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>Ασκήσεις 5ης ἑβδομάδας

1. >Αποδεῖξτε ὅτι, ἂν ἡ ὁμάδα G εἶναι ἁπλῆ καὶ περιέχει ὑποομάδα H, μὲ [G : H] = m > 1,
τότε ἡ Sm περιέχει ὑποομάδα ἰσόμορφη μὲ τὴν G.

<Υπόδειξη. Χρησιμοποιεῖστε τὸ τέχνασμα τοῦ Poincaré.

2. >Αποδεῖξτε ὅτι ἡ 6η ἐναλλάσουσα ὁμάδα A6 δὲν περιέχει ὑποομάδα τάξεως 72.

<Υπόδειξη. Χρησιμοποιεῖστε, μεταξὺ ἄλλων, τὸ Θεώρημα 5.4 τῆς 5ης ἑβδομάδας καὶ τὴν ἀμέσως προηγούμενη

ἄσκηση.

3. Σὲ τούτη τὴν ἄσκηση ἀναφερόμαστε στὸ παρακάτω σχῆμα.

Οἱ κορυφὲς τοῦ τετραγώνου συμβολίζονται

1,2,3,4· οἱ πλευρὲς συμβολίζονται s1, . . . , s4· οἱ

ἄξονες συμμετρίας, κατακόρυφος καὶ ὁριζόν-

τιος εἶναι, ἀντιστοίχως, τὰ εὐθύγραμμα τμήματα

m1,m2· οἱ διαγώνιοι εἶναι οἱ d1, d2 τὸ κέντρο τοῦ

τετραγώνου εἶναι C καὶ P1, . . . , P4 εἶναι τὰ μέσα

τῶν πλευρῶν s1, . . . , s4, ἀντιστοίχως.

^Εστω τὸ σύνολο A = {1, 2, 3, 4, s1, s2, s3, s4,m1,m2, d1, d2,C, P1, P2, P3, P4} καὶ ἡ ὁμάδα

G = D4 = 〈σ, τ |σ
4 = τ2 = 1, τσ = σ3τ〉. Τὰ στοιχεῖα τῆς D4 ἔχουν ἁπλῆ γεωμετρικὴ

περιγραφή: σ,σ2, σ3
εἶναι οἱ στροφὲς μὲ κέντρο C καὶ φορὰ ἀντίθετη αὐτῆς τῶν δεικτῶν

τοῦ ρολογιοῦ, κατὰ 90, 180, 270 μοῖρες, ἀντιστοίχως· τ καὶσ2τ εἶναι οἱ ἀνακλάσεις ὡς πρὸς

ἄξονεςm1,m2, ἀντιστοίχως καὶστ, σ
3τ εἶναι οἱ ἀνακλάσεις ὡς πρὸς ἄξονες τὶς διαγωνίους

d1, d2, ἀντιστοίχως. Συνεπῶς, τὰ στοιχεῖα τῆς D4 δροῦν σὲ καθένα ἀπὸ τὰ ‘‘γεωμετρικὰ

ἀντικείμενα’’ τοῦ συνόλου A καὶ ἡ δράση τους φαίνεται στὸν παρακάτω πίνακα:
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Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ πίνακα:

(αʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι οἱ τροχιές τοῦ A ὑπὸ τὴ δράση τῆς G εἶναι οἱ εξῆς ἕξι: T1 = {1, 2, 3, 4},
T2 = {s1, s2, s3, s4}, T3 = {m1,m2}, T4 = {d1, d2}, T5 = {C}, T6 = {P1, P2, P3, P4}.

(βʹ) <Υπολογῖστε τὶς ὑποομάδες ἰσοτροπίας Ga γιὰ ὅλα τὰ a ∈ A.
(γʹ) <Υπολογῖστε τὰ σύνολα Ag γιὰ ὅλα τὰ g ∈ G.

(δʹ) >Επαληθεῦστε τὸ θεώρημα τοῦ Burnside στὸ συγκεκριμένο παράδειγμα.

Σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς παρακάτω ἀσκήσεις, γιὰ πεπερασμένα παραγόμενες ὁμάδες G, χρησιμο-

ποιεῖται ὁ ὅρος πρότυπο ἰσομορφίας. Μὲ αὐτὸν ἐννοοῦμε ἐκείνη τὴν ὁμάδα τῆς μορφῆς

Zpn1
1
× . . . × Zp

nk
k
× Z × . . . × Z︸       ︷︷       ︸

r

,

μὲ τὴν ὁποία ἡ G εἶναι ἰσόμορφη (βλ. Θεώρημα 5.1 τῆς 5ης ἑβδομάδας). <Υπενθυμίζεται ὅτι,

ὅταν ἡ G εἶναι πεπερασμένη, τὸ ‘‘τμῆμα’’ Z × . . . × Z︸       ︷︷       ︸
r

δὲν ὑπάρχει.

4. <Υπολογῖστε ὅλους τὰ δυνατὰ πρότυπα ἰσομορφίας μιᾶς πεπερασμένα παραγόμενης ἀβε-

λιανῆς ὁμάδας τάξεως 100.

5. ^Εστω πρῶτος p. Γιατὶ οἱ ὁμάδες Zp × Zp καὶ Zp2 δὲν εἶναι ἰσόμορφες;

6. Παρατηρῆστε ὅτι, γιὰ κάθε m > 1, ἡ πολλαπλασιαστικὴ ὁμάδα Z∗m εἶναι, προφανῶς,

ἀβελιανὴ καὶ πεπερασμένα παραγόμενη. Γιὰ m = 28, 15, βρεῖτε τὸ πρότυπο ἰσομορφίας

τῆς Z∗m, καθὼς καὶ ἕναν ἰσομορφισμὸ μεταξὺ τοῦ προτύπου ἰσομορφίας τῆς Z
∗
m καὶ τῆς Z∗m.

Οἱ παρακάτω ἀσκήσεις ἀποτελοῦν ἐνδιαφέρουσες ἐφαρμογὲς τοῦ ‘‘τεχνάσματος τοῦ Poincaré’’.

7. _Αν G εἶναι πεπερασμένη ὁμάδα περιττῆς τάξεως καὶ H < G μὲ [G : H] = 3, τότε ἡ H εἶναι

κανονικὴ ὑποομάδα τῆς G.

8. _Αν ἡ τάξη τῆς ὁμάδαςG εἶναι pn, μὲ p πρῶτο καὶ n < p, τότε ὑπάρχει κανονικὴ ὑποομάδα
τῆς G, τῆς ὁποίας ἡ τάξη εἶναι p.
Θεωρῆστε δεδομένο ὅτι ἡ G ἔχει ὑποομάδα τάξεως p. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ πρόταση, ποὺ θ’ ἀποδειχθεῖ

ἀργότερα, στὴ θεωρία.

9. _Αν ἡ τάξη τῆς ὁμάδας G εἶναι pn
, ὅπου p εἶναι πρῶτος καὶ n ≥ 1, τότε κάθε ὑποομάδα τῆς

G τάξεως pn−1
εἶναι κανονική.

10. >Αποδεῖξτε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἁπλῆ ὁμάδα τάξεως 24.

Θεωρῆστε δεδομένο ὅτι κάθε ὁμάδα τάξεως 24 ἔχει ὑποομάδα τάξεως 8. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ πρόταση, ποὺ

θ’ ἀποδειχθεῖ ἀργότερα, στὴ θεωρία.
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