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           Khi các hình lặp lại, bao phủ một mặt phẳng mà không có khoảng trống hay bị 

chồng lắp, bạn có kết quả là một tessellations – họa tiết mosaic với hiệu ứng thị giác thú 

vị.  

Mỗi tessellations được sinh ra từ một bộ các quy tắc rõ ràng nhất quán của hình học 

và công thức và tessellations đã được chào đón bởi nhiều nền văn hóa, nhiều lĩnh vực 

trong cuộc sống, không trừ Thiết kế và Nghệ thuật. 

 
Thiên thần và Quỹ dữ – M.C. Escher – 1941. 

Tessellations còn có tên khác là tiling – ốp lát, một tessellation có thể được tạo ra 

từ 1 hoặc nhiều hình cơ bản. Những đơn vị này gọi là ô gạch. Các ô gạch được xếp vào 

cạnh nhau như lát sàn nhà để hóa thành một công trình đồ sộ.  

Kỹ thuật tessellations được sử dụng trong nghệ thuật và kiến trúc, trang trí tường, 

mặt đường, trần nhà của nhiều công trình. Nguồn gốc của tessellations có thể là từ 4000 

năm TCN, khi người Sumer sử dụng gạch đất sét trang trí trong nhà và đền thờ. Từ đó, 

tessellations tìm được chỗ đứng trong nghệ thuật của nhiều nền văn minh, từ Ai Cập, Ba 

Tư, La Mã và Hy Lạp, Byzantines, Ả Rập, Nhật Bản, Trung Quốc, Moors. 

Dù đã có thâm niên trong ngành nghệ thuật như đã trình bày ở trên, bí mật giấu sau 

lưng của tessellations lại là Toán học. Lý thuyết về tessellations rất rộng và phức tạp, ta 

sẽ cùng nhau đi qua những điều cơ bản để làm quen với những tác phẩm nghệ thuật này. 

Đầu tiên, cần điểm qua từ vựng kỹ thuật cơ bản: 



 fundamental region – vùng căn bản, hay gọi nôm na là ô gạch: là đơn vị hình được lặp 

lại để tạo ra tessellations. 

 Edge – rìa/lề: đường tiếp xúc ở phần viền của 2 “ô gạch” – thường là đường thẳng. 

 Vertex – đỉnh: điểm giao của 3 hoặc nhiều đường viền. 

 Polygon – hình đa diện: một hình được tạo ra bởi ít nhất 3 đường thẳng và gốc, ví dụ 

đã biết: tam giác, tứ giác, ngũ giác,… 

Quan sát một tessellations hoàn thiện, bạn sẽ dễ dàng nhận ra có một bộ quy tắc chi 

phối nó. Khái niệm toán học thường gặp trong tessellations đó là tính đối xứng. Khác 

với định nghĩa đối xứng trục hay tâm trong một hình, tính đối xứng trong tessellations 

được gọi là đối xứng mặt phẳng (plane symmetries) hay sự dịch chuyển hình học 

(geometric transformations). Có ba loại đối xứng cơ bản trong mặt phẳng: tịnh tiến, 

xoay và lật. 

 Tịnh tiến – translation: di chuyển đối tượng cùng 1 hướng với cùng 1 khoảng cách.  

 Xoay – rotation: xoay đối tượng từ cùng một điểm, với cùng một góc.  

 Lật – reflection: tạo ra một hình ảnh phản chiếu của một hình qua một đường thẳng. 

Một biến thể từ lật là glide reflection – lật – trượt: có được khi di chuyển hình phản 

chiếu dọc trục đối xứng thêm một đoạn. 

Tessellations đã xuất hiện khắp nơi trong hội họa, kiến trúc, thời trang, đồ họa, thủ 

công mỹ nghệ, …. cũng như khắp nơi về mặt địa lý, lịch sử, văn hóa. 

Tessellations là sự giao thoa của khoa học, toán học và nghệ thuật. Chúng ta thường 

có những đường ranh giới nhất định giữa nghệ thuật và phần lý trí, hay nghệ sĩ và các nhà 

khoa học. Nhưng ở một không gian lao động sáng tạo khác, các nghệ sĩ đã làm mờ và hòa 

tan khoa học cùng nghệ thuật trong những tác phẩm của mình. 

  



Chẳng thể phủ nhận tính lặp lại, hình khối hình học và sự đối xứng là một thành 

phần của những tác phẩm đáng ngợi ca nhất trong lịch sử sáng tạo của con người hay nghệ 

thuật đương đại. Và song song với sự phát triển của nghệ thuật không thể thiếu sự hiện 

diện của toán học. 
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