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>Ασκήσεις 6ης ἑβδομάδας

Στὶς παρακάτω ἀσκήσεις 1-3 θὰ ἐφαρμόσετε τὸ Θεώρημα τοῦ Burnside (Θεώρημα 3.8 στὸ βιβλίο

τοῦ J. B. FraleighΕισαγωγη στην Αλγεβρα (Πανεπιστημιακὲς >Εκδόσεις Κρήτης). Δεῖτε τὸν τρόπο
ἐφαρμογῆς, ὅπως περιγράφεται στὸ <Ημερολόγιο τοῦ μαθήματος, στὴν ὕλη τῆς 6ης ἑβδομάδας.

>Εφαρμόστε αὐτὸν τὸν τρόπο σὲ κατάλληλη ὁμάδα G καὶ στὸ κατάλληλο G-σύνολο A. Σὲ κάθε
πρόβλημα, τὰ A καὶ G δίνονται σὲ ὑπόδειξη.

1. Μὲ πόσους οὐσιαστικὰ διαφορετικοὺς τρόπους μποροῦν νὰ καθίσουν ὀκτὼ ἄνθρωποι

1, 2, . . . , 8 γύρω ἀπὸ ἕνα στρογγυλὸ τραπέζι, ὅταν ὅλες οἱ θέσεις θεωροῦνται ἰσοδύναμες;

<Υπόδειξη. Φαντασθεῖτε τὰ καθίσματα γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι σταθερά. Κάθε τρόπος καθίσματος ἀντιστοιχεῖ

σὲ μία μετάθεση τῆς S 8. <Η μετάθεση (
1 2 . . . 7 8
x1 x2 . . . , x7 x8

)
ἀντιστοιχεῖ στὸν ἑξῆς τρόπο καθίσματος: Στὴν 1η θέση κάθεται ὁ x1, στὴ 2η θέση κάθεται ὁ x2, . . . στὴν 7η

θέση κάθεται ὁ x7 καὶ στὴν 8η θέση κάθεται ὁ x8. Θεωρῆστε ὡς A τὸ S 8 καὶ ὡς ὁμάδα G, ποὺ δρᾶ στὸ A τὴν

ὑποομάδα 〈σ〉 τῆς D8, ὅπου σ εἶναι ἡ στροφὴ κατὰ 2π/8 (φορὰ τῶν δεικτῶν τοῦ ρολογιοῦ). Δράση τοῦ σ:

σ ∗ (x1 x2 . . . x7 x8) = (x7 x1 . . . x6 x7). <Η ἀπάντηση εἶναι 7!.

2. Μὲ πόσους οὐσιαστικὰ διαφορετικοὺς τρόπους μπορεῖ νὰ κατασκευαστεῖ περιδέραιο μὲ

8 χάντρες, κάθε μία διαφορετικοῦ χρώματος, τὸ ὁποῖο ἐπιλέγεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο

σύνολο 8 διαφορετικῶν χρωμάτων 1, 2, . . . , 8;
<Υπόδειξη. >Ανάλογη μὲ αὐτὴ τῆς προηγούμενης ἄσκησης, ὅσον ἀφορᾶ στὸ σύνολο A. >Επειδή, ὅμως, ἕνα

περιδέραιο, ὅταν ἀναποδογυριστεῖ, δίνει τὸ ἴδο, οὐσιατικά, περιδέραιο, γι’ αὐτό, τώρα δρᾶ, ὄχι μόνο ἡ σ ∈ D8,

ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάκλαση τ, ἡ ὁποία ἀφήνει ἀκίνητες τὶς κορυφὲς 1 καὶ 5 τοῦ κανονικοῦ ὀκταγώνου καὶ ἐναλλάσσει

τὶς κορυφὲς 2 καὶ 8, 3 καὶ 7, 4 καὶ 6. Συνεπῶς τώρα στὸ A δρᾶ ὅλη ἡ ὁμάδα D8. <Η ἀπάντηση εἶναι 7!/2.

3. Μὲ πόσους οὐσιαστικὰ διαφορετικοὺς τρόπους μπορεῖ νὰ κατασκευαστεῖ περιδέραιο μὲ 6

χάντρες, τῶν ὁποίων τὸ χρῶμα ἐπιλέγεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο σύνολο 4 διαφορετικῶν

χρωμάτων 1, 2, 3, 4; Διαφορετικὲς χάντρες μπορῖ νὰ ἔχουν τὸ ἴδιο χρῶμα.

<Υπόδειξη. >Εδῶ, A = {1, 2, 3, 4}6 (καρτεσιανὸ γινόμενο) καὶ G = D6. Πραγμάτευση ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῆς

προηγούμενης ἄσκησης, ἀλλὰ τώρα, τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπιτρέπονται χάντρες μὲ ἴδια χρώματα ἐπηρρεάζει τὰ

σύνολα Ag. <Α ἀπάντηση εἶναι 430.

4. ^Εστω ὁμάδα G καὶ H,K ὑποομάδες της, τέτοιες ὥστε H C K. >Αποδεῖξτε ὅτι K < N[H].

5. (αʹ) Δεῖξτε ὅτι κάθε ὁμάδα τάξεως pn
, ὅπου ὁ p εἶναι πρῶτος καὶ n ≥ 1, εἶναι p-ὁμάδα.

(βʹ) >Αποδεῖξτε τὸ ἀντίστροφο: _Αν G εἶναι πεπερασμένη p-ὁμάδα, τότε ἡ τάξη της εἶναι

δύναμη τοῦ p.
<Υπόδειξη γιὰ το (βʹ). ^Εστω ὅτι ἡ G εἶναι p-ὁμάδα. _Αν |G| = 1, τελειώσαμε. ^Εστω ὅτι |G| > 1. _Αν |G| δὲν

εἶναι δύναμη τοῦ p, τότε ὑπάρχει κάποιος πρῶτος q , p ποὺ διαιρεῖ τὴ |G|. _Αν ἐφαρμόσετε τὸ θεώρημα τοῦ

Cauchy τί συμπεραίνετε; >Απ’ τὴν ἄλλη, ἡ G εἶναι p-ὁμάδα. Αὐτὸ θὰ σᾶς ὁδηγήσει σὲ ἀντίφαση.

6. ^Εστω ὁμάδα (G, ·) καὶ Y τὸ σύνολο τῶν ὑποομάδων της. Οἱ H,K ∈ Y λέγονται συζυγεῖς,

ἂν ὑπάρχει g ∈ G, ἔτσι ὥστε K = gHg−1
.
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(αʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι, στὸ σύνολο Y, ἡ σχέση συζυγίας εἶναι σχέση ἰσοδυναμίας.

(βʹ) >Αποδεῖξτε ὅτι, ἂν δύο ὑποομάδες τῆςG εἶναι συζυγεῖς, τότε ἔχουν τὸν ἴδιο πληθάριθμο.

(γʹ) ^Εστω ὅτι ἡG εἶναι πεπερασμένη, m εἶναι διαιρέτης τῆς |G|, μὲ 1 < m < |G| καὶ ὑπάρχει
ἀκριβῶς μία ὑποομάδα H τῆς G, τῆς ὁποίας ἡ τάξη εἶναι m. >Αποδεῖξτε ὅτι H CG.
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