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1 Inleiding

Wanneer je aan een willekeurig iemand vraagt of hij of zij ooit al eens een
sudoku puzzel heeft opgelost, is het antwoord vast en zeker: “Ja!”
Deze populaire puzzel werd uitgevonden door Howard Garns, een gepensio-
neerd Amerikaans architect en freelance puzzelmaker. In 1979 werd het voor
het eerst gepubliceerd onder de naam ‘number place’. Later, in 1984, werd
de puzzel door een zekere Nikolo in Japan gëıntroduceerd, waar deze puzzel
meteen razend populair werd en waar hij ook de naam sudoku kreeg. Wat
vrij vertaald kan worden als: getallen blijven alleen, gezien ‘su’ en ‘doku’
respectievelijk ‘getal’ en ‘onafhankelijk’ betekenen. De rage reisde de hele
wereld rond en kreeg massa’s fervente aanhangers, wat tot op de dag van
vandaag nog steeds het geval is.

Zoals de meeste mensen wel weten bestaat een sudoku puzzel uit een 9 × 9
rooster dat onderverdeeld is in negen 3×3 roosters, waarbij enkele vakjes van
het rooster reeds ingevuld zijn met een cijfer uit de verzameling {1, 2, . . . 9}.
De kunst is de overige vakjes ook in te vullen, op zo’n manier dat in elke
horizontale lijn (= rij), in elke verticale lijn (= kolom) en in elk 3× 3 rooster
de cijfers 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.
Wat de meesten echter niet zullen weten is dat de oplossing van een sudoku
puzzel eigenlijk een speciaal geval is van een gerechte design. Dit is een n×n
rooster dat onderverdeeld is in n gebieden (in elke gebied is er plaats voor
n cijfers) waarin, net als bij onze sudoku puzzel, de cijfers 1 tot en met n
precies één keer moeten voorkomen in elke rij, kolom en gebied.

Na deze inleiding komen jullie in Hoofdstuk 2 al het nodige te weten over
gerechte designs. We definiëren er onder andere orthogonale en meervou-
dige gerechte designs, ook geven we in Stelling 2.10 een bovengrens voor het
aantal paarsgewijs orthogonale gerechte designs. In dit werkstuk worden er
ook enkele verbanden uitgelegd tussen sudoku’s en verschillende takken uit
de wiskunde, waaronder de codetheorie, de affiene en projectieve meetkunde.
Daarom geven we hiervan in Sectie 3.1 een korte omschrijving. Verder be-
spreken we in Hoofdstuk 3 enkele speciale sudoku oplossingen, zoals de sym-
metrische sudoku oplossingen, waar we in Sectie 3.3 uitgebreid op ingaan.
Tot slot gaan we in Sectie 3.4 over tot de constructie van verzamelingen van
paarsgewijs orthogonale sudoku oplossingen van maximale grootte. Zo be-
wijzen we onder andere (in Stelling 3.11) het bestaan van een verzameling
van zes paarsgewijs orthogonale sudoku oplossingen.
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2 Gerechte designs

2.1 Definitie

Definitie 2.1. Een Latijns vierkant van orde n is een n× n rooster (bij-
gevolg een vierkant) waarin elk cijfer uit de verzameling {1, 2, . . . n} precies
één maal voorkomt in elke rij en in elke kolom van het vierkant.
Men noemt twee Latijnse vierkanten L1 en L2 van orde n orthogonaal als
voor elke twee symbolen i en j uit de verzameling {1, 2, . . . n} er een uniek
paar (k, l) = (i, j) bestaat, met k resp. l afkomstig uit L1 resp. L2 en waar
k en l zich in dezelfde cel van het rooster bevinden.

Twee Latijnse vierkanten heten dus orthogonaal als het vierkant der pa-
ren, dat ontstaat wanneer men beide vierkanten op elkaar legt, uitsluitend
verschillende paren bevat.

Voorbeelden 2.2. 1. Gezien elk koppel (i, j), met i, j ∈ {1, 2, 3} precies
één maal voorkomt, zijn de Latijnse vierkanten L1 en L2 van orde 3
orthogonaal.

