
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کاربردها و اعداد محاسباتی نظریه محاسباتی،� جبر کنفرانس اولین
.۵ تا ١ صفحات ،(٢٠١۴ دسامبر ١٩-١٧) ١٣٩٣ آذر ٢۶-٢٨ کاشان، دانشگاه ایران،

سخنرانی

دقیق سرشت�های درباره

ادهمی رقیه سیده
مدرس تربیت دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده

r.adhami@modares.ac.ir

ایرانمنش علی
مدرس تربیت دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده

iranmanesh@modares.ac.ir

چکیده
اعداد از L مفروض مجموعه ،برای L نوع از (G,χ) دقیق زوج�های تمام رده�بندی مسئله
L که حالتی در مسئله این گرفته�است. قرار مطالعه مورد بسیاری محققین توسط جبری، صحیح
گویاست، اعداد شامل تنها L که حالتی برای نتایج اما شده�است؛ حل است، غیرگویا عدد یک شامل
گویاست؛ عدد یک l آن در که ،L = {l} از: عبارت�اند حالت�ها این از برخی است. محدود بسیار
یا l = −١ آن در که ،L = {l, l + p} L؛ = {−٢,١} L؛ = {−١,٢} L؛ = {−١,١}

است. فرد و اول عددی p و l = ١− p
داده�ایم. قرار مطالعه مورد را L = {−٣,١} و L = {−١,٣} حالت�های مقاله این در

دقیق. زوج متناهی، گروه دقیق، سرشت کلیدی: های واژه

.٢٠C١۵ :(٢٠١٠) امریکا ریاضی انجمن موضوعی بندی رده

مقدمه ١
کنیم: می تعریف .G از باوفا سرشتی χ و است متناهی گروه یک G کنید فرض

L(χ) := {χ(g)|١ ̸= g ∈ G}

١
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(یا (G,χ) زوج .[٢] می�شمارد را Sh(χ) ،|G| که شده�است ثابت .Sh(χ) = ∏
l∈L(χ)

(χ(١)− l) و

.Sh(χ) = |G| و L = L(χ) هرگاه می�شود، نامیده� L نوع از دقیق را ( χ سرشت اختصار به
مفروض مجموعه ازای به ،L نوع از (G,χ) دقیق زوج�های همه رده�بندی مسئله تعریف، این ارائه از پس

.[٢] شد مطرح جبری صحیح اعداد از L
و χ ′ = χ −m١G دهیم: قرار و باشد m تکرار درجه با χ اصلی جزء G از ١G اصلی سرشت اگر
از دقیق (G,χ ′) اگر تنها و اگر است L نوع از دقیق (G,χ) صورت، این در ،L′ = {l−m|l ∈ L}
فرض دقیق زوج�های مطالعه در .(χ,١G)G = ٠ هرگاه می�شود، نامیده� نرمال�شده (G,χ) باشد. L′ نوع

است. نرمال�شده (G,χ) می�کنیم

در غیرگویاست، عددی شامل L که حالتی در L نوع از (G,χ) دقیق زوج�های تمام رده�بندی مسئله
است: شده حل زیر قضیه

اختیار غیرگویا مقداری χ و است نرمال�شده و دقیق (G,χ) کنید فرض ( [١] در ١.٣ (قضیه .١.١ قضیه
داریم: صورت این در می�کند؛

سرشت دو مجموع χ و m≥ ۵ یا است، خطی χ و m≥ ٣ که است m مرتبه از دوری گروهی G .١
است؛ G از مختلط مزدوج خطی

٢؛ درجه از تحویل�ناپذیر سرشتی χ و است فرد m≥ ۵ که است ٢m مرتبه از وجهی دو گروهی G .٢

،χ = ψ +ε یا χ = ψ و است زوج m≥ ٨ که است ٢m مرتبه از یافته تعمیم چهارگانی گروه G .٣
m؛ مرتبه از دوری هسته با خطی سرشتی ε و ٢ درجه از تحویل�ناپذیر سرشتی ψ آن در که

