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1. Inleiding 

Een dame wil graag trouwen. Zij heeft 7 vrienden, uit wie ze een keus wil 

maken. Daar ze geen bijzondere voorkeur heeft, wil ze graag deze vrienden 

met elkaar vergelijken. Ze organiseert daartoe een aantal etentjes. 

Vanwege de grootte van de tafel nodigt ze per avond 3 vrienden uit. Om 

onderlinge afgunst te voorkomen wil ze het zo organiseren, dat elk twee-

tal vrienden elkaar precies een keer ontmoet. 

Begiftigd met een gezond verstand weet ze het hele vraagstuk op te split

sen in kleinere problemen: 

Probleem 1. Hoe vaak krijg ik elke vriend te eten? 

Oplossing. Per keer ziet iedere aanwezige vriend 2 mededingers. Er zijn 6 

concurrenten die hij ieder maar een keer mag zien, dus is iedereen 6 : 2 = 3 

avonden te gast. 

Probleem 2. Hoeveel avonden kost me dit? (Tijd is geld!) 

Oplossing. Iedere vriend komt 3 maal eten. Dat zijn dus samen 7 x 3 = 21 

gas ten. Per avond komen er 3, dus met wat overleg kan ik in 21 : 3 = 7 

avonden aIle etentjes afgewerkt hebben. 

Probleem 3. Kan ik een rooster samenstellen dat aan aIle eisen voldoet? 

Het kladblaadje van onze dame vermeldt de volgende aantekeningen: 

Zondag: Ad, Ben, Cor. 

Maandag: Ad, Daan, Erik. 

Dinsdag: Ad, Frits, Gerard. (Ad klaar) 

Verder keus uit Ben of Cor, Daan of Erik, Frits of Gerard. 

Woensdag: Ben, Daan, Frits. 

Donderdag: Ben, 'Erik, Gerard. 

Vrijdag: Cor, Daan, Gerard. 

Zaterdag: Cor, Erik, Frits. 

(Ben klaar) 

(Daan en Gerard klaar) 

Het lukt! 
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Rooster: 
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het kan nag anders opgeschreven worden als voIgt 
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De volgende meetkundige voorstelling is ook mogelijk. 
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Neem een regelmatige zevenhoek: ABDCFGE met middelpunt M. 
• . • • . M lk 360 De Lngetekende drLehoek met zLJn 6 door rotatLe am over te ens 7 

graden ontstane copieen bestrijkt alle zijden en diagonalen van de zeven

hoek precies eenmaal. Iedere geroteerde driehoek heeft met iedere andere 

precies een hoekpunt gemeen. De hoekpunten van een driehoek geven preCLes 

de 3 gasten per avond aan. 

Of onze dame een gelukkig huwelijk tegemoet gaat durven we niet te voor

spellen. In ieder geval heeft ze de incidentiematrix van het Fano-vlak 

ontdekt in haar tweede schema. (Zie [4J en ook de bijdrage van J.R. van 

Lint in dit nUlmner.) 

2. Definities en stellingen. 

Ret in de inleiding genoemde gastenrooster is een voorbeeld van wat we 

algemeen een t-(V,k,A) design noemen, kortweg t-design. In dit voorbeeld 

is 

v = 7 (= het aantal vrienden) 

k = '3 (= het aantal gas ten per avond) 

t = 2 en A = 1 (ieder 2-tal vrienden ontmoet elkaar precies 1 keer) 

Definitie. Een t-(V,k,A) design is een verzameling X waarin een collectie B 
van deelverzamelingen B1,B2, ••• (zgn. blokken) is aangegeven met de vol

gende eigenschappen. 

a) X heeft v elementen. 

b) ledere verzameling B E B heeft k elementen. 

c) leder t-tal elementen uit X vormt van precies A blokken een deelver

zameling. 

d) t ~ k ~ v-I , A > 0 

Eigenschap d) is toegevoegd om trivialiteiten te vermijden. De lezer over

tuige zich zelf van het feit dat ons gastenrooster een 2-(7,3,1) design LS. 

Designs met t = 2 worden weI block designs genoemd. Een aantal zinvolle 

vragen die men zich kan stellen zijn: 

1. Wat zijn de voorwaarden voor het .bestaan van een design met gegeven 

t,v,k,A.? 