1 2 3
L1 := 2 3 1

3 1 2
,

1 2 3
L2 := 3 1 2

2 3 1

2. Onderstaande Latijnse vierkanten van orde 4 zijn niet orthogonaal,
daar het koppel (2, 3) twee maal voorkomt.

1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3

,

1 2 3 4
3 4 1 2
4 1 2 3
2 3 4 1

In 1956 introduceerde Behrens [2] een specialisatie van Latijnse vierkanten,
die hij ‘gerechte designs’ doopte.

Definitie 2.3. Een gerechte design is een n × n rooster, opgedeeld in n
gebieden S1, . . . , Sn, met in elk gebied n cellen van het rooster, waarin de
cellen zo ingevuld zijn dat in elke rij, in elke kolom en in elk gebied de cijfers
uit de verzameling {1, 2, . . . n} precies één maal voorkomen.

Merk op dat je uit de rij- en kolomrestricties van bovenstaande definitie
kan afleiden dat een gerechte design zeker een Latijns vierkant is.

Voorbeelden 2.4. 1. Oplossingen van sudoku puzzels zijn voorbeelden
van gerechte designs, waar n = 9 en de gebieden de 9 aangeduide 3× 3
roosters zijn.
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2. Zij L een willekeurig Latijns vierkant van orde n. Neem voor de n ge-
bieden Si, met i element van {1, 2, . . . n}, de verzamelingen van cellen
die het cijfer i bevatten. Een gerecht design voor deze partitie is precies
een Latijns vierkant orthogonaal met L.

We werken dit even uit voor n = 3 en waar L gegeven wordt door:

1 2 3
L := 3 1 2

2 3 1

In dit geval worden de 3 gebieden gegeven door:

S1 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)},
S2 = {(1, 2), (2, 3), (3, 1)},
S3 = {(1, 3), (2, 1), (3, 2)}.

Gerechte designs L′, L′′ voor deze partitie zijn:

1 2 3
L′ := 2 3 1

3 1 2
,

2 3 1
L′′ := 3 1 2

1 2 3

We zien duidelijk dat zowel L′ als L′′ orthogonaal is met L.

Afgaande op het tweede voorbeeld zou je kunnen denken dat er bij iedere
partitie een gerechte design bestaat. Dit is echter niet het geval. Nemen
we bijvoorbeeld een partitie van een 3× 3 rooster waarin we één gebied, stel
gebied S1, gelijk aan de eerste twee cellen van de eerste rij en de derde cel van
de tweede rij nemen, dan bestaat er geen gerechte design voor deze partitie.
Want bij alle mogelijke Latijnse vierkanten van orde 3 zullen in het gebied
S1 slechts twee verschillende cijfers uit de verzameling {1, 2, 3} voorkomen.

2.2 Oplosbare block designs

Definitie 2.5. Een block design is een stuctuur bestaande uit een verza-
meling punten en blokken, waarop er een incidentierelatie bestaat tussen deze
punten en blokken. Een blok kan met andere woorden beschreven worden aan
de hand van de punten die het bevat.
Een block design noemt men oplosbaar als er een partitie C1, . . . , Cr (re-
plicates) van de verzameling blokken bestaat zodat elk punt incident is met
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juist één blok in elke Ci.
De partitie van de verzameling blokken noemt men een resolutie van het
design.

We tonen nu aan dat de zoektocht naar gerechte designs bij een gegeven
partitie van het rooster kan getransformeerd worden naar een zoektocht van
resoluties van een block design.

Zoals reeds gezegd bestaat een gerechte design uit een n × n rooster dat
opgedeeld is in n gebieden S1, . . . , Sn van elk n cellen. We kunnen deze
structuur als volgt als een block design representeren:

• de punten zijn de 3n objecten r1, . . . , rn, c1, . . . , cn, s1, . . . , sn;

• voor elke cel van het rooster (dit zijn er n2), is er een blok {ri, cj, sk}
als de cel in de i-de rij, de j-de kolom en gebied k ligt.

We illustreren dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Voorbeeld 2.6. Figuur 1 toont een 5 × 5 rooster dat opgedeeld is in 5 ge-
bieden, elk bestaande uit 5 cellen. We kunnen dit rooster representeren als
een block design met 15 punten en 25 blokken, elk van orde 3. Zodat met elk
punt van het rooster precies één blok geassocieerd kan worden.

