
Automorfizmy grupy A4

Wykażemy, że Aut(A4) ≈ S4.

Przypomnijmy, że grupa A4 sk lada sie↪ z naste↪puja↪cych 12 permutacji zbioru {1, 2, 3, 4}:

A4 =

 1,
(12)(34), (13)(24), (14)(23),

(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)


gdzie kolejne wiersze zawieraja↪ elementy rze↪du 1, 2 oraz 3. Ponadto, elementy z dwóch pierwszych wierszy
tworza↪ 4-elementowa↪ podgrupe↪ K < A4.

Zauważmy najpierw, że A4 = ⟨(12)(34), (123)⟩, to znaczy A4 jest najmniejsza↪ grupa↪, zawieraja↪ca↪ te dwa
elementy.

Istotnie, niech H = ⟨(12)(34), (123)⟩ 6 A4. Przypomnijmy, że sprze↪ganie permutacji polega na zamianie
liter w obre↪bie poszczególnych cykli:

α · (i1, . . . , ik) · α−1 = (α(i1), . . . , α(ik)).

Wobec tego do grupy H, oprócz (12)(34), (123), należa↪ także elementy

(123) · (12)(34) · (123)−1 = (23)(14) oraz (123) · (23)(14) · (123)−1 = (31)(24).

Zatem K 6 H, ska↪d 4
∣∣|H|. Ponieważ H zawiera ponadto element (123), mamy |H| > 4, a skoro 4

∣∣|H|
∣∣12,

to |H| = 12, wobec czego H = A4.

Każdy automorfizm jest kompletnie wyznaczony przez to, doka↪d posy la generatory (12)(34) oraz (123).
Ponieważ automorfizmy zachowuja↪ rze↪dy elementów, możliwy jest tylko ruch w obre↪bie wierszy naszej tabelki,
zatem mamy co najwyżej 3 · 8 = 24 automorfizmy.

Ponieważ A4 ▹ S4, każdy automorfizm wewne↪trzny fσ(x) = σxσ−1 w grupie S4 obcina sie↪ do automorfizmu
podgrupy A4. Zadaje to homomorfizm

S4 −→ Aut(A4), σ 7→ fσ |A4
.

Wykażemy, że ten homomorfizm jest zanurzeniem, to znaczy, że obcie↪cie fσ do A4 jest identycznościa↪ tylko
wtedy, gdy σ = 1 ∈ S4. Wówczas grupa Aut(A4), mocy co najwyżej 24, be↪dzie zawierać 24-elementowa↪
podgrupe↪ S4, wie↪c be↪dzie jej równa.

Za lóżmy zatem, że fσ((123)) = (123). Wynika sta↪d, że (σ(1), σ(2), σ(3)) = (123). Nie znaczy to wcale, że
σ(1) = 1, ale na pewno mamy σ(4) = 4. Podobnie, z tego, że fσ((124)) = (124) wynika, że σ(3) = 3, itd.
Wobec tego σ = 1, co kończy dowód.
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Automorfizmy grupy D8

Wykażemy, że Aut(D8) ≈ D8.

Mamy D8 = {1, o, o2, o3, s, os, o2s, o3s}, przy czym elementy o, o3 sa↪ rze↪du 4, zaś pozosta le nietrywialne
elementy sa↪ rze↪du 2. Oczywíscie D8 = ⟨o, s⟩, zatem każdy automorfizm jest wyznaczony jednoznacznie przez
to, doka↪d posy la elementy o oraz s.

Ponieważ automorfizmy zachowuja↪ rze↪dy elementów, musimy mieć f(o) ∈ {o, o3}, zatem f(o2) = o2. Wobec
tego f(s) ∈ {s, os, o2s, o3s}; grupa D8 ma zatem co najwyżej 2 · 4 = 8 automorfizmów.

Wpiszmy kwadrat w ośmioka↪t foremny W8,  la↪cza↪c krawe↪dzia↪ co drugi wierzcho lek ośmioka↪ta. Symetrie
w lasne kwadratu przekszta lcaja↪ ośmioka↪t na siebie, zatem tworza↪ podzbiór symetrii ośmioka↪ta, wie↪c mamy
D8 6 D16. Ponieważ D8 ma indeks 16/8 = 2 w D16, to jest podgrupa↪ normalna↪. Wobec tego automorfizmy
wewne↪trzne fσ(x) = σxσ−1 grupy D16 zachowuja↪ podgrupe↪ D8. Mamy zatem homomorfizm

π:D16 −→ Aut(D8), σ 7→ fσ |D8
.

Przypuśćmy, że σ należy do ja↪dra homomorfizmu π, czyli element σ jest przemienny ze wszystkimi symetriami
kwadratu.

Gdyby element σ by l jedna↪ z symetrii osiowych W8, to możemy wybrać symetrie↪ τ kwadratu tak, by jej oś
nie by la prostopad la do osi σ – wtedy σ i τ nie be↪da↪ przemienne, wbrew za lożeniu. Wobec tego σ musi być
jednym z obrotów ośmioka↪ta W8.

Zauważmy jednak, że jeśli pewien obrót jest przemienny z odbiciem s w jednej z osi symetrii W8, to jest też
przemienny ze wszystkimi symetriami, gdyż różnia↪ sie↪ one od s o obrót. Wynika sta↪d, że σ jest centralny
w D16. Wobec tego ja↪dro π pokrywa sie↪ z centrum Z(D16), które sk lada sie↪ z dwóch elementów: id oraz
symetrii środkowej.

Mamy zatem D8 ≈ D16/Z(D16) 6 Aut(D8). Ponieważ grupa automorfizmów ma co najwyżej 8 elementów,
mamy Aut(D8) ≈ D8.
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Automorfizmy grupy Q8

Wykażemy, że Aut(Q8) ≈ S4.

Mamy Q8 = {±1,±i,±j,±k}, przy czym Z(Q8) = {1,−1}, zaś sześć pozosta lych elementów jest rze↪du 4.
Z regu ly mnożenia symboli i, j, k wynika, że Q8 = ⟨i, j⟩. Jeśli f jest automorfizmem Q8, to f zachowuje
centrum, ska↪d f(−1) = −1. Ponadto f(i) musi być elementem rze↪du 4, mamy wie↪c potencjalnie 6 możliwości
do wyboru. Gdy f(i) = a, to f(−i) = −a, zatem element f(j) można wybrać na co najwyżej 4 sposoby.
Zatem grupa Aut(Q8) ma co najwyżej 6 · 4 = 24 elementy.

Skonstruujemy poszukiwane automorfizmy z pomoca↪ geometrii. Skojarzmy elementy rze↪du 4 grupy Q8

z naste↪puja↪cymi wektorami w przestrzeni R3:

±i ↔ (±1, 0, 0), ±j ↔ (0,±1, 0), ±k ↔ (0, 0,±1).

Zauważmy, że wektor przypisany wynikowi mnożenia pary różnych elementów zbioru {±i,±j,±k} ⊂ Q8

pokrywa sie↪ z iloczynem wektorowym odpowiadaja↪cych im wektorów. Ponieważ iloczyn wektorowy v × w
zależy od iloczynu skalarnego oraz orientacji przestrzeni, dla dowolnej izometrii f , która zachowuje orientacje↪
zachodzi równość f(v × w) = f(v) × f(w). Wobec tego każda parzysta izometria R3, przeprowadzaja↪ca
powyższy zbiór sześciu wektorów w siebie, zadaje automorfizm grupy Q8, gdy dodatkowo po lożymy f(1) = 1
oraz f(−1) = −1.

Takie izometrie sa↪ obrotami, zachowuja↪cymi sześcian [−1, 1]3 ⊂ R3. Osie tych obrotów przechodza↪ przez
środek sześcianu (0, 0, 0) i przebijaja↪ brzeg sześcianu w wierzcho lku, w środku krawe↪dzi lub w środku ściany.
Tak otrzymujemy:

a) dwa obroty rze↪du 3 wokó l każdej z 4 przeka↪tnych sześcianu – razem 8 automorfizmów;

b) obrót rze↪du 2 wokó l osi przechodza↪cej przez pare↪ przeciwleg lych krawe↪dzi, dla każdej z 6 takich par –
razem 6 automorfizmów;

c) obrót rze↪du 2 wokó l osi przechodza↪cej przez środki pary przeciwleg lych ścian, dla każdej z 3 takich par –
razem 3 automorfizmy;

d) dwa obroty rze↪du 4 wokó l osi przechodza↪cej przez środki pary przeciwleg lych ścian, dla każdej z 3 takich
par – razem 6 automorfizmów,

co wraz z identycznościa↪ daje szukane 24 automorfizmy.

Wiemy już, że grupa Aut(Q8) jest izomorficzna z grupa↪ Isom+ obrotów sześcianu. Wystarczy wykazać,
że druga z tych grup jest izomorficzna z S4. W tym celu zauważmy, że każdy obrót sześcianu permutuje
cztery przeka↪tne sześcianu, co zadaje homomorfizm ϕ: Isom+ −→ S4. Każdy z (wymienionych wyżej) nie-
trywialnych obrotów porusza pewna↪ przeka↪tna↪, zatem ϕ jest homomorfizmem różnowartościowym, a zatem

izomorfizmem. Sta↪d Aut(Q8) ≈ Isom+ ≈ S4.
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