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خدا نام به
١٣٨٨ اردیبهشت ٢٣ چهارشنبه تاريخ اعداد جبری ترمنظریه میان امتحان

ساعت ٣ مدت:
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حلقه1 یك در آل ایده یك نرم ددكیند، حلقه حسابی، میدان یك مبین حلقه، یك صحیح بستار كنید: تعریف دقیق طور به را زیر مفاهیم
نمره) ١٠) .Rn در ه شب یك حجم ،Rn در ه شب ددكیند، حلقه یك آل ایده های رده گروه كسری، آل ایده ددكیند،

داریم2 A از x ناصفر عضو هر برای دهید نشان باشد. K در جبری صحیح اعداد حلقه A و حسابی، میدان یك K كنید فرض الف)
نمره) ۵) .|NK/Q(x)| = |A/Ax|
عدد هر دهید نشان باشد. K در جبری صحیح اعداد حلقه A كنید فرض گیریم. م نظر در را Q روی n درجه از K حسابی میدان ب)
نمره) ۵) دارد. قرار A آل ایده bn در حداكثر b مثبت صحیح

و3 مبدا به نسبت متقارن پذیر، اندازه زیرمجموعه یك S و Rn در ه شب یك H اگر كنید: ثابت را مینكوفس قضیه از زیر نتیجه الف)
نمره) ۵) است؟ الزم S بودن محدب شرط آیا است. 0 از غیر نقطه یك شامل S ∩ H آنگاه µ(S) > 2nv(H) و Rn از محدب
در كه N(b) 6 ( 4

π
)r2 n!

nn |d|
1
2 كه طوری به است b آل ایده یك شامل K آل ایده رده هر آنگاه باشد حسابی میدان یك K اگر ب)

نمره) ۵) است. K مطلق مبین d و K موهوم های سازی ور غوطه تعداد 2r2 اینجا
نمره) ۵) است. ±1 مخالف K ̸= Q حسابی میدان هر مطلق مبین دهید نشان ج)
گروه باشد. Q(z) در واحد های ریشه گروه G كنید فرض گیریم. م نظر در را z ∈ C واحد ام p اولیه ریشه یك و p فرد اول عدد د)
نمره) ۵) است؟ ایزومورف گروه چه با Q(z) الهای ی

R(نمره ۵) چیست؟ Q(
√

10) در جبری صحیح اعداد حلقه الف)
نمره) ۵) كنید. پیدا را Q(

√
10) اساس ه ی ب)

نمره) ۵) كنید. پیدا را x2 − 10y2 = ±1 معادالت صحیح های جواب همه ج)
نمره) ۵) است؟ اصل آل ایده دامنه یك Q(

√
10) در جبری صحیح اعداد حلقه آیا د)

S(نمره ١٠) است. اصل آل ایده دامنه یك ،Q( 3
√

2) عبی م میدان جبری صحیح اعداد حلقه دهید نشان

T.است واحد ریشه یك z كنید ثابت باشد یك با برابر z مزدوجهای همه مطلق قدر اگر گیریم. م نظر در را z ∈ C جبری صحیح عدد
نمره) ١٠) نیست؟ كاف م ح این اثبات برای |z| = 1 شرط آیا

باشيد موفق