Figuur 1: Links een 5× 5 rooster opgedeeld in 5 gebieden. Rechts de repre-
sentatie als block design.

Eigenschap 2.7. Er bestaat, op permutaties van de cijfers 1, . . . , n na, een
bijectief verband tussen de gerechte designs van een gegeven partitie van een
rooster en de resoluties van het hierboven gedefinieerde block design.

Bewijs. Gegeven een gerechte design met n gebieden S1, . . . , Sn. Laat voor
alle i ∈ {1, . . . , n}, Ci de verzameling cellen zijn die het cijfer i bevatten.
Zoals volgt uit Definitie 2.3 bevindt er zich precies één i in elke rij, elke
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kolom en in elk gebied van het gerechte design. Hierdoor bevatten, voor alle
i, de corresponderende blokken van de cellen in Ci elke rij, elke kolom en elk
gebied precies één keer. Bijgevolg vormen deze blokken een partitie van de
puntenverzameling. Elke cel bevat slechts één cijfer i, dus elk blok komt voor
in juist één Ci. We hebben dus een resolutie. Het bewijs van de omgekeerde
implicatie verloopt analoog.

2.3 Orthogonale en meervoudige gerechte designs

In Sectie 2.1 van dit hoofdstuk zagen we reeds de definitie van een Latijns
vierkant.

Definitie 2.8. Een verzameling paarsgewijs orthogonale Latijnse vier-
kanten is een verzameling Latijnse vierkanten die twee aan twee orthogonaal
zijn.

We weten reeds dat gerechte designs in het bijzonder Latijnse vierkanten zijn,
we kunnen dus voor gerechte designs een gelijkaardige definitie geven:

Definitie 2.9. • Twee gerechte designs met dezelfde partitie van het roos-
ter zijn orthogonaal als ze orthogonaal zijn als Latijns vierkant.

• Een verzameling gerechte designs noemt men paarsgewijs orthogonaal
als de gerechte designs twee aan twee orthogonaal zijn.

Merk op dat de grootte van een verzameling paarsgewijs orthogonale Latijnse
vierkanten van orde n, ten hoogste n−1 kan zijn. Om dit aan te tonen maken
we gebruik van Tabel 1.

1 2 . . . n 1 2 . . . n
. .
. .
2 x
. .
. .

Tabel 1: Wegens de orthogonaliteit kan x slechts n− 2 waarden aannemen.

Ieder Latijns vierkant is equivalent met een Latijns vierkant met als eerste
rij 1, 2, . . . , n (voer permutaties uit op de cijfers). Gezien x, wegens de or-
thogonaliteit, de waarden 1 en 2 niet kan aannemen, blijven er slechts n− 2
mogelijkheden over. Samen met het eerste gekozen Latijnse vierkant zijn er
in totaal dus maximaal n− 1 orthogonale Latijnse vierkanten van orde n.
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Eigenschap 2.10. Gegeven een partitie van het n× n rooster in n gebieden
S1, . . . , Sn, elk bestaande uit n cellen. De grootte van de verzameling paars-
gewijs orthogonale gerechte designs met deze partitie is ten hoogste n − d,
waar d de maximale grootte is van de intersectie van een gebied Si en een
lijn (= rij of kolom) Lj 6= Si.

Bewijs. Neem een cel c ∈ Lj \ Si. Door een permutatie op de cijfers 1, . . . , n
in ieder vierkant uit te voeren, mogen we onderstellen dat elk vierkant cijfer
1 bevat in cel c. Wegens de definitie van een gerechte design komt in elk vier-
kant het cijfer 1 precies één maal voor in het gebied Si en, wegens onze keuze
van c, dus niet in lijn Lj. Ook moet het voorkomen van het cijfer 1 in ieder
vierkant in een andere cel zijn, daar de vierkanten twee aan twee orthogonaal
moeten zijn (en dus elk vierkant der paren uitsluitend verschillende paren
mag bevatten) en het paar (1, 1) reeds voorkomt in cel c (want alle vierkan-
ten hebben in cel c het cijfer 1 staan). Bijgevolg zijn er ten hoogste |Lj \ Si|
paarsgewijs orthogonale gerechte designs en is de eigenschap bewezen.