٢؛ درجه از تحویل�ناپذیر سرشتی χ و است باینری وجهی هشت گروه با یکریخت گروهی G .۴

٢؛ درجه از تحویل�ناپذیر سرشتی χ و است SL(٢,۵) با یکریخت گروهی G .۵

.٣ درجه از تحویل�ناپذیر سرشتی χ و A۶ با یکریخت گروهی G .۶

،[٢] ک. ر. نمونه (برای اندک�اند گویاست، اعداد شامل تنها L که حالت�هایی برای نتایج طرفی از
.([۴] ،[٣]

نوع از دقیق (G,χ) اگر گویاست. عددی l آن در که است L = {l} حالت بین، این در حالت ساده�ترین
است. G منظم سرشت ρG آن در که ،χ = ρG−١G و l =−١ دید می�توان به�سادگی باشد، {l}

از هستند، متمایز گویای اعداد l٢ و l١ آن در که باشد، L = {l١, l٢} نوع از دقیق و نرمال�شده (G,χ) اگر
ایجاب این .l١ < ٠≤ l٢ و (χ ,χ)G = ١− l١l٢ که می�شود نتیجه ρG = (χ− l١١G)(χ− l٢١G)
و اگر (χ,χ)G = ٢ l؛ < ٠ که باشد، {l,٠} نوع از (G,χ) اگر تنها و اگر (χ ,χ)G = ١ که می�کند
یا {−١,٢} نوع از (G,χ) اگر تنها و اگر (χ ,χ)G = ٣ و باشد؛ {−١,١} نوع از (G,χ) اگر تنها

آمده�است: [۶] و [٢] در χ و G ویژگی�های از برخی اول، حالت برای باشد. {−٢,١}

٢
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صورت، این در است. G متناهی گروه از باوفا سرشتی χ کنید فرض ( [٢] در ٢.٢ (قضیه .٢.١ قضیه
معادل�اند: زیر گزاره�های

است؛ {٠, l} نوع از دقیق ،(G,χ) .١

تنها تزویج کالس یک N−{١} طوری�که به دارد، N مانند آبلی�مقدماتی و نرمال زیرگروهی G .٢
است؛ مزدوج gx با g ،x ∈ N هر و g ∈ G−N هر ازای به و است

می�شود. صفر یکی بجز تزویج کالس�های همه روی و است تحویل�ناپذیر سرشتی χ .٣

در دارد. {٠, l} نوع از χ مانند دقیق و نرمال�شده سرشتی G کنید فرض ( [۶] در ٢ (قضیه .٣.١ قضیه
برقرارند: زیر گزاره�های صورت، این

آن در که L(τ) = {m,m− l} آنگاه باشد، G از نرمال�شده و نابدیهی دقیق سرشت یک τ اگر .١
می�کند. عاد را l ،m و m < ٠

زیرگروه�های تعداد با است برابر G از {m,m− l} نوع از نرمال�شده و دقیق سرشت�های تعداد .٢
.G در l/m اندیس با نرمال

شده�اند: داده [٣] در نیز {−١,١} نوع از دقیق زوج�های

(G,χ) کنید فرض همچنین است. n درجه با G از سرشتی χ و متناهی گروهی G کنید فرض .۴.١ قضیه
است: یکریخت زیر گروه ١٢ از یکی با G صورت، این در است. {−١,١} نوع از دقیق و نرمال�شده

n)؛ = ۵) SL(٢,٣) و S۴ n)؛ = ٣) Q٨ و D٨
n)؛ = ٧) باینری وجهی هشت گروه و GL(٢,٣)

n)؛ = ١٩) A۶ n)؛ = ١٣) PSL(٢,٧) n)؛ = ١١) SL(٢,۵) و S۵
.(n = ٨٩) M١١ n)؛ = ٧١) A٧ از Â٧ دوم پوشش

