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>Ασκήσεις 12ης ἑβδομάδας

1. ^Εστω ὁμάδα G, τέτοια ὥστε ἡ ὁμάδα G/Z(G) εἶναι κυκλική. >Αποδεῖξτε ὅτι ἡ G εἶναι

ἀβελιανή.

2. ^Εστω ἡ ὁμάδα τῶν τετρανίων Q4 = 〈a, b | a4 = 1, a2 = b2 , 1, ba = a−1b〉 καὶ K = Z(Q4)
τὸ κέντρο της. >Αποδεῖξτε ὅτι K = 〈a2〉. Στὴ συνέχεια, θεωρῆστε τὴν ὁμάδα Q4/K καὶ

χρησιμοποιεῖστε τὸν συμβολισμὸ x̄ = xK. <Η ὁμάδα Q4/K ἔχει τάξη 4 (γιατί;)· ποιὰ εἶναι

τὰ στοιχεῖα της καὶ ποιὰ ἡ τάξη καθενός; >Εξηγῆστε γιατὶ ἡ ὁμάδα Q4/K εἶναι ἰσόμορφη

μὲ τὴ V4, τὴν ‘‘ὁμάδα τῶν τεσσάρων’’ τοῦ Klein. Χρησιμοποιώντας κάτι ἀπὸ τὴ θεωρία τῆς
11ης ἑβδομάδας, ἀποδεῖξτε ὅτι ἡ ὁμάδα Inn(Q4) τῶν ἐσωτερικῶν αὐτομορφισμῶν τῆς Q4
εἶναι ἰσόμορφη μὲ τὴν ὁμάδα V4.

3. Μὲ τρόπο ἀνάλογο αὐτοῦ τῆς ἀσκήσεως 2, ἀποδεῖξτε ὅτι Inn(D4) � V4.

4. Γιὰ κάθε n ∈ {2, 3, 4, 5, 6} κάνετε τὸ ἑξῆς: Θεωρῆστε ὅτι ἡ G εἶναι πολλαπλασιαστικὴ

κυκλικὴ ὁμάδα τάξεως n, βρεῖτε ὅλους τοὺς αὐτομορφισμοὺς τῆς G (δηλαδή, ὅλα τὰ

στοιχεῖα τῆς ὁμάδα Aut(G)) καὶ τὶς εἰκόνες ὅλων τῶν στοιχείων τῆς G μέσῳ καθενὸς

f ∈ Aut(G).

5. ^Εστω ἀκέραιος n ≥ 3. >Αποδεῖξτε ὅτι Z(S n) = {1} (1 συμβολίζει τὴν ταυτοτικὴ μετάθεση).

<Υπόδειξη. Θυμηθῆτε ὅτι τὸ κέντρο μιᾶς ὁμάδας εἶναι κανονικὴ ὑποομάδα της. Στὴ συνέχεια, κάτι ἀπὸ

τὴ θεωρία τῆς 10ης ἑβδομάδας καὶ μία ἄσκηση τῆς ἴδιας ἑβδομάδας θὰ σᾶς ὑπενθυμίσουν ποιὲς εἶναι οἱ

κανονικὲς ὑποομάδες τῆς S n.

>Απὸ αὐτὸ συμπεράνατε ὅτι Inn(Sn) � Sn.

6. ^Εστω ὁμάδα G τάξεως 3825 καὶ H < G τάξεως 17.

(αʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι H CG.

<Υπόδειξη: Sylow. >Εννοεῖται ὅτι θὰ παραγοντοποιήσετε τὸ 3825.

(βʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι H < Z(G).
<Υπόδειξη: >Εφαρμόστε τὴν Πρόταση 11.8 καὶ τὸ Πόρισμα 12.3 τοῦ ἡμερολογίου μαθήματος γιὰ νὰ ὑπολογίσετε

τὴν τάξη τῆς ὁμάδας G/CG(H) καὶ συμπεράνατε ὅτι G = CG(H). Τί σημαίνει αὐτὴ ἡ σχέση;

7. ^Εστω ὁμάδα G τάξεως 203 καὶ H CG, τάξεως 7. >Αποδεῖξτε ὅτι H < Z(G). Βάσει αὐτοῦ
ἀποδεῖξτε ὅτι Z(G) = G καί, τέλος, δεῖξτε ὅτι ἡG εἶναι κυκλική, ἄρα ἰσόμορφη μὲ τὴν Z203.

<Υπόδειξη. Τὴ σχέση H < Z(G) θὰ τὴν ἀποδείξετε κατὰ τρόπο ἀνάλογο μὲ αὐτὸν τῆς προηγούμενης ἄσκησης.

Γιὰ τὴ σχέση Z(G) = G θὰ σᾶς βοηθήσει ὁ monsieur Lagrange. Τέλος, καταφύγετε στὸ Θεώρημα 8.1 τοῦ τοῦ

ἡμερολογίου μαθήματος.
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