Opmerkingen 2.11. 1. Lj 6= Si is een noodzakelijke voorwaarde in bo-
venstaande eigenschap. Nemen ze bijvoorbeeld een 3×3 rooster en met
als gebied S1 de eerste rij, dan zouden er volgens Eigenschap 2.10 geen
orthogonale Latijnse vierkanten bestaan. In Voorbeelden 2.4 worden er
echter Latijnse vierkanten van orde 3 gegeven.

2. Bovenstaande eigenschap geeft slechts een bovengrens voor het aantal
paarsgewijs othogonale gerechte designs. Want zoals algemeen bekend
is, bestaan er bijvoorbeeld geen orthogonale Latijnse vierkanten van orde
2 en 6. Bijgevolg, gezien een gerecht design een Latijns vierkant is, ook
geen orthogonale gerechte designs van orde 6.

Het concept ‘gerechte design’ kan veralgemeend worden.

Definitie 2.12. Gegeven een verzameling van r partities van het n×n rooster
in n gebieden van grootte n. Een meervoudig gerechte design voor deze
partitie is een Latijns vierkant die gelijktijdig een gerechte design is voor alle
r partities.
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3 Speciale sudoku oplossingen

Het hoofddoel van deze sectie bestaat erin enkele speciale sudoku oplossing-
en, die we ‘symmetrisch’ zullen noemen, te onderzoeken.

We hebben reeds gezien dat een sudoku oplossing een gerechte design is
van het 9×9 rooster met als partitie negen 3×3 roosters. Om symmetrische
sudoku oplossingen te kunnen definieren, hebben we nog enkele andere types
van gebieden nodig.

Definitie 3.1. • Een minirij (resp. minikolom) bestaat uit 3 cellen
die samen een rij (resp. kolom) vormen in een 3× 3 rooster.

• Een gebroken rij definieren we als zijnde de unie van drie minirijen
die zich binnen de 3×3 roosters op dezelfde positie bevinden en waarvan
de cellen van deze unie slechts uit 3 kolommen afkomstig mogen zijn.

• Een gebroken kolom definieren we als zijnde de unie van drie mini-
kolommen die zich binnen de 3×3 roosters op dezelfde positie bevinden
en waarvan de cellen van deze unie slechts uit 3 rijen afkomstig mogen
zijn.

• Een locatie is een verzameling van 9 cellen die elk afkomstig zijn uit
een verschillend 3 × 3 rooster en zich, binnen de 3 × 3 roosters, allen
op dezelfde positie bevinden.

Deze definities stellen ons in staat een symmetrische sudoku oplossing te
definieren.

Definitie 3.2. Een symmetrische sudoku oplossing is een 9× 9 rooster
dat opgedeeld is in negen 3 × 3 roosters en ingevuld is met cijfers uit de
verzameling {1, . . . , 9} zodat elk cijfer zich precies één keer in iedere kolom,
rij, 3× 3 rooster, gebroken rij, gebroken kolom en locatie bevindt (Zie Figuur
2).

Het hoofdresultaat van dit hoofdstuk zal zijn dat er, op equivalentie na,
exact twee symmetrische sudoku oplossingen bestaan. Vooraleer we dit kun-
nen bewijzen, verklaren we eerst wat we precies bedoelen met twee equiva-
lente sudoku oplossingen.

Definitie 3.3. • Een grote rij (resp. grote kolom) is de kleinste om-
geving die gelijktijdig een unie is van 3× 3 roosters als van rijen (resp.
kolommen).

9



Figuur 2: Een voorbeeld van een symmetrische sudoku oplosssing.

• Twee sudoku oplossingen zijn equivalent als de één uit de andere kan
gevormd worden door een combinatie van één of meerdere van volgende
operaties: rijpermutaties die de partitie in grote rijen bewaren, kolom-
permutaties die de partitie in grote kolommen bewaren, transposities en
hernummering van de cijfers.

