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نمایشگروهها سرشتو نظریه
١٣٩٢ خرداد ١٣ دوشنبه تاري ترم پایان امتحان

ساعت ٣ مدت:
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دارد.1 ارز هم غیر تحویلناپذیر مختلط نمایش دو از بیش ،2 از بزرگتر مرتبه با متناه گروه هر دهید نشان

دهید.2 یل تش را V ≃ Z/2Z× Z/2Z كالین گروه كاراكترهای الف)جدول
یل تش را Q8 كواترنیونها گروه كاراكترهای جدول یافته، ارتقاء كاراكترهای و (الف) قسمت استفاده با ب)

دهید.

دهید.3 پاس مورد ی به فقط سوال این های قسمت از
ندارد. 2 درجه از تحویلناپذیر كاراكتر ، متناه ساده گروه هی دهید نشان الف)

باشد. اول عدد ی از توان [G : A] كه طوری به باشد G متناه گروه از آبل گروه زیر ی A كنید فرض ب)
.G′ ̸= G دهید نشان

Rاین شت جای كاراكتر χ : G → C و كند عمل X ناته و متناه مجموعه روی G متناه گروه كنید فرض
باشد. عمل

اینجا در كه (1Gα
)G = χ داریم α ∈ X هر برای دهید نشان باشد، انتقال X روی G عمل اگر الف)

.Gα = StabG(α)
است. X روی G عمل مدارهای تعداد با برابر ⟨χ, 1G⟩ دهید نشان ب)

.⟨χ, χ⟩ با است برابر X روی Gα عمل مدارهای تعداد اه آن كند عمل انتقال طور به X روی G اگر ج)
است. ناپذیر تحویل كاراكتر ی χ− 1G اه آن كند عمل انتقال 2 طور به X روی G اگر د)

Sf : H → C ردهای تاب هر برای دهید نشان باشد. H مل م با فروبنیوس گروه ی G كنید فرض الف)
.(fG)H = f داریم f(1) = 0 بهطوریكه

است. بدیه فروبنیوس گروه هر مركز دهید نشان ب)

Tهستند؟ حقیق Sn متقارن گروه تحویلناپذیر كاراكترهای همه آیا الف)
نباشد. حقیق نمایش هی كاركتر كه طوری به بزنید مثال گروه ی از حقیق كاراكتری ب)

این از كدام هر برای را شور شناساگر است. شده داده زیر بهصورت S4 متقارن گروه كاراكترهای جدول ج)
كنید. بحث نه، یا هستند حقیق نمایش ی كاراكترهای كاراكترها، این ه این در و كنید حساب كاراكترها

تزویج رده نماینده (1) (1 2) (1 2 3) (1 2) (3 4) (1 2 3 4)

χ3 2 0 −1 2 0
χ4 3 1 0 −1 −1
χ5 3 −1 0 −1 1
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