọi X = {1, 2, 3, 4} là tập các đỉnh của khối tứ diện đều. Các đỉnh của

khối tứ diện đều lần lượt được đánh số theo hình (3.4). Chúng ta lần lượt

xét các bài toán tô màu khối tứ diện đều.

Bài toán 1. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các đỉnh của khối tứ diện đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GT .

Giải. Nhóm GT tác động lên tập X = {1, 2, 3, 4} bao gồm các phần tử

(i) Phép đồng nhất E = (1)(2)(3)(4).

(ii) 4 phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục nối một đỉnh và

trọng tâm của mặt đối diện, với góc quay 120◦ bao gồm

(1)(2, 3, 4), (2)(1, 3, 4),

45



Chương 3. Bài toán tô màu các khối đa diện đều

Hình 3.4 Khối tứ diện đều

(3)(1, 2, 4), (4)(1, 2, 3).

(iii) 4 phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục nối một đỉnh và

trọng tâm của mặt đối diện, với góc quay 240◦ bao gồm

(1)(2, 4, 3), (2)(1, 4, 3),

(3)(1, 4, 2), (4)(1, 3, 2).

(iv) 3 phép quay quanh 3 trục nối các trung điểm của 2 cạnh chéo nhau

với góc quay 180◦ bao gồm

(1, 2)(3, 4), (1, 4)(2, 3), (1, 3)(2, 4).

Đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên 4 đỉnh là:

1

12
(x4

1 + 3x2
2 + 8x1x3).

Do đó, áp dụng định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu 4 đỉnh

của khối tứ diện đều là
1

12
(k4 + 11k2).

Bài toán 2. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các mặt của khối tứ diện đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GT .
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Giải. Do khối tứ diện đều là đa diện tự đối ngẫu nên nhóm phép quay tác

động lên 4 đỉnh của khối tứ diện đều cũng là nhóm phép quay tác động

lên 4 mặt của khối tứ diện đều. Do vậy, ta có số cách tô màu các đỉnh của

khối tứ diện đều cũng chính là số cách tô màu các mặt của khối tứ diện

đều. Do vậy, với k màu cho trước số cách tô màu 4 mặt của khối tứ diện

đều là
1

12
(k4 + 11k2).

Bài toán 3. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các cạnh của khối tứ diện đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GT .

Giải. Với kí hiệu ij là cạnh của tứ diện đều nối đỉnh i và j. Khối tứ diện

đều có 6 cạnh lần lượt được kí hiệu như sau

c1 = 12, c2 = 13, c3 = 14,

c4 = 23, c5 = 24, c6 = 34.

Xét tập X ′′ = {c1, c2, c3, c4, c5, c6} là tập các cạnh của khối tứ diện đều.
Chúng ta lập bảng tác động của nhóm GT lên tập X ′′.

Tác động lên tập đỉnh 12 13 14 23 24 34 Tác động lên tập cạnh

(1)(2)(3)(4) 12 13 14 23 24 34 (c1)(c2)(c3)(c4)(c5)(c6)

(1)(2,3,4) 13 14 12 34 32 42 (c1, c2, c3)(c4, c6, c5)

(1)(2,4,3) 14 12 13 42 43 23 (c1, c3, c2)(c4, c5, c6)

(2)(1,3,4) 32 34 31 24 21 41 (c1, c4, c5)(c2, c6, c3)

(2)(1,4,3) 42 41 43 21 23 13 (c1, c5, c4)(c2, c3, c6)

(3)(1,2,4) 24 23 21 43 41 31 (c1, c5, c3)(c2, c4, c6)

(3)(1,4,2) 41 43 42 13 12 32 (c1, c3, c5)(c2, c6, c4)

(4)(1,2,3) 23 21 24 31 34 14 (c1, c4, c2)(c3, c5, c6)

(4)(1,3,2) 31 32 34 12 14 24 (c1, c2, c4)(c3, c6, c5)

(1,2)(3,4) 21 24 23 14 13 43 (c1)(c2, c5)(c3, c4)(c6)

(1,3)(2,4) 34 31 32 41 42 12 (c1, c6)(c2)(c3, c4)(c5)

(1,4)(2,3) 43 42 41 32 31 21 (c1, c6)(c2, c5)(c3)(c4)

Bảng 3.1: Bảng tác động của nhóm GT tác động lên tập các

cạnh khối tứ diện

Dựa vào bảng tác động của nhóm GT lên tập X ′′ ta có đa thức chỉ số
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chu trình của nhóm tác động lên 6 cạnh là:

1

12
(x6

1 + 8x2
3 + 3x2

1x
2
2).

Do đó, áp dụng định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu 6 cạnh

của khối tứ diện đều là

1

12
(k6 + 8k2 + 3k4).

3.2.2. Nhóm các phép quay khối lập phương và bài toán tô màu

khối lập phương

Gọi Y = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} là tập các đỉnh của hình lập phương. Ta

đánh số các đỉnh của hình lập phương theo hình (3.5). Chúng ta lần lượt

Hình 3.5 Khối lập phương

xét các bài toán tô màu khối lập phương.

Bài toán 4. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các đỉnh của khối lập phương biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GC.

Giải. Nhóm GC tác động lên tập các đỉnh của khối lập phương bao gồm

các phần tử

(i) Phép đồng nhất E = (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),
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(ii) Ba phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh đường thẳng nối tâm

của hai mặt đối diện, góc quay 180◦, bao gồm

(1, 3)(2, 4)(5, 7)(6, 8), (1, 6)(2, 5)(3, 8)(4, 7)

(1, 8)(2, 7)(3, 6)(4, 5).