In het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen we ook paarsgewijs ortho-
gonale sudoku’s bestuderen; we tonen aan dat er hoogstens 6 orthogonale
sudoku oplossingen bestaan en er maximaal 4 paarsgewijs orthogonale sym-
metrische sudoku oplossingen zijn.

3.1 Korte omschrijving van codetheorie, affiene en pro-
jectieve meetkunde

In deze sectie geven we een korte beschrijving van enkele begrippen uit de co-
detheorie, affiene en projectieve meetkunde. Later in dit hoofdstuk, meer be-
paald in Sectie 3.4, zullen we gebruik maken van het eindige veld Z3, daarom
berperken we onze onderstaande bespreking tot het veld met 3 elementen.

3.1.1 Codetheorie

Een code C van lengte n over een alfabet A is een verzameling van
n-tupels bestaande uit elementen van A. Deze n-tupels noemen we de code-
woorden. Het geval dat wij aanschouwen is A = Z3. De Hamming afstand
tussen twee n-tupels is gelijk aan het aantal plaatsen waarop de twee co-
dewoorden van elkaar verschillen. De minimale afstand van een code is de
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kleinste Hamming afstand tussen twee verschillende codewoorden van de
code.
Indien de minimale Hamming afstand van een code van lengte 4, 3 is en deze
code gebruikt wordt in een communicatiekanaal waar één symbool in elk
codewoord verkeerd doorgestuurd kan worden, is het ontvangen codewoord
dichter bij het doorgestuurde woord dan tegen elk ander codewoord van de
code gelegen. Bijgevolg kan deze gemaakte fout dus verbeterd worden, zo’n
code wordt dan ook een 1-fout-verbeterende code genoemd. Wanneer
er in zo’n systeem één codewoord wordt doorgestuurd, kan de ontvanger in
principe 9 (het woord zelf of één van de 8 variaties van het woord door één
fout te maken) codewoorden doorkrijgen. Maar eender welk codewoord hij
van deze verzameling van 9 codewoorden doorkrijgt, zal hij kunnen corri-
geren tot het codewoord dat doorgestuurd werd. De verzameling van deze
negen woorden moet paarsgewijs disjunct zijn en, aangezien er 34 = 81 woor-
den bestaan van lengte 4 over Z3, kunnen er dus hoogstens 9 verzamelingen
met deze eigenschap bestaan. We zeggen dat de code perfect is wanneer
deze bovengrens van 9 bereikt wordt. M.a.w. een perfecte code heeft de
eigenschap dat elk woord van Z4

3 een afstand van ten hoogste 1 heeft t.o.v.
een uniek codewoord uit de perfecte code. Een perfecte code bestaat dus
uit 9 codewoorden waarbij elke 2 codewoorden in ten hoogste één coördinaat
overeenkomen. Het is algemeen geweten dat er een unieke perfecte code van
lengte 4 over Z3 bestaat, de zogenaamde (lineaire) Hamming code. In wat
volgt zullen we niet ingaan op de uniciteit van deze code, in Lemma 3.7 be-
palen we wel alle perfecte codes van lengte 4 over Z3.
De code C is lineair als het een deelruimte is van de vectorruimte Z4

3. De
dimensie van een lineaire code is gelijk aan de dimensie van de deelruimte
van de vectorruimte Z4

3. Merk op dat een translatie door een vaste vector
de Hamming afstand bewaart. Dus wanneer een lineaire code perfect 1-fout-
verbeterend is, is elk van zijn nevenklassen dat ook. We illustreren dit met
een eenvoudig voorbeeld over Z3: Zij p = (0, 1, 2, 1) en q = (0, 2, 0, 1), dan is
de onderlinge Hamming afstand van p en q gelijk aan 2. Neem nu vaste vec-
tor v = (1, 1, 1, 1), dan zijn de sommen p+ v = (1, 2, 0, 2), q + v = (1, 0, 1, 2)
en zien we inderdaad dat d(p, q) = d(p+ v, q + v) = 2.

