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~. Eindige lichamen. 

Een lichaam F, dat een eindig aant3l elementen bevat, is noodznke

lljlc com.mutatief, [1] p.33. Noem het eenheidselement 1 en zij p het 

kleinste natuurlijke getal zodcJt p.1:;0• Dan is. p priem (p--ka:r.akte

ristiek van Fi. Het waot.al elementen van Fis 
l{ 

q = p 

Het product van de elementen io van Fis -1. 

De ,terg~1-i-3-kJn2 
. .I. ., -2 . 2 

a x · · +-b . =:= y , a I o 
--... 

is oplosb~i.,r 'Ln- F, omdat beide l0den !£q+1) wnarden van F doorlopen., 

ala x resp. y alle waarden v8n F doorlopen. 

~ ... Het projectieve vlak over FJ- na.tatie .:,,0 {2,q}.... 

Punten zijn klassen van grepen 

,') 

waat>in (I, J xi f. F, J\ ,/O. Er· zi,jn qc;,+q-!'-1 punt-e.n~ Elke r-echte bev-8t 

q+1 t}.unten, cloor ell{ punt gcian q+1 reehten. 

3 0 Kegels~eden 1n PG (2,q). 

Neem pJ2. De verc;i.:,li,jlcin(; 

,- X , ,{_ 8 , X 
l .J l ,) 

"" 0 

is te herlej_rJen tot 
r 2 2 2 2 2 2 
ci 1x1 +a 2x 2 +2 3x3 =0, of • 1x 1 +Q 2x2 =0, of x 1 =0. 

Ann het derde type voldoen q+1 punten, aan het tweede type e~n punt 

of 2q+1 punten. De verz2meling der punten die aan het'eerste type 

voldoen heet een kegelsnede. Elke kegelsnede bevat precies q+1 pun

ten, immers wec;ens 1. beva t hlj tenmins te een punt P, en a lle rech -
· ten (op e~n na) door P snijden de kegelsnede nag in een ander punt. 
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4. Ovolen. 

Een ovaol K is een ver~~mclin~ v~n q+1 punten, zod• t ~~en drietnl 
r:ollinenir 1::i. 

Neem een rechte die 2, reap. 1, resp. 0 snijpunten met een ov1al K 

heeft, een scc:rnt, resp. t:in1~ent, resp. nonsecant vnn K. Door een 

punt op K gaat ~~n tnngent. Joor een punt Q niet op K gaan of twee 

t:rni.,;enten (zeg: :✓, lit;t buiten K), of nul t1ngenten (zei_;: Q lit:t ~

~ K). Er ziJn }q(q+1) bultenpunten en evenveel s~c:rnti;;n. r Op 

een nonsec,n1t lig1:;en .':('1+"1) bl11.ten- en evenveel binnt:>npunten. Op 
een secnnt liggen ½(q-1) bulter1- en evenveel binnenpunten. Door een 
binn~npunt gn~n !(q+1) sec1nten en evenveel nonsecanten. Door een 

buitenpunt sn1n }(q-1) 'H:c:rnten en evenveel nonsec,rnten. 

Hoof::.1:3tE::111nf'~• Flkt: cv-,::1 rn een kef_~el~,m::tJl,. 

Verr10~den vnn Ku.1t :rnh 1mJ [11] , ,:,ewijs v~rn B. Sq;re [:?.) . 
5. Hulpstelling. DE: dr1ehoek gevorrid door J punten v1n een ovn::il en de 

drielloek ;;:evormd door de t ,nrenten in deze pun ten lig

gen perspectivi3ch. 

Bcwijs: Neern o1 ,o2 ,o3,P op een uv;nl K. L11t de rechten o1P, 1=1,2,3 1 

tot vergeliJking resp. 

hebben, w:-wrrn \•\i\3""''1. L1at cle trrncenten in o1 ,o2 ,o3 tot ver\;;e
liJkLnc t"esp. 

~tbben, dnn geldt, als P nlle punten fo 1 v• n K doorloopt, dus • ls 

A1 lle W• 3rden vnn F beh3lve Oen nj doorloopt, d3t 

!Ht betekent, d:1t de vcrt,indlngorcchten v:rn o1 en rjAt'k door 

punt U gnnn. W~nneer U eenheiJspunt ls, ~Jt 1s n 1=~ 2=9 3=-1. 

6. Bewijs der hoof~stell.~n~. 

Neem de coordin,ten(~rJ,..:i-1ch~k ~m het cenhciclspunt ·ils H, 5 .. J·:n h"'ef:: 

in zijn punten o. de tangent r 1 • WiJ bewijzen dot Pop K 1mpllc8ert 
l 

Pop C. Laat P(c 1 ,c 2 ,c3) de rechte 

re b1x 1 +- b2x2 + b3x3 = O 

als tangent aan K hebben. Toepassins van de hulpstelling op driehoek 
o1ojp levert --- -_.,.._,....,. ______ _ 
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T w € E' :, (' ·:m 2 n t e n ( X '1 .. y ·1 ) , ( )( 2 ., y 2 ) S' n ( X 3 , y 3 ) ' ( X 4 J y 4 ) ?.: l J n cl 'l !l C Ong r ll -
2nc te noem~n, indien 

{ y '( ) 2 ,1. ( ,, V ) 2 = \'-,,,-f,2 , Jt1-··2 
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