(iii) Ba phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh đường thẳng nối tâm

của hai mặt đối diện, góc quay 90◦, bao gồm

(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7, 8), (1, 2, 6, 5)(3, 7, 8, 4),

(1, 4, 8, 5)(2, 3, 7, 6).

(iv) Ba phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh đường thẳng nối tâm

của hai mặt đối diện, góc quay 270◦, bao gồm

(1, 4, 3, 2)(5, 8, 7, 6), (1, 5, 6, 2)(3, 4, 8, 7),

(1, 5, 8, 4)(2, 6, 7, 3).

(v) Sáu phép quay quanh đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đối diện,

góc quay 180◦, bao gồm

(1, 2)(3, 5)(4, 6)(7, 8), (1, 7)(2, 8)(3, 4)(5, 6),

(1, 4)(2, 8)(3, 5)(6, 7), (1, 7)(2, 3)(4, 6)(5, 8),

(1, 5)(2, 8)(3, 7)(4, 6), (1, 7)(2, 6)(3, 5)(4, 8).

(vi) Bốn phép quay quanh đường chéo của hình lập phương, góc quay 240◦,

bao gồm

(1)(2, 5, 4)(3, 6, 8)(7), (1, 3, 6)(2)(4, 7, 5)(8),

(1, 8, 6)(2, 4, 7)(3)(5), (1, 8, 3)(2, 5, 7)(4)(6).

(vii) Bốn phép quay quanh đường chéo của hình lập phương, góc quay 120◦,

bao gồm

(1)(2, 4, 5)(3, 8, 6)(7), (1, 6, 3)(2)(4, 5, 7)(8),

(1, 6, 8)(2, 7, 4)(3)(5), (1, 3, 6)(2)(4, 7, 5)(8).
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Do đó, đa thức chỉ số chu trình của nhóm GC tác động lên tập các đỉnh

của khối lập phương là:

1

24
(x8

1 + 9x4
2 + 6x2

4 + 8x2
1x

2
3).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu 8 đỉnh của

khối lập phương là
1

24
(k8 + 17k4 + 6k2).

Bài toán 5. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các mặt của khối lập phương biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GC.

Giải. Khối lập phương có 6 mặt được kí hiệu như sau

m1 = 1234 m2 = 3487, m3 = 5678,

m4 = 1265, ,m5 = 1485, m6 = 2376.

Xét tập Y ′ = {m1,m2,m3,m4,m5,m6} là tập các mặt của khối lập phương.
Chúng ta xét bảng tác động của nhóm GC lên tập Y ′.

Tác động của GC lên tập các đỉnh 1234 3487 5678 1265 1485 2376

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 1234 3487 5678 1265 1485 2376

(1,3)(2,4)(5,7)(6,8) 3412 1265 7856 3487 3267 4158

(1,6)(2,5)(3,8)(4,7) 6587 8374 2143 6512 6732 5841

(1,8)(2,7)(3,6)(4,5) 8765 6512 4321 8734 8514 7623

(1,2,3,4)(5,6,7,8) 2341 4158 6785 2376 2156 3487

(1,4,3,2)(5,8,7,6) 4123 2376 8567 4158 4378 1265

(1,2,6,5)(3,7,8,4) 2673 7348 1584 2651 2341 6785

(1,5,6,2)(3,4,8,7) 5148 4873 6237 5126 5876 1432

(1,4,8,5)(2,3,7,6) 4378 7856 1265 4321 4851 3762

(1,5,8,4)(2,6,7,3) 5621 2143 8734 5678 5148 6237

(1,2)(3,5)(4,6)(7,8) 2156 5678 3487 2143 2673 1584

(1,4)(2,8)(3,5)(6,7) 4851 5126 3762 4873 4123 8567

(1,7)(2,8)(3,4)(5,6) 7843 4321 6512 7856 7326 8415

(1,7)(2,3)(4,6)(5,8) 7326 2651 8415 7348 7658 3214

(1,5)(2,8)(3,7)(4,6) 5876 7623 1432 5841 5621 8734

(1,7)(2,6)(3,5)(4,8) 7658 5841 3214 7623 7843 6512

(1)(2,5,4)(3,6,8)(7) 1562 6237 4873 1584 1234 5678

(1)(2,4,5)(3,8,6)(7) 1485 5678 2376 1432 1562 4873
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(1,3,6)(2)(4,7,5)(8) 3267 6785 4158 3214 3784 2651

(1,6,3)(2)(4,5,7)(8) 6215 1584 7348 6237 6587 2143

(1,8,6)(2,4,7)(3)(5) 8437 3762 5126 8415 8765 4321

(1,6,8)(2,7,4)(3)(5) 6732 3214 5841 6785 6215 7348

(1,8,3)(2,5,7)(4)(6) 8514 1432 7623 8567 8437 5126

(1,3,8)(2,7,5)(4)(6) 3784 8415 2651 3762 3412 7856

Bảng 3.2: Bảng tác động của nhóm GC tác động lên tập các

mặt khối lập phương

Nhóm GC tác động lên tập các mặt của khối lập phương bao gồm các

phần tử:

(m1)(m2)(m3)(m4)(m5)(m6), (m1)(m2,m4)(m3)(m5,m6),

(m1,m3)(m2)(m4)(m5,m6), (m1,m3)(m2,m4)(m5)(m6),

(m1)(m2,m5,m4,m6)(m3), (m1)(m2,m6,m4,m5)(m3),

(m1,m6,m3,m5)(m2)(m4), (m1,m5,m3,m6)(m2)(m4),

(m1,m2,m3,m4)(m5)(m6), (m1,m4,m3,m2)(m5)(m6),

(m1,m4)(m2,m3)(m5,m6), (m1,m5)(m2,m4)(m3,m6),

(m1,m2)(m3,m4)(m5,m6), (m1,m6)(m2,m4)(m3,m5),

(m1,m3)(m2,m6)(m4,m5), (m1,m3)(m2,m5)(m4,m6),

(m1,m4,m5)(m3,m2,m6), (m1,m5,m4)(m3,m6,m2),

(m1,m6,m4)(m2,m3,m5), (m1,m4,m6)(m2,m5,m3),

(m1,m2,m6)(m3,m4,m5), (m1,m6,m2)(m3,m5,m4),

(m1,m5,m2)(m3,m6,m4), (m1,m2,m5)(m3,m4,m6).