Een lineaire code C van dimensie k kan voorgesteld worden door een ge-
nerator matrix, dit is een k × n matrix waarbij je door alle lineaire com-
binaties van de rijen te nemen, precies de elementen van de code C bekomt.
M.a.w. op de rijen van een generatormatrix bevinden zich de basisvecto-
ren van de deelruimte van Z4

3. Zo is bijvoorbeeld de code met onderstaande
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generatormatrix perfect. [
0 1 1 1
1 0 1 2

]
3.1.2 Affiene meetkunde

Een affiene ruimte is een ruimte waarin alle punten ‘evenwaardig’ zijn,
maw. er is geen oorsprong. De affiene deelruimten zijn de nevenklassen
van de vectordeelruimten, met ander woorden een affiene deelruimte is van
de vorm v + U = {v + u | u ∈ U} waar v een vector is, die we de repre-
sentante van de affiene deelruimte noemen, en U een vectordeelruimte. Deze
nevenklasse v + U wordt ook een translatie van U door v genoemd. De di-
mensie van een affiene deelruimte v + U is gelijk aan de dimensie van de
deelruimte U . Twee affiene deelruimten zijn parallel als het nevenklassen
zijn van eenzelfde vectordeelruimte. De verzameling van nevenklassen van
eenzelfde vectordeelruimte vormt een parallelklasse. Een transversaal van
een parallelklasse L is een verzameling T van punten zodat elk element van
L juist één punt van T bevat.

Een affiene deelruimte van dimensie 0, resp. 1 en 2 noemt met een ‘punt’,
resp. ‘rechte’ en ‘vlak’. De n-dimensionale affiene deelruimte over een veld
F noteren we met AG(n, F ). Indien |F | = q, kan dit ook geschreven worden
als AG(n, q). Gezien we in dit werkstuk enkel Z3 beschouwen, beperken we
ons hier tot het geval AG(n, 3). Deze ruimte bevat logischerwijs 3n punten,
namelijk al de punten (a1, a2, . . . , an), met ai element van Z3 = {0, 1, 2}. Ge-
zien we over Z3 werken, bestaat er van twee verschillende punten p1, p2 van
AG(n, 3) slechts één lineaire combinatie verschillend van p1, p2, namelijk het
punt −(p1 + p2). Hierdoor mogen we concluderen dat er precies 3 punten op
iedere rechte van AG(n, 3) liggen. In wat volgt zullen we ook gebruik ma-
ken van het feit dat een deelverzameling van AG(n, 3) een affiene deelruimte
is als (en slechts als) het de unieke rechte tussen elke twee punten van de
deelverzameling bevat.

3.1.3 Projectieve meetkunde

De n-dimensionale projectieve ruimte PG(n, F ) over een veld F is
de meetkunde waar de punten, rechten, vlakken, enz. afkomstig zijn van de
1−, 2−, 3−dimensionale deelruimten van een (n + 1)−dimensionale ruimte
V . Indien |F | = q, noteren we de projectieve ruimte ook als PG(n, q). Zoals
eerder vermeld, beperken we ons in dit werkstuk tot Z3 en aanschouwen we
dus enkel het geval PG(n, 3).
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Bijvoorbeeld, een punt van de projectieve ruimte PG(n, 3) is een 1-dimen-
sionale deelruimte van de vectorruimte V (n + 1, 3), met andere woorden
het correspondeert met een parallelklasse van rechten in de affiene ruimte
AG(n, 3). De punten van de projectieve deelruimte zijn met andere woorden
de punten op oneindig van de rechten uit de affiene deelruimte. Gezien we
PG(n, 3) kunnen beschouwen als V (n+ 1, 3) \ {0}/ ∼, met

x = (x0, . . . xn) ∼ y = (y0, . . . yn)⇔ ∃λ ∈ Z3 : x = λy,

heeft de projectieve ruimte PG(n, 3) (3n+1 − 1)/2 punten en liggen er op
iedere rechte precies 4 punten. In wat volgt zullen we ons vooral focussen
op de 3-dimensionale projectieve meetkunde ([3]). We zullen later gebruik
maken van volgende begrippen:

• Twee rechten noemen we scheef als ze niet coplanair zijn. Scheve rech-
ten zijn noodzakelijk disjunct. Omgekeerd zijn disjuncte rechten scheef,
gezien elke twee rechten gelegen in eenzelfde projectief vlak elkