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 4הרצאה                        
  הומומורפיזמים ואיזומורפיזמים                              

 
HGfשתי חבורות כלשהן. פונקציה שלמה  ,HGתהיינה  .1הגדרה  :  נקראת

Gggאם לכל  הומומורפיזם 21 )()()(מתקיים  , 2121 gfgfggf HG   כאן(G 

HGfבהתאם(. הומומורפיזם  Hו  G-הן פעולות בינאריות ב Hו  :  נקרא
איזומורפיות נקראות  ,HGפונקציה הפיכה. שתי חבורות  fאם  איזומורפיזם

HG)סימון,    .אם קיים איזומורפיזם ביניהן ) 
 

63 ניקח . 1דוגמה  , ZZ  HG  63ונביט בפונקציה: ZZ f  המוגדרת באופן

])0[(]0[,])1[(]2[,])2[(]4[,הבא:  636363  fff. 
 

תהיינה   . 2דוגמה  GG ,R  ו 

HH ,0
R  הפונקציה .

xexfHGf  היא הומומורפיזם, מפני שהיא מקיימת   :,)(
)()()( yfxfyxf .הפונקציה הזאת היא גם איזומורפיזם מפני שהיא הפיכה . 

 
 

 יחס שקילות בין חבורות. הוא . 1טענה 
 הוכחה.
 ביות.רפלקסי

GGidGפונקציה ה Gלכל חבורה  : היא איזומורפיזם מ-G ל-G לכן .GG  

 .Gלכל חבורה 
 

 סימטריות.
HG-נניח ש  איזומורפיזם . אז קייםHGf : .f  פונקציה הפיכה, לכן קיימת

GHf   -. נוכיח ש1:
1f  הומומורפיזם. ניקחHhHh  21 שני איברים  ,

GgGgפונקציה הפיכה, לכן קיימים  fכלשהם.   21 -כך ש ,

2211 )(,)( hgfhgf  212121. לכן )()()( hhgfgfggf 1 את . נפעילf 

)()()(משני הצדדים של השוויון ונקבל  2

1

1

1

2121

1 hfhfgghhf   הוכחנו .

GHהומומורפיזם ולכן  1f-ש . 
 

 .טרנזיטיביות
HG-נניח ש   וגםFH  אז קיימים איזומורפיזמים .FHbHGa  :,:. 

FGbaפונקציה ה : הפיכה כהרכבה של שתי פונקציות הפיכות. נוכיח ש-ba  
 הומומורפיזם: 

                           
))(())(())(())((

))()(())(())((

2121

212121

gbagbagabgab

gagabggabggba








  

 מ.ש.ל.                                                                                                                 
 
 

HGfיהי   .2טענה  :  הומומורפיזם חבורות. אז 

HGא.     eef )( . 

11ב.     ))(()(     gfgfGg. 

nnג.     gfgfnGg ))(()(      Z. 
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 . הוכחה
HGGGGGGGא.  eefefefefeee  )()()()(. 

1111ב.  )()()()()(   gfgfeefgfgfegg HGG. 

. את ההוכחה נעשה באינדוקציה לפי Nn-ג. נוכיח קודם שהטענה מתקיימת ל
n . 

 ין מה להוכיח. א 1nבדיקה:     
nn-צעד האינדוקציה: נניח ש     gfgf ))(()( אז . 

               11 ))(()())(()()()()(   nnnnn gfgfgfgfgfggfgf. 

nnנוכיח עכשיו שהשוויון        gfgf ))(()( 0מתקיים גם כאשרn. 

1||, אז 0nשל הטענה. אם אז השוויון נובע מחלק א'  0nאם        )( nn gg  .
||-מפני ש n  מספר טבעי ועבור מספרים טבעיים הטענה הוכחה, אז

||1||1 )())(()( nnn gfgfgf  11-. מחלק ב' נובע ש )()(   gfgf לכן .
nnn gfgfgf )())(()( ||1||1                      .                                              .מ.ש.ל 
 

HGfהומומורפיזם  הערה. : אם  טריביאליניקרא}{)Im( Hef . 
 

HGfיהי   .3טענה  : הומומורפיזם חבורות. אז 
HAfמתקיים  GAחבורה -א. לכל תת    )( . 