- 4 -

2. Wat voor eigenschappen hebben designs? 

3. Hoe kan men designs construeren? 

4. Zijn er.verbanden met andere gebieden in de (discrete) wiskunde? 

Stelling 1. Ieder t-(v,k,A) design is tevens te beschouwen als een 

*. * A (v - t + 1 ) 
(t- 1) - (V,k,A ) desl.gn met A = k - t + 1 

Bewijs. Aan de eisen a), b) en d) uit de definitie is zonder meer voldaan. 

Om c) te bewijzen nemen we een willekeurig (t - I)-tal elementen uit x. Dit 

is op (v - t + 1) manieren uit te breiden tot een t-tal, dat op zijn beurt 

deel uitmaakt van precies A blokken. We tellen zodoende, uitgaande van 

ons (t - I)-tal in totaal A(v - t + 1) blokken waarvan dit (t - I)-tal dee I 

uitmaakt. Er komen echter dubbeltellingen voor, doordat we ieder blok zo 

vaak hebben geteld als ons (t- I)-tal binnen dit blok kan worden uitgebreid 

tot een t-tal, dus (k - t + 1) maal. Het aantal blokken waarvan het (t - 1)-

tal deel uitmaakt, is dus A(v - t + 1) [j 
k-t+I 

Stelling I kan ook herhaald worden toegepast zodat we ons t-design achter 

eenvolgens tevens kunnen interpreteren als (t - I)-design, (t - 2)-design, ••• , 

2-design, I-design, Cl-design. Hierbij bestaat de bijbehorende rij van )..

waarden uiteraard uit natuurlijke getallen. 

We vinden daarom als nodi~e voorwaarde voor het bestaan van een t-(v,k,A) 

design: 

Xgg~~gg~g~. Als een t-(v,k,A) design bestaat dan zijn de getallen 

Ai:= A ~~=~~~~=~=!~:::~~=~:~~ geheel (i = O,I, ... ,t-I). 

OpmerkinJi' A) is het aantal blokken, waartoe een willekeurig element van X 

behoort. 1.0 kan worden beschouwd als het aantal blokken. Immers, de lege 

verzameling is bevat in alle blokken .• 

Voorbeeld.l. In ons gastenrooster 1.S t = 2, v = 7, k = 3, A = 1, dus 

).,1=1 7 - 2 + 1 =3 3-2+} , 

Voorbeeld 2. Had onze dame slechts 6 huwelijkscandidaten en wilde ze onder 

dezelfde voorwaarden avondjes organiseren, dan zou er een 2-(6,3,) design 
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6-2+1 
moeten bestaan. Nu is evemlel Al = 13 _ 2 + 1 = 2!, geen geheel getal, dus 

haar opzet is gedoemd te mislukken. 

In de bestaande theorie over t-designs is de gegeven nodige voorwaarde 

tot nu toe de.enige bekende, die algemene toepassingsmogelijkheid heeft. 

Een overzichtelijke manier om t-designs op te schrij~en hebben we al min 

of meer gedemonstreerd: We nummeren de v elementen (punten) van X als 

xl ,x2,··· ,xv en de 1,0 blokken als B
J 

,B2 , •• '. ,BA • Een t-design kan nu weer

gegeven worden door zijn incidentiematrix A vag afmeting 1,0 x v, gede

finieerd door 

{

I als x, E B, 

A = (aij ); aij = 0 J J B1., 
als x. 't 

J 1. 

Afhankelijk van de gekozen nummering van punten en blokken kan zotn t-design 

op deze manier door legio matrices worden aangegeven. 

Voorbeeld. (Zie het 2-(7,3,1)-design uit de inleiding) 

Nummering van X 

Nummering van B 

Matrix 

A 

Zo 

0 

0 

0 

0 

B C 

Ma Di 

0 0 

0 ,0 

1 0 

0 

0 

0 

D 

Wo 

0 
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Za Zo ' Wo 
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0 0 

0 0 

0 0 0 

0 

0 

0 0 
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Vr 
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0 

C F 

Za Di 

0 

0 1 ' 

0 

0 

0 0 

0 0 

G E 

Do Ma 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

Bekijken we de eerste incidentie matrix nader: We schrijven er een kolom 

enen voor, en vervolgens schrijven we het complement van dit geheel er-

onder, dat wil zeggen we vervangen alle nullen door enen en omgekeerd. 
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1 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 1 0 0 

1 1 0 0 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 0 I 1 0 0 I 

1 0 0 1 0 1 1 0 

A = 

0 0 0 0 I 1 I I 

0 0 1 1 0 0 1 1 . 
0 0 1 I 1 1 0 0 

0 I 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 1 0 0 I 

De nu verkregen matrix blijkt incidentiematrix ~e zijn van een 3-(8,4,1) 

design: 

Toelichtin&. Eigenschappen a) en b) uit de definitie van een t-(v,k,>..) 

design zijn duidelijk, want alle 14 blokken bevatten 4 van de 8 elementen. 