Vì vậy, ta có đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên 6 mặt của

khối lập phương là

1

24
(x6

1 + 3x2
1x

2
2 + 6x2

1x4 + 6x3
2 + 8x2

3).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu 6 mặt của

khối lập phương là

1

24
(k6 + 3k4 + 6k6 + 6k3 + 8k2).
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Bài toán 6. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các cạnh của khối lập phương biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GC.

Giải. Kí hiệu ij với i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} tương ứng là cạnh của khối

lập phương tạo bởi hai đỉnh i và j. Khối lập phương có 12 cạnh được kí

hiệu như sau

c1 = 12, c2 = 14, c3 = 15, c4 = 23,

c5 = 26, c6 = 34, c7 = 37, c8 = 48,

c9 = 56, c10 = 58, c11 = 67, c12 = 78.

Xét tập Y ′′ = {c1, c2, . . . , c11, c12} là tập các cạnh của khối lập phương.
Chúng ta lập bảng xét tác động của nhóm GC lên tập Y ′′.

Tác động lên tập các đỉnh 12 14 15 23 26 34 37 48 56 58 67 78

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 12 14 15 23 26 34 37 48 56 58 67 78

(1,3)(2,4)(5,7)(6,8) 34 32 37 41 48 12 15 26 78 76 85 56

(1,6)(2,5)(3,8)(4,7) 65 67 62 58 51 87 84 73 21 23 14 43

(1,8)(2,7)(3,6)(4,5) 87 85 84 76 73 65 62 51 43 41 32 21

(1,2,3,4)(5,6,7,8) 23 21 26 34 37 41 48 15 67 65 78 85

(1,4,3,2)(5,8,7,6) 41 43 48 12 15 23 26 37 85 87 56 67

(1,2,6,5)(3,7,8,4) 26 23 21 67 65 73 78 34 15 14 58 84

(1,5,6,2)(3,4,8,7) 51 58 56 14 12 48 43 87 62 67 23 37

(1,4,8,5)(2,3,7,6) 43 48 41 37 32 78 76 85 12 15 26 65

(1,5,8,4)(2,6,7,3) 56 51 58 62 67 21 23 14 87 84 73 34

(1,2)(3,5)(4,6)(7,8) 21 26 23 15 14 56 58 67 34 37 48 87

(1,4)(2,8)(3,5)(6,7) 48 41 43 85 87 51 56 12 37 32 76 62

(1,7)(2,8)(3,4)(5,6) 78 73 76 84 85 43 41 32 65 62 51 12

(1,7)(2,3)(4,6)(5,8) 73 76 78 32 34 26 21 65 84 85 41 15

(1,5)(2,8)(3,7)(4,6) 58 56 51 87 84 76 73 62 14 12 43 32

(1,7)(2,6)(3,5)(4,8) 76 78 73 65 62 58 51 84 32 34 21 14

(1)(2,5,4)(3,6,8)(7) 15 12 14 56 58 62 67 23 48 43 87 73

(1)(2,4,5)(3,8,6)(7) 14 15 12 48 43 85 87 56 23 26 37 76

(1,3,6)(2)(4,7,5)(8) 32 37 34 26 21 67 65 78 41 48 15 58

(1,6,3)(2)(4,5,7)(8) 62 65 67 21 23 15 14 58 73 78 34 48

(1,8,6)(2,4,7)(3)(5) 84 87 85 43 41 37 32 76 51 56 12 26

(1,6,8)(2,7,4)(3)(5) 67 62 65 73 78 32 34 21 58 51 84 41

(1,8,3)(2,5,7)(4)(6) 85 84 87 51 56 14 12 43 76 73 62 23
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(1,3,8)(2,7,5)(4)(6) 37 34 32 78 76 84 85 41 26 21 65 51

Bảng 3.3: Bảng tác động của nhóm GC tác động lên tập các

cạnh khối lập phương

Dựa vào bảng trên, nhóm GC tác động lên tập các cạnh của khối lập

phương bao gồm các phần tử:

(c1)(c2)(c3)(c4)(c5)(c6)(c7)(c8)(c9)(c10)(c11)(c12),

(c1, c6)(c2, c4)(c3, c7)(c5, c8)(c9, c12)(c10, c11),

(c1, c9)(c2, c11)(c3, c5)(c4, c10)(c6, c12)(c7, c8),

(c1, c12)(c2, c10)(c3, c8)(c4, c11)(c5, c7)(c6, c9),

(c1, c4, c6, c2)(c3, c5, c7, c8)(c9, c11, c12, c10),

(c1, c2, c6, c4)(c3, c8, c7, c5)(c9, c10, c12, c11),

(c1, c5, c9, c3)(c2, c4, c11, c10)(c6, c7, c12, c8),

(c1, c3, c9, c5)(c2, c10, c11, c4)(c6, c8, c12, c7),

(c1, c6, c12, c9)(c2, c8, c10, c3)(c4, c7, c11, c5),

(c1, c9, c12, c6)(c2, c3, c10, c8)(c4, c5, c11, c7),

(c1)(c2, c5)(c3, c4)(c6, c9)(c7, c10)(c8, c11)(c12),

(c1, c8)(c2)(c3, c6)(c4, c10)(c5, c12)(c7, c9)(c11),

(c1, c12)(c2, c7)(c3, c11)(c4, c8)(c5, c10)(c6)(c9),

(c1, c7)(c2, c11)(c3, c12)(c4)(c5, c6)(c8, c9)(c10),

(c1, c10)(c2, c9)(c3)(c4, c12)(c5, c8)(c6, c11)(c7),

(c1, c11)(c2, c12)(c3, c7)(c4, c9)(c5)(c6, c10)(c8),

(c1, c3, c2)(c4, c9, c8)(c5, c10, c6)(c7, c11, c12),

(c1, c2, c3)(c4, c8, c9)(c5, c6, c10)(c7, c12, c11),

(c1, c4, c5)(c2, c7, c9)(c3, c6, c11)(c10, c8, c12),

(c1, c5, c4)(c2, c9, c7)(c3, c11, c6)(c10, c12, c8),

(c1, c8, c11)(c2, c12, c5)(c3, c10, c9)(c4, c6, c7),

(c1, c11, c8)(c2, c5, c12)(c3, c9, c10)(c4, c7, c6),
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(c1, c10, c7)(c2, c8, c6)(c3, c12, c4)(c5, c9, c11),

(c1, c7, c10)(c2, c6, c8)(c3, c4, c12)(c5, c11, c9).

Đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên 12 cạnh của khối lập

phương là
1

24
(x12

1 + 3x6
2 + 6x3

4 + 6x2
1x

5
2 + 8x4

3).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu 12 cạnh của

khối lập phương là

1

24
(k12 + 3k6 + 6k3 + 6k7 + 8k4).

3.2.3. Nhóm các phép quay khối 8 mặt đều và bài toán tô màu

khối 8 mặt đều

Ta cũng xét lần lượt 3 bài toán tô màu các mặt, đỉnh, cạnh của khối

bát diện đều. Do tính chất đối ngẫu của khối lập phương và khối bát diện

đều, ta có

(i) Số cách tô màu các đỉnh của khối lập phương chính là số cách tô màu

các mặt của khối bát diện đều.

(ii) Số cách tô màu các mặt của khối lập phương chính là số cách tô màu

các đỉnh của khối bát diện đều.

(iii) Số cách tô màu các cạnh của khối lập phương chính là số cách tô màu

các cạnh của khối bát diện đều.

Vì vậy, ta có kết quả cho các bài toán tô màu khối bát diện đều như sau

(i) Với k màu cho trước số cách tô màu các đỉnh của khối 8 mặt đều là

1

24
(k6 + 3k4 + 12k3 + 8k2).

(ii) Với k màu cho trước số cách tô màu các cạnh của khối 8 mặt đều là

1

24
(k12 + 3k6 + 6k3 + 6k7 + 8k4).

(iii) Với k màu cho trước số cách tô màu các mặt của khối 8 mặt đều là

1

24
(6k2 + 17k4 + k8).
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3.2.4. Nhóm các phép quay khối 12 mặt đều và bài toán tô màu

khối 12 mặt đều

Gọi Z = {1, 2, 3, 4, 5, . . . , 20} là tập các đỉnh của khối 12 mặt đều. Ta

thực hiện đánh số các đỉnh của khối 12 mặt đều như hình (3.6). Chúng ta

Hình 3.6 Khối 12 mặt đều

lần lượt xét các bài toán tô màu khối 12 mặt đều.

Bài toán 7. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các đỉnh của khối 12 mặt đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GD.

Giải. Nhóm tác động lên phép quay biến khối 12 mặt đều thành chính nó

gồm:

(i) Phép đồng nhất là σ1 = (1)(2)(3)(4) . . . (19)(20).

(ii) 24 phép quay quanh các trục bậc 5 (mỗi trục có 4 phép quay phân

biệt).

Kí hiệu {i1, i2, i3, i4, i5} là mặt của 12 mặt đều tạo bởi các đỉnh

i1, i2, i3, i4, i5. Ví dụ chúng ta xét trục quay nối tâm hai mặt đối diện

{1, 2, 3, 4, 5} và {10, 11, 12, 13, 14}.

- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
π

5
ta được hoán vị

σ2 = (1, 5, 4, 3, 2)(10, 14, 13, 12, 11)(18, 6, 8, 20, 16)(17, 19, 7, 9, 15).
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- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
2π

5
ta được hoán vị

σ3 = (1, 4, 2, 5, 3)(10, 13, 11, 14, 12)(18, 8, 16, 6, 20)(17, 7, 15, 19, 9).

- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
3π

5
ta được hoán vị

σ4 = (1, 3, 5, 2, 4)(10, 12, 14, 11, 13)(18, 20, 6, 16, 8)(17, 9, 19, 15, 7).

- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
4π

5
ta được hoán vị

σ5 = (1, 2, 3, 4, 5)(10, 11, 12, 13, 14)(18, 16, 20, 8, 6)(17, 15, 9, 7, 19).

(iii) 20 phép quay quanh các trục bậc 3 (mỗi trục bậc 3 có hai phép quay).

Ví dụ chúng ta xét trục nối hai đỉnh đối diện (9) và (18).

- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
π

3
ta được hoán vị

σ6 = (1, 19, 17)(2, 6, 13)(3, 7, 14)(4, 11, 15)(5, 12, 16)(8, 10, 20)(9)(18).

- Khi quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều kim đồng hồ

với góc quay
2π

3
ta được hoán vị

σ7 = (1, 17, 19)(2, 13, 6)(3, 14, 7)(4, 15, 11)(5, 16, 12)(8, 20, 10)(9)(18).

(iv) 15 phép quay quanh trục bậc 2.

