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Θfμα 1 (2.5 μονιiδεg): Θεωρηoτε τουζ μετασχηματισμo1iζ

A1, : t' --- t' : λ"t ' Ι --- Ι' _ λr,

Α2 : t ----' t' : Ω(l)1. J --J r' : Ω(t')r, Ω :

A3: t_-t':t*e . Ι':tr
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Να βρεiτε τoυζ γε\,η/ητoρεq αυτc.i:ν των μετασχηματιoμιilιl' Για πιd τιμη τoυ Ζ oι μετασχηματισμoi
αυτoi oριζoυν μiα &λγεβρα Lie; Mηπωg αναγvωρiζεται αυτf1ν ην αξεβρα;

Θfβα 2 (2.5 μοvdδεq): Θεωρηoτε τoυζ τελεστ-εζ P,. J,T \i' J : i. 2) oι oπotoι ικανoπoιoriν τη

o16oειq μετ&θεαι1q

LJ' Pi] : eiiPi ' LPι' P,Λ - eojT ' |.J,Tl: iP"'r] : ο (4)

Να δεiξεται 6τι oι τελεoτ6q αυτoi γεvνoriν μiα &λγεβρα Lie. Eiναι η 6λγεβρα αυττ1 ημιαπΜ; Nα

δεiξεται 6τι ιoμiει η oxθoη

euJ Pιe-uJ : ξ cos u * eiiPi sinu .

Θfμα 3 (2.5 μον6δε6): Δεiξτε 6τι οι πtνακεq

.: (; ?),
απoτελο6v αναπαρ&oταση τηζ κυκλικηq oμαδαg Zz : {α,α2}. Eiναι η αναπαρ&oταoη αυη: Α)

πιoτη; B) αναγωγioιμη. Σε περtπτωοη που εiναι αναγωγioιμη, βρεiτε τιξ αναπαραoτdoειq απ6 τιg

οπoiεg αναλυεται.
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Θf μα 4 (2.5 μoνιiδεq): sJ'Εoτω Η η oμdδα oκτoνiωv που αποτελεiται απ6 τα oτoι1ε|α eg. eo

1. .. ,7) πoυ ικανoπoιolfu τη o16οη

e oeb : Φo1"e ,, _ δoυeo ) .

oπoυ μo6. oλικ& αντιoυμμετρικ6 αιiμβo}.ο με μη-μηδενικd'q oυνιoτιiloεg

'ιbo6,: *1 fοr αbc': 123, 516, 624- 135- 47l- 673' 572.

\α γραφεi o πiνακαq πολλαπλαο'ιαoμoti τω\, oκτoνtων.

B) Η dλγεβρα των oκτoνiων 6xει γεwητoρεζ τoυζ Χ o, (α : 1 , . . . , 7) oι oπoioι ικανοπoιο6ν

XoΧυ: ΦoωX.

Η &λγεβρα των oκτoνiων εiναι d,λγεβρα Lie;
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