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Abstract.
In deze thesis bekomen we meetkundige karakterisaties van verschillende deelstructuren bevat in de
m-dimensionale Desarguesiaanse projectieve ruimte PG(m, q) over het eindig veld Fq.
We bestuderen eerst pseudo-caps en weak eggs, dewelke het equivalent zijn van caps en ovöıden in hogere
dimensie. Door te veronderstellen dat sommige elementen Desarguesiaanse spreads induceren in hun
quotiëntruimte, bekomen we karakterisaties van elementaire pseudo-hyperovalen in PG(3n− 1, q) en van
elementaire eggs in PG(4n− 1, q). Daarna richten we onze aandacht op de Desarguesiaanse spreads zelf.
We tonen aan dat een (n− 1)-spread in PG(rn− 1, q), r > 2, Desarguesiaans is als en slechts als hij ten
minste r + 1 normale elementen in algemene positie heeft.
We beschouwen ook lineaire representaties en hun corresponderende grafen. Een lineaire representatie
T ∗n(K) is een punt-rechte incidentiestructuur ingebed in een projectieve ruimte PG(n + 1, q), volledig
bepaald door een puntenverzameling K in een hypervlak op oneindig. We bestuderen het isomorfisme
probleem voor lineaire representaties. Onder de voorwaarde dat K een geraamte bevat en dat geen
enkel vlak K snijdt in enkel twee snijdende rechten, bewijzen we dat twee lineaire representaties T ∗n(K)
en T ∗n(K′) isomorf zijn als en slechts als de puntenverzamelingen K en K′ isomorf zijn. Bovendien,
gebruikmakende van de incidentiegraaf van een lineaire representatie T ∗n(K), bekomen we een algemene
constructie die leidt tot niet-isomorfe families van samenhangende q-reguliere semisymmetrische grafen
van orde 2qn+1.
Tenslotte bestuderen we deelstructuren in de André/Bruck-Bose representatie, kortweg ABB-representatie,
van PG(2, qn) in PG(2n, q). We onderzoeken de ABB-representatie van Fqk -deelrechten en Fqk -deelvlakken
van PG(2, qn), en bekomen een karakterisatie van Buekenhout-Metz unitalen in PG(2, q2) uitgedrukt in
functie van zijn Baer secanten.
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