Ví dụ chúng ta xét trục nối trung điểm hai cạnh đối diện là (7, 8) và

(16, 17). Chúng ta quay khối 12 mặt đều quanh trục này ngược chiều

kim đồng hồ với góc quay 180◦ chúng ta có hoán vị

σ8 = (1, 14)(2, 13)(3, 12)(4, 11)(5, 10)(6, 9)(7, 8)(15, 18)(16, 17)(19, 20).

Đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên các đỉnh của khối 12 mặt

đều là
1

60
(x20

1 + 15x10
2 + 20x2

1x
6
3 + 24x4

5).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu các đỉnh

của khối 12 mặt đều là

1

60
(k20 + 15k10 + 20k8 + 24k4).
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Bài toán 8. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các mặt của khối 12 mặt đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GD.

Giải. Khối 12 mặt đều gồm 12 mặt mà ta lần lượt kí hiệu là

m1 = {1, 2, 3, 4, 5},m2 = {1, 2, 16, 17, 18},m3 = {2, 3, 20, 15, 16},

m4 = {3, 4, 8, 9, 20},m5 = {4, 5, 6, 7, 8},m6 = {1, 5, 6, 19, 18},

m7 = {10, 11, 12, 13, 14},m8 = {7, 8, 9, 10, 11},m9 = {6, 7, 11, 12, 19},

m10 = {12, 13, 17, 18, 19},m11 = {13, 14, 15, 16, 17},m12 = {9, 10, 14, 15, 20}.

Xét tập Z ′ = {m1,m2,m3, . . . ,m11,m12} là tập các mặt của khối 12 mặt

đều. Chúng ta xét tác động của các phần tử σ1, σ2, . . . , σ7, σ8 của nhóm

GD lên tập Z ′.

(i) Với phép hoán vị σ1 thì vị trí các mặt không thay đổi, do đó ta có

phép đồng nhất α1 = (m1)(m2)(m3) . . . (m12).

(ii) Với phép hoán vị σ2 = (1, 5, 4, 3, 2)(10, 14, 13, 12, 11)(18, 6, 8, 20, 16)

(17, 19, 7, 9, 15) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {5, 1, 2, 3, 4},

{1, 2, 16, 17, 18} → {5, 1, 18, 19, 6} → {4, 5, 6, 7, 8}
↑ ↓

(1, 2, 16, 17, 18) ← (2, 3, 20, 15, 16) ← {3, 4, 8, 9, 20}
,

{10, 11, 12, 13, 14} → (14, 10, 11, 12, 13),

{7, 8, 9, 10, 11} → {9, 20, 15, 14, 10} → {15, 16, 17, 13, 14}
↑ ↓

{7, 8, 9, 10, 11} ← {19, 6, 7, 11, 12} ← {17, 18, 19, 12, 13}
,

tương ứng ta có hoán vị

γ2 = (m1)(m2,m6,m5,m4,m3)(m7)(m8,m12,m11,m10,m9).
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(iii) Với phép hoán vị σ3 = (1, 4, 2, 5, 3)(10, 13, 11, 14, 12)(18, 8, 16, 6, 20)

(17, 7, 15, 19, 9) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {4, 5, 1, 2, 3},

{1, 2, 16, 17, 18} → {4, 5, 6, 7, 8} → {2, 3, 20, 15, 16}
↑ ↓

{1, 2, 16, 17, 18} ← {3, 4, 8, 9, 20} ← {5, 1, 18, 19, 6}
,

{10, 11, 12, 13, 14} → {13, 14, 10, 11, 12},

{7, 8, 9, 10, 11} → {15, 16, 17, 13, 14} → {19, 6, 7, 11, 12}
↑ ↓

{7, 8, 9, 10, 11} ← {17, 18, 19, 12, 13} ← {9, 20, 15, 14, 10}
,

tương ứng ta có hoán vị

γ3 = (m1)(m2,m5,m3,m6,m4)(m7)(m8,m11,m9,m12,m10).

(iv) Với phép hoán vị σ4 = (1, 3, 5, 2, 4)(10, 12, 14, 11, 13)(18, 20, 6, 16, 8)

(17, 9, 19, 15, 7) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {3, 4, 5, 1, 2},

{1, 2, 16, 17, 18} → {3, 4, 8, 9, 20} → {5, 1, 18, 19, 6}
↑ ↓

{1, 2, 16, 17, 18} ← {4, 5, 6, 7, 8} ← {2, 3, 20, 15, 16}
,

{10, 11, 12, 13, 14} → {12, 13, 14, 10, 11},

{7, 8, 9, 10, 11} → {17, 18, 19, 12, 13} → {9, 20, 15, 14, 10}
↑ ↓

{7, 8, 9, 10, 11} ← {15, 16, 17, 13, 14} ← {19, 6, 7, 11, 12}
,

tương ứng ta có hoán vị

γ4 = (m1)(m2,m4,m6,m3,m5)(m7)(m8,m10,m12,m9,m11).

(v) Với phép hoán vị σ5 = (1, 2, 3, 4, 5)(10, 11, 12, 13, 14)(18, 16, 20, 8, 6)

(17, 15, 9, 7, 19) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {2, 3, 4, 5, 1},
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{1, 2, 16, 17, 18} → {2, 3, 20, 15, 16} → {3, 4, 8, 9, 20}
↑ ↓

{1, 2, 16, 17, 18} ← {5, 1, 18, 19, 6} ← {4, 5, 6, 7, 8}
,

{10, 11, 12, 13, 14} → {11, 12, 13, 14, 10},

{7, 8, 9, 10, 11} → {19, 6, 7, 11, 12} → {17, 18, 19, 12, 13}
↑ ↓

{7, 8, 9, 10, 11} ← {9, 20, 15, 14, 10} ← {15, 16, 17, 13, 14}

tương ứng ta có hoán vị

γ5 = (m1)(m2,m3,m4,m5,m6)(m7)(m8,m9,m10,m11,m12).