حالت به و شد اصالح [۵] در که آمده�است [۴] در نابدیهی مرکز دارای گروه�های برای هم آخر حالت
شد: داده تعمیم زیر صورت به ،p فرد اول عدد و l = ١− p یا l =−١ ازای به ،L(χ) = {l, l + p}

p آن در که باشد، {−١, p− ١} نوع از دقیق و نرمال�شده زوج یک (G,χ) کنید فرض .۵.١ قضیه
دوری گروهی Z آنگاه باشد، نابدیهی Z = Z(G) یعنی، G �� گروه مرکز اگر به�عالوه، است. فرد و اول عددی

است: برقرار زیر موارد از یکی و است p مرتبه از
q؛ = ٢p+١ یا q = p+١ با G = Z×PSL(٢,q) G؛ = Z×D(٢p)

است. ES(p٣, p٢) خودریختی گروه G و |G|= p٣(p−١) q؛ = p+١ با G = Z×Sz(q)

عددی p آن در که باشد، {١p,١} نوع از دقیق و نرمال�شده زوج یک (G,χ) کنید فرض .۶.١ قضیه
از دوری گروهی Z آنگاه باشد، نابدیهی Z = Z(G) یعنی، G �� گروه مرکز اگر به�عالوه، است. فرد و اول

است: برقرار زیر موارد از یکی و است p مرتبه
q؛ = ٢p−١ یا q = p−١ با G = Z×PSL(٢,q)

٣
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G؛ = Z×PSL(٣,۴) و p = ۵ G؛ = Z×D(۶) و p = ٣
گروه یک G/Z و |G| = ١٠٨ ،p = ٣ است؛ ES(٢٧,٩) خودریختی گروه G و |G| = ۵۴ ،p = ٣

است؛ فروبینیوس
است. M٢٢ یا M١٠ سوم پوشش G و p = ٣

مرکز که فرض این با میگیریم، درنظر را L(χ) = {−٣,١} و L(χ) = {−١,٣} حالتهای ادامه در
هستند. نابدیهی نظر مورد گروه�های

اصلی نتایج ٢

و نرمال�شده زوجی (G,χ) که به�طوری است، G از باوفا سرشتی χ و متناهی گروهی G کنید فرض
که است این بر فرض و است G مرکز نماد Z(G) .ε = ±١ آن در که باشد {ε,−٣ε} نوع از دقیق
.|G|= (n−ε)(n+٣ε) داریم دقیق زوج�های تعریف بنابر و n؛ := χ(١) می�دهیم قرار .Z(G) ̸= ١

می�کنیم: تعریف همچنین
و aε := |Aε | می�دهیم قرار و A(−٣ε) := {g ∈ G|χ(g) =−٣ε} و Aε := {g ∈ G|χ(g) = ε}

.a(−٣ε) := |A(−٣ε)|
آورده�ایم: به�دست نظر مورد زوج�های برای را زیر ویژگی�های

،q و می�کند عاد را n− ε ،p که به�گونه�ای باشند، فرد و اول اعدادی q و p کنید فرض .١.٢ گزاره
داریم: صورت این در را. n+٣ε

χ(g)؛ = ε ،p مرتبه از G در g عنصر هر به�ازای .١

χ(h)؛ =−٣ε ،q مرتبه از G در g عنصر هر به�ازای .٢

ندارد. وجود G در pq مرتبه از عضوی هیچ .٣

.g.c.d(n− ε,n+٣ε) ̸= ١ .٢.٢ گزاره

.a(−٣ε) =
١
۴n٢+ ٣ε

۴ n−١ و aε =
٣
۴n٢+ ۵ε

۴ n−٣ .٣.٢ لم

.n = ۴k+٣ آن�گاه ε =−١ اگر و n؛ = ۴k+١ آن�گاه ε = ١ اگر .۴.٢ نتیجه

.|G|= ١۶k(k+١) که به�طوری است موجود k مانند طبیعی عددی .۵.٢ قضیه
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