Bezien we nu eigenschap c): In de bovenhelft van de matrix heeft elk twee

tal rijen op de laatste 7 plaatsen precies een maal een 1 gemeenschappelijk 

(we gingen uit van een 2-(7,3,1) design!), dus heeft elk tweetal rijen in 

de bovenhelft twee gemeenschappelijke componenten 1 en daarmee twee gemeen

schappelijke componenten 0 en vier verschillende componenten. Door de 

complementvorming geldt voor elk tweetai rijen uit de onderhelft prec~es 

dezelfde ei:gen~chap # Kiezen we een rij uit de bovenhelft en een rij uit de 

onderhelft, dan is dit tweetal of complementair of het heeft ook de boven

staande eigenschap. In blok terminologie 'vi! dit zeggen, dat ieder tweetal 
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van de 14 blokken hoogstens 2 gemeenschappelijke elementen heeft. Samen 

bevatten de 14 blokken dus 14 x (~) = 56 3-tallen, zonder dubbeltelling. 

Er zijn in X evenwel precies (~) = 56 3-tallen, dus ieder 3-tal uit X komt 

in precies een blok v~~r. Hiermee in c) bewezen. d) is snel geverifieerd. 

Resumeren we, dan zien we dat omgekeerd het geconstrueerde 3-(8,4,1) design 

blijkbaar ook een 2-(7,3,1) design bevat (namelijk ons welbekende gas ten

rooster). Dit is geen toevalligheid, want we kunnen bewijzen in het alge-

meen: 

Stelling 2. Als er een t-(v,k,A) design bestaat dan bestaat er ook een 
v-k . (t - 1) - (v - 1 ,k - 1,A) design en een (t - 1) - (v - l,k,Ak 1) desl.gn •. 
-t+ 

Bewijs. De structuur van de 14 x 8 incidentiematrix wijst ons de weg: 

We nummeren de blokken Bi (i = 1, ••• ,1.
0

) zodanig, dat 

als 

als 

De incidentiematrix A van het t-(V,k,A) design heeft dan de structuur 

I 

I 

• 
Al lJ rijen 

· 
1 

A = 
0 

0 

· A 
2 

· 
0 
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We zullen bewijzen, dat Al incidentiematrix is van een (t - 1) - (v - l,k - 1,A) 

design en A2 incidentiematrix van een (t-l) - (V-I,k'Ak~t-:l design. 

Aan de eigenschappen a) en b) is duidelijk voldaan. Nu eigenschap c): 

Neem een willekeurig (t-l)-tal uit ix2 , ••• ,xv}' Breiden we dit met Xl uit 

tot een t-tal, dan maakt dit t-tal dee I uit van precies A blokken met num

mers tussen 1 en ).I. Ret oude (t - I)-tal derhaive is opgenomen in precies A 

(overeenkomstige) blokken op de punten x
2

, ••• ,xy ' Hiermee is c) voor Al 

aangetoond. Neem wederom een (t-l)-tal uit {x2""'xv}' Dit komt voor 
. v - t + 1 . (. S 11' 1) • lon A t-) = Ak _ t + 1 b Lokken van he t gro te des logn Zloe te long en lon A 

v-t+1 v-k 
blokken van AI' dus in precies Ak I - A = Ak I blokken van A2 • "-t+ -t+ 
Eigenschap c) geldt dus ook voar A2, Uiteraard is zonder meer aan d) vol-

daan in beide gevallen. 

Gevolg. De complementaire matrix van ons gastenrooster is een 2-(7,4,2) 

design. In alledaagse terminologie: Kamen de 4 per ayond niet bij onze 

dame uitgenodigde vrienden gedurende die week in hun stamcafe bij elkaar, 

dan krijgt ieder 2-tal van hen op precies 2 avonden de kans samen het 

gedrag van hun gemeenschappeIijke minnares te bekritiseren. 