(vi) Với phép hoán vị σ6 = (1, 19, 17)(2, 6, 13)(3, 7, 14)(4, 11, 15)(5, 12, 16)

(8, 10, 20)(9)(18) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {19, 6, 7, 11, 12} → {17, 13, 14, 15, 16} → {1, 2, 3, 4, 5},

{1, 2, 16, 17, 18} → {19, 6, 5, 1, 18} → {17, 13, 12, 19, 18} → {1, 2, 16, 17, 18},

{2, 3, 20, 15, 16} → {6, 7, 8, 4, 5} → {13, 14, 10, 11, 12} → {2, 3, 20, 15, 16},

{3, 4, 8, 9, 20} → {7, 11, 10, 9, 8} → {14, 15, 20, 9, 10} → {3, 4, 8, 9, 20}

tương ứng ta có hoán vị

γ6 = (m1,m9,m11)(m2,m6,m10)(m3,m5,m7)(m4,m8,m12).

(vii) Với phép hoán vị σ7 = (1, 17, 19)(2, 13, 6)(3, 14, 7)(4, 15, 11)(5, 16, 12)

(8, 20, 10)(9)(18) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {17, 13, 14, 15, 16} → {19, 6, 7, 11, 12} → {1, 2, 3, 4, 5},

{1, 2, 16, 17, 18} → {17, 13, 12, 19, 18} → {19, 6, 5, 1, 18} → {1, 2, 16, 17, 18},

{2, 3, 20, 15, 16} → {13, 14, 10, 11, 12} → {6, 7, 8, 4, 5} → {2, 3, 20, 15, 16},

{3, 4, 8, 9, 20} → {14, 15, 20, 9, 10} → {7, 11, 10, 9, 8} → {3, 4, 8, 9, 20}

tương ứng ta có hoán vị

γ7 = (m1,m11,m9)(m2,m10,m6)(m3,m7,m5)(m4,m12,m8).
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(viii) Với phép hoán vị σ8 = (1, 14)(2, 13)(3, 12)(4, 11)(5, 10)(6, 9)(7, 8)(15, 18)

(16, 17)(19, 20) ta có

{1, 2, 3, 4, 5} → {14, 13, 12, 11, 10} → {1, 2, 3, 4, 5},

{1, 2, 16, 17, 18} → {14, 13, 17, 16, 15} → {1, 2, 16, 17, 18},
{2, 3, 20, 15, 16} → {13, 12, 19, 18, 17} → {2, 3, 20, 15, 16},
{3, 4, 8, 9, 20} → {12, 11, 7, 6, 19} → {3, 4, 8, 9, 20},
{4, 5, 6, 7, 8} → {11, 10, 9, 8, 7} → {4, 5, 6, 7, 8},

{1, 5, 6, 19, 18} → {14, 10, 9, 20, 15} → {1, 5, 6, 19, 18}
tương ứng ta có hoán vị

γ8 = (m1,m7)(m2,m11)(m3,m10)(m4,m9)(m5,m8)(m6,m12).

Đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên các mặt của khối 12

mặt đều là
1

60
(x12

1 + 15x6
2 + 20x4

3 + 24x2
1x

2
5).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu các mặt của

khối 12 mặt đều là

1

60
(k12 + 15k6 + 20k4 + 24k4).

Bài toán 9. Với k màu cho trước {y1, y2, y3, . . . , yk}, hỏi có bao nhiêu cách

tô màu phân biệt các cạnh của khối 12 mặt đều biết hai cách tô màu được

coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một

phép quay thuộc GD.

Giải. Khối 12 mặt đều có 30 cạnh, lần lượt được kí hiệu như sau

c1 = {1, 2}, c2 = {1, 5}, c3 = {1, 18}, c4 = {2, 3}, c5 = {2, 16},

c6 = {3, 4}, c7 = {3, 20}, c8 = 4, 5, c9 = {4, 8}, c10 = {5, 6},
c11 = {6, 7}, c12 = {6, 19}, c13 = {7, 8}, c14 = {7, 11}, c15 = {8, 9},

c16 = {9, 10}, c17 = {9, 20}, c18 = {10, 11}, c19 = {10, 14}, c20 = {11, 12},
c21 = {12, 13}, c22 = {12, 19}, c23 = {13, 14}, c24 = {13, 17}, c25 = {14, 15},
c26 = {15, 16}, c27 = {15, 20}, c28 = {16, 17}, c29 = {17, 18}, c30 = {18, 19}.

Chúng ta ký hiệu Z ′′ = {c1, c2, . . . , c29, c30} là tập các cạnh của khối 12
mặt đều. Chúng ta lập bảng xét tác động của các phần tử σ1, σ2, . . . , σ8

nhóm GD lên tập Z”.
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σ1 σ2 σ3 σ4 σ5 σ6 σ7 σ8

