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>Ασκήσεις 11ης ἑβδομάδας

1. _Αν G εἶναι ἀβελιανὴ ὁμάδα, ἀποδεῖξτε ὅτι Z(G) = G καὶ CG(A) = G γιὰ κάθε μὴ κενὸ

ὑποσύνολο A τῆς G.

2. Σὲ κάθε ὁμάδα G ἀποδεῖξτε ὅτι ἰσχύει CG(Z(G)) = G. Βάσει αὐτοῦ ἀποδεῖξτε, κατόπιν,

ὅτι NG(Z(G)) = G.

3. Δῶστε παράδειγμα ὁμάδαςG καὶ ὑποσυνόλου της H, ποὺ δὲν εἶναι ὑποομάδα, τέτοια ὥστε

τὸ H νὰ μὴν εἶναι ὑποσύνολο τῆς ὑποομάδας NG(H). Κάνετε τὴ σύγκριση μὲ τὴν Πρόταση
11.2 στὸ ἡμερολόγιο μαθήματος.

4. ^Εστω ὁμάδα G καὶ H ὑποομάδα της τάξεως 2. >Αποδεῖξτε ὅτι NG(H) = CG(H). Α̂ν,

ἐπιπλέον, ἰσχύει ὅτι NG(H) = G, τότε δεῖξτε ὅτι H < Z(G).

5. ^Εστω ὁμάδα G καὶ A τυχὸν μὴ κενὸ ὑποσύνολο τῆς G. >Αποδεῖξτε ὅτι Z(G) < CG(A) καὶ
ἀπὸ αὐτὸ συμπεράνατε ὅτι Z(G) < NG(A).

6. ^Εστω ὁμάδα (G, ·) καὶ A ⊆ G. _Αν c ∈ CG(A) καὶ d < CG(A), ἀποδεῖξτε ὅτι cd καὶ dc δὲν

ἀνήκουν στὸν κεντροποιητὴ CG(A) τοῦ A.
Γενίκευση: _Αν τὸ g ∈ G εἶναι γινόμενο n τὸ πλῆθος στοιχείων, καὶ ἀκριβῶς n− 1 ἀπὸ αὐτὰ
ἀνήκουν στὸ CG(A), τότε g < CG(A).
Σημείωση. <Η ἀπόδειξη εἶναι εὔκολη. >Ακόμη εὐκολώτερη θὰ γίνει ἂν λάβετε ὑπ’ ὄψιν ὅτιCG(A) εἶναι ὑποομάδα

τῆς G.

7. ^Εστω ὁμάδα (G, ·) καὶ S ⊆ G ἕνα σύνολο γεννητόρων τῆς G. >Αποδεῖξτε ὅτι

Z(G) = {g ∈ G : gs = sg ∀s ∈ S }.

8. ^Εστωὁμάδα (G, ·) ἰσόμορφημὲ τὴD4 καὶ a, b γεννήτορες τῆςG, μὲ τάξη(a) = 4, τάξη(b) = 2.
>Αποδεῖξτε τὰ ἑξῆς:

(αʹ) _Αν H = 〈a〉, τότε CG(H) = H.

<Υπόδειξη. <Η ἄσκηση 6 θὰ σᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάποιες πράξεις.

(βʹ) Z(G) = 〈a2〉.

<Υπόδειξη. <Η ἄσκηση 7 θὰ σᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάποιες πράξεις.

9. ^Εστω G = S3 καὶ A = 〈(1 2)〉. >Αποδεῖξτε ὅτι CG(A) = NG(A) = A.
<Υπόδειξη: Θυμηθῆτε ἕνα πολὺ ἁπλὸ σύνολο γεννητόρων τῆς Sn καί, εἰδικώτερα, τῆς Sn, >Επίσης, κάνετε

χρήση τῆς ἀσκήσεως 6.

10. <Υπολογῖστε τὸν κεντροποιητὴ καθενὸς στοιχείου τῆς ὁμάδας τῶν τετρανίων (ὁμάδα Q4).

Διευκρίνηση: Γενικά, ὅταν λέμε κεντροποιητὴ τοῦ στοιχείου a στὴν ὁμάδα G, ἐννοοῦμε τὸν κεντροποιητὴ τοῦ

μονοσυνόλου {a} στὴν G. Γιὰ ἁπλοποίηση τοῦ συμβολισμοῦ, ἀντί CG({a}), γράφομε CG(a).

<Υπόδειξη. <Η ἄσκηση 6 καὶ τὸ Θεώρημα τοῦ Lagrange θὰ μειώσουν τοὺς ἀπαιτούμενους ὑπολογισμούς.
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11. <Ως συνήθως, Dm συμβολίζει τὴ m-οστὴ διεδρικὴ ὁμάδα: Dm = 〈a, b | am = 1 = b2, ba =
a−1b〉. Πρὶν προχωρήσετε, ἀποδεῖξτε ὅτι bak = a−kb γιὰ κάθε k ∈ Z.
>Αποδεῖξτε ὅτι (αʹ) Z(D2n+1) = {1} καὶ (βʹ) Z(D2n) = {1, an}.
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