Evenals Stelling 1 impliceert Stelling 2 dat voar het bestaan van een t-design 

een aantal getallen geheel moeten zijn. Deze voorwaarde is evenwel dezelfde 

als de reeds eerder genoemde. Ga dit na! Stelling 2 geeft evenwel als nodige 

existentievoorwaarde voor een t-design op v elelemten het bestaan van 

(t - 1) designs op verzamelingen met v-I elementen. Dit suggereert dat naar

mate t groeit, de t-designs schaarser gezaaid zijn. De stand van zaken op 

dit ogenblik is dan ook, dat er geen t-designs met t ~ 6 bekend zijn. Een 

aantal wiskundigen vermoedt zelfs dat t-designs met t ~ 6 niet bestaan. 

Keren we even terug maar het 3-(8,4,1) design dat we geconstrueerd hebben. 

Voegen we aan zijn icidentiematrix een lSde rij van louter nullen en een 

16
de .. . .. rloJ van louter enen toe, dan Zl.en we dat nu elk tweetal rl.Jen op 

minimaal 4 posities verschilt. Met andere woorden: we hebben een binaire 

code met 16 codewoorden, woordlengte 8 en minimumafstand 4. Deze code is 

een voorbeeld van de zogenaamde uitgebreide Hammin~-code. "Uitgebreid" wil 

zeggen: verleng elk codewoord met een symbool 0 of 1 zo dat het nieuwe 

codewoord even gewicht heeft. (zie [3J en de bijdrage van J.R. van Lint 

in deze aflevering). 
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3. Verb and tussen t-designs en eindige meetkundes. 

We beperken ons van nu af tot t-(V,k,A) designs met t '" 2, A I, en AD = v. 
vl.v- 1) 

Volgens stelling (zie de voorwaarde na deze stelling) geldt: AD = lk(k _ 1) 
v-I 

en derhalve v-I'" k(k-I), terwijl verder A
J 

= lk="T ' dus Al = k. 

Gezien de interpretatie van A, Al en AD moet de incidentiematrix A van zo'n 

design dan de volgende eigenschappen hebben: 

(:t), A heeft afmeting v x v met v = k2 -k + 1. 

(:i,i), ledere rij~en iedere kolom uit A bevat precies k enen. 

(iii) leder tweetal kolommen van A heeft in precies een gemeenschap

pelijke positie een 1. 

Uit de laatste eigenschap voIgt dat ieder tweetal rijen uit A in ten hoog-

ste een gemeenschappelijke positie een 1 heeft. De lezer overtuige zich 
k 

(2) paren hiervan uit het ongerijmde: Nu gaan we tellen: Per kolom worden 

van enen waargenomen, dus (~) paren van rijen gesignaleerd, die 

die gemeenschappelijke kolom een 1 hebben. Dit levert in totaal 

juist in 
k 

v(z) 

verschillende rijenparen. 

Anderzijds bedraagt het totaal 
v k(k - 1) 

(2) = v·Hv- I) = v. Z 

rijenparen gevonden hebben, of 

aantal rijenparen van onze matrix 
k v(2)' Dus moe ten we met onze telling ook aIle 

te weI: A heeft als extra eigenschap 

(iv) leder tweetal rijen van A heeft in precies een gemeenschappelijke 

positie een I. 

We zien hieruit, dat de getransponeerde AT van de incidentiematrix 66k een 

2-(v,k,1) design representeert. De (symmetrische) structuur van de matrix 

van het gastenrooster is hiervan een illustratie. 

Veranderen we nu ons taalgebruik: Noem de elementen van X: punten. Noem de 

blokken: lijnen. Dan voldoet onze structuur van punten en lijnen aan de 

volgende eigenschappen, vertaald uit die van A: 

(i) Er zijn k(k - I) + 1 punten en lijnen. 

(ii) Elk punt ligt op k lijnen en iedere lijn bevat k punten. 

(iii) Door elk 2-tal punten gaat precies 1 lijn. 

(iv) Elk 2-tal lijnen heeft precies I snijpunt. 
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Dit zijn preC1.es de axioma I s van een projectief vlak van orde k - 1. Hier

mee is bewezen de volgende stelling: 

Stelling 3. Er bestaat een projectief vlak van orde k - 1 dan en slechts dan, 

als er een 2-(k(k-l) + l,k,l) design bestaat. 

Het projectieve vlak van orde 2 (Eano-vlak) is hieronder geschetst. Dit cor

respondeert met het gastenrooster uit de inleiding. 

A 

EaF--------~~~--------4BC 
F 
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