{1,2} {1,2} {5,1} {4,5} {3,4} {2,3} {19,6} {17,13} {14,13}

{1,5} {1,5} {5,4} {4,3} {3,2} {2,1} {19,12} {17,16} {14,10}

{1,18} {1,18} {5,6} {4,8} {3,20} {2,16} {19,18} {17,18} {14,15,}

{2,3} {2,3} {1,2} {5,1} {4,5} {3,4} {6,7} {13,14} {13,12}

{2,16} {2,16} {1,18} {5,6} {4,8} {3,20} {6,5} {13,12} {13,17}

{3,4} {3,4} {2,3} {1,2} {5,1} {4,5} {7,11} {14,15} {12,11}

{3,20} {3,20} {2,16} {1,18} {5,6} {4,8} {7,8} {14,10} {12,19}

{4,5} {4,5} {3,4} {2,3} {1,2} {5,1} {11,12} {15,16} {11,10}

{4,8} {4,8} {3,20} {2,16} {1,18} {5,6} {11,10} {15,20} {11,7}

{5, 6} {5,6} {4,8} {3,20} {2,16} {1,18} {12,13} {16,2} {10,9}

{6,7} {6,7} {8,9} {20,15} {16,17} {18,19} {13,14} {2,3} {9,8}

{6,19} {6,19} {8,7} {20,9} {16,15} {18,17} {13,17} {2,1} {9,20}

{7,8} {7,8} {9,20} {15,16} {17,18} {19,6} {14,10} {3,20} {8,7}

{7,11} {7,11} {9,10} {15,14} {17,13} {19,12} {14,15} {3,4} {8,4}

{8,9} {8,9} {20,15} {16,17} {18,19} {6,7} {10,9} {20,9} {7,6}

{9,10} {9,10} {15,14} {17,13} {19,12} {7,11} {9,20} {9,8} {6,5}

{9,20} {9,20} {15,16} {17,18} {19,6} {7,8} {9,8} {9,10} {6,19}

{10,11} {10,11} {14,10} {13,14} {12,13} {11,12} {20,15} {8,4} {5,4}

{10,14} {10,14} {14,13} {13,12} {12,11} {11,10} {20,3} {8,7} {5,1}

{11,12} {11,12} {10,11} {14,10} {13,14} {12,13} {15,16} {4,5} {4,3}

{12,13} {12,13} {11,12} {10,11} {14,10} {13,14} {16,2} {5,6} {3,2}

{12,19} {12,19} {11,7} {10,9} {14,15} {13,17} {16,17} {5,1} {3,20}

{13,14} {13,14} {12,13} {11,12} {10,11} {14,10} {2,3} {6,7} {2,1}

{13,17} {13,17} {12,19} {11,7} {10,9} {14,15} {2,1} {6,19} {2,16}

{14,15} {14,15} {13,17} {12,19} {11,7} {10,9} {3,4} {7,11} {1,18}

{15,16} {15,16} {17,18} {19,6} {7,8} {9,20} {4,5} {11,12} {18,17}

{15,20} {15,20} {17,16} {19,18} {7,6} {9,8} {4,8} {11,10} {18,19}

{16,17} {16,17} {18,19} {6,7} {8,9} {20,15} {5,1} {12,19} {17,16}

{17,18} {17,18} {19,6} {7,8} {9,20} {15,16} {1,18} {19,18} {16,15}

{18,19} {18,19} {6,7} {8,9} {20,15} {16,17} {18,17} {18,1} {15,20}

Bảng 3.4: Bảng tác động của nhóm GD tác động lên tập các

cạnh khối 12 mặt đều

Với chú ý kí hiệu {i, j} hay {j, i} cùng chỉ một cạnh của khối 12 mặt

đều. Ta có

(i) Với hoán vị σ1, cho ta hoán vị tương ứng

α1 = (c1)(c2) . . . (c29)(c30).
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(ii) Với hoán vị σ2, cho ta hoán vị tương ứng

α2 =( c1, c2, c8, c6, c4)(c3, c10, c9, c7, c5)(c11, c15, c27, c28, c30)

(c12, c13, c17, c26, c29)(c14, c16, c25, c24, c22)(c18, c19, c23, c21, c20).

(iii) Với hoán vị σ3, cho ta hoán vị tương ứng

α3 = (c1, c8, c4, c2, c6)(c3, c9, c5, c10, c7)(c11, c27, c30, c15, c28)

(c12, c17, c29, c13, c26)(c14, c25, c22, c16, c24)(c18, c23, c20, c19, c21).

(iv) Với hoán vị σ4, cho ta hoán vị tương ứng

α4 = (c1, c6, c2, c4, c8)(c3, c7, c10, c5, c9)(c11, c28, c15, c30, c27)

(c12, c26, c13, c29, c17)(c14, c24, c16, c22, c25)(c18, c21, c19, c20, c23).

(v) Với hoán vị σ5, cho ta hoán vị tương ứng

α5 = (c1, c4, c6, c8, c2)(c3, c5, c7, c9, c10)(c11, c30, c28, c27, c15)

(c12, c29, c26, c17, c13)(c14, c22, c24, c25, c16)(c18, c20, c21, c23, c19).

(vi) Với hoán vị σ6, cho ta hoán vị tương ứng

α6 = (c1, c12, c24)(c2, c22, c28)(c3, c30, c29)(c4, c11, c23)(c5, c10, c21)

(c6, c14, c25)(c7, c13, c19)(c8, c20, c26)(c9, c18, c27)(c15, c16, c17).

(vii) Với hoán vị σ7, cho ta hoán vị tương ứng

α7 = (c1, c24, c12)(c2, c28, c22)(c3, c29, c30)(c4, c23, c11)(c5, c21, c10)

(c6, c25, c14)(c7, c19, c13)(c8, c26, c20)(c9, c27, c18)(c15, c17, c16).

(viii) Với hoán vị σ8, cho ta hoán vị tương ứng

α8 = (c1, c23)(c2, c19)(c3, c25)(c4, c21)(c5, c24)(c6, c20)(c7, c22)(c8, c18)

(c9, c14)(c10, c16)(c11, c15)(c12, c17)(c13)(c26, c29)(c27, c30)(c28).

Đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động lên các cạnh của khối 12 mặt

đều
1

60
(x30

1 + 24x6
5 + 15x2

1x
14
2 + 20x10

3 ).

Do đó, theo định lý Polya với k màu cho trước số cách tô màu các cạnh

của khối 12 mặt đều là

1

60
(k30 + 24k6 + 15k16 + 20k10).
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3.2.5. Nhóm các phép quay khối 20 mặt đều và bài toán tô màu

khối 20 mặt đều

Ta cũng lần lượt xét ba bài toán tô màu các mặt, các đỉnh, các cạnh

của khối 20 mặt đều. Do tính chất hai khối 12 mặt đều và 20 mặt đều là

hai khối đối ngẫu nên ta có

(i) Số cách tô màu các đỉnh của khối 12 mặt đều chính là số cách tô màu

các mặt của khối 20 mặt đều.

(ii) Số cách tô màu các mặt của khối 12 mặt đều chính là số cách tô màu

các đỉnh của khối 20 mặt đều.

(iii) Số cách tô màu các cạnh của khối 12 mặt đều chính là số cách tô màu

các cạnh của khối 20 mặt đều.

Vì vậy, ta có kết quả cho bài toán tô màu các đỉnh, cạnh, mặt của khối 20

mặt đều như sau

(i) Với k màu cho trước số cách tô màu các đỉnh của khối 20 mặt đều là

1

60
(k12 + 24k7 + 15k6 + 20k4).

(ii) Với k màu cho trước số cách tô màu các cạnh của khối 20 mặt đều là

1

60
(k30 + 24k6 + 15k16 + 20k10).

(iii) Với k màu cho trước số cách tô màu các mặt của khối 20 mặt đều là

1

60
(k20 + 15k10 + 24k4 + 20k8).

Mục quan trọng nhất trong bài toán tô màu các khối đa diện đều

là việc tìm ra đa thức chỉ số chu trình của nhóm tác động. Từ đó, áp dụng

định lý đếm Polya, mọi bài toán về tô màu khối đa diện đều được giải

quyết. Chúng ta tham khảo một số bài toán sau:

1. Có bao nhiêu cách sơn các mặt của một hình lập phương bằng 6 màu

với điều kiện mỗi mặt được sơn một màu và hai cách sơn là như nhau

nếu sai khác một phép xoay hình lập phương, màu sơn ở các mặt khác

nhau.
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2. Với hai màu đen và trắng, có bao nhiêu cách tô màu phân biệt các mặt

của tứ diện đều với 2 mặt được tô màu trắng và 2 mặt được tô màu

đen.

3. Có bao nhiêu cách tô màu phân biệt để tô các mặt của hình lập phương

với 2 mặt trắng, 1 mặt đen và 3 mặt đỏ.

4. Có bao nhiêu cách tô màu các mặt của khối 20 mặt đều với 4 màu đen

và 16 màu trắng.

5. Có bao nhiêu cách tô màu các mặt của khối 12 mặt đều với 5 mặt tô

màu đen, 2 mặt tô màu trắng và 5 mặt tô màu xanh.

6. Với hai màu đen và trắng ta tô màu các mặt của khối 12 mặt đều. Hỏi

có bao nhiêu cách tô màu phân biệt để có 5 mặt tô màu đen và 7 mặt

tô màu trắng. Biết hai cách tô màu là tương đương nếu sai khác nhau

một phép xoay hình.
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Kết luận

Trong luận văn này tác giả đã trình bày hoàn thiện bài toán tô

màu các đỉnh, mặt, cạnh của các khối đa diện đều. Cụ thể, luận văn đã

thu được các kết quả sau:

1. Tìm hiểu định lý đếm Polya để trả lời cho bài toán " Với k màu

phân biệt cho trước, tìm số cách tô màu các đỉnh, mặt, cạnh của các khối

đa diện đều. Hai cách tô màu là tương đương, nếu cách này nhận được từ

cách kia bằng phép xoay khối đa diện đều". Kết quả của bài toán được

tóm tắt bởi bảng 3.5:

2. Tìm hiểu định lý đếm Polya tổng quát để có câu trả lời cho các

bài toán yêu cầu cụ thể hơn về số cách tô màu.
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Tô màu các đỉnh của khối tứ diện đều
1

12
(k4 + 11k2)

Tô màu các mặt của khối tứ diện đều
1

12
(k4 + 11k2)

Tô màu các cạnh của khối tứ diện đều
1

12
(k6 + 8k2 + 3k4)

Tô màu các đỉnh của khối lập phương
1

24
(k8 + 17k4 + 6k2)

Tô màu các mặt của khối lập phương
1

24
(k6 + 3k4 + 6k6 + 6k3 + 8k2)

Tô màu các cạnh của khối lập phương
1

24
(k12 + 3k6 + 6k3 + 6k7 + 8k4)

Tô màu các đỉnh của khối 8 mặt đều
1

24
(k6 + 3k4 + 12k3 + 8k2)

Tô màu các mặt của khối 8 mặt đều
1

24
(6k2 + 17k4 + k8)

Tô màu các cạnh của khối 8 mặt đều
1

24
(k12 + 3k6 + 6k3 + 6k7 + 8k4)

Tô màu các đỉnh của khối 12 mặt đều
1

60
(k20 + 15k10 + 20k8 + 24k4)

Tô màu các mặt của khối 12 mặt đều
1

60
(k12 + 15k6 + 20k4 + 24k4)

Tô màu các cạnh của khối 12 mặt đều
1

60
(k30 + 24k6 + 15k16 + 20k10)

Tô màu các đỉnh của khối 20 mặt đều
1

60
(k12 + 24k7 + 15k6 + 20k4)

Tô màu các mặt của khối 20 mặt đều
1

60
(k20 + 15k10 + 24k4 + 20k8)

Tô màu các cạnh của khối 20 mặt đều
1

60
(k30 + 24k6 + 15k16 + 20k10)

Bảng 3.5 Bảng tổng kết số cách tô màu các đỉnh, mặt, cạnh của 5 khối đa diện đều
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