HBחבורה -ב. לכל תת      מתקייםGBf  )(1 . 
 .הוכחה

)()(-לא ריקה מפני ש Af)(קבוצה הא.   Afefe GH  ניקח .)(, Afyx   כלשהם

1)(-ונוכיח ש Afxy  מהשייכות .)(, Afyx   נובע שקיימיםAaAa  21 -כך ש ,

yafxaf  )(,)(  . אז 21

         )()()()())(()(
1

21

1

21

1

21

1 Afaafafafafafyx 
. 

 
1)(קבוצה הב.  Bf  לא ריקה מפני ש-)()( 1 BfeBeef GHG

 ניקח שני .

),()(איברים  11 BfyBfx   אז .ByfBxf   ולכן  )(,)(

                             Byfxfyfxfyxf   111 )()()()()(. 
 מ.ש.ל.                                                                                                               

HGfמהטענה הזאת נובע שאם  :  הומומורפיזם, אזHGf )(  וגם

Gef H  )Im(-ומסומנת כ fשל  תמונההנקראת  Gf)(חבורה ה-. תת1)( fתת .-

1)(חבורה ה

Hef   של  גרעיןהנקראתf ומסומנת כ-)(Ker f. 
 

HGf. יהי 4טענה  :  הומומורפיזם חבורות כלשהו. אז 

1    )()()(Ker)(א.     

212121 fgggfgfGgGg  . 

Ker)(}{ערכית אם ורק אם -חד-חד fב.      Gef . 
 . הוכחה

א. 
)(Ker)()()()()( 1

21

1

21

1

2121 fggeggfegfgfgfgf HH  . 
 

Ker)(ערכית. לכל -חד-חד f-ב.  נניח ש fg  מתקיים)()( GH efegf  לכן .

Geg   וזה גורר}{)(Ker Gef  . 
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Ker)(}{-נניח, להפך, ש Gef :אז מחלק א' נובע ש . 

              21

1

2121 }{)(Ker)()()(  ggefgggfgf G  . 
 מ.ש.ל.                                                                                                                   

 
 כמסקנה מיידית מקבלים את הטענה הבאה:

 
HGfהומומורפיזם  .5טענה  :  יהיה איזומורפיזם אם ורק אם

}{)(Ker,)Im( efHf . 
 

SRfשני חוגים כלשהם. פונקציה שלמה  ,SR יהיו .2הגדרה  :  נקראת

Rrrאם לכל  חוגים של הומומורפיזם 21  מתקיים ,

)()()(א.                  2121 gfrfrrf SR . 

)()()(ב.                 2121 gfrfrrf SR . 

SRfג.                 1)1(  . 

 בהתאם(. Sו  R-מסמנים פעולות ב Sו  R)כאן אינדקסים 

SRfהומומורפיזם  :  אם  איזומורפיזםנקראf ים פונקציה הפיכה. שני חוג
SR,  סימון, איזומורפיים נקראים(SR   .אם קיים איזומורפיזם ביניהם ) 
 .Im(f(-ומסומנת כ fשל  תמונההנקראת  Rf)(קבוצה ה
Ker)(:}|)(0{קבוצה ה   rfRrf  של  עיןגרהנקראתf   . 

 
 אם הם איזומורפיים כחוגים.  איזומורפיים. שני שדות נקראים הערה

 
 הוא יחס שקילות. יחס האפשר להוכיח ש 1כמו בטענה 

 
nf. פונקציה 3דוגמא  ZZ :  המוגדרת ע''י הנוסחהnrrf ][)(   יא ה

 ג'.-הומומורפיזם חוגים מפני שהיא מקיימת תנאים א'
 

2  ,)(חוג ה-. נביט בתת4דוגמא  RR Mba
ab

ba
S 




















 
 הפונקציה .

CSf המוגדרת ע''י הנוסחה  :   biaf
ab

ba   חוגים  של היא איזומורפיזם

 )בדוק את זה(.
******************************************************************************* 

HGf. הוכח שאם 1בעיה  :  חבורות, אז של איזומורפיזם 
||||א.     HG . 
 אבלית. Gאבלית אם ורק אם  Hב.    
 

),,(),(הוכח שהחבורות  .2בעיה  *

54  ZZ  הן חבורות איזומורפיות ומצא
 איזומורפיזם ביניהן. 

 
SRfהוכח שאם  .3בעיה  :  חוגים, אז של הומומורפיזם)Im( f חוג של -תתR. 

 
SRf. הוכח שאם 4בעיה  :  חוגים, אז של הומומורפיזם)(Ker f חבורה -תת

Ker)(-ביחס לחיבור. הוכח שב f .אין איברים הפיכים 
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Ker)(}0{שדה, אז  R. הוכח שאם 5בעיה  f חוגים של  לכל הומומורפיזם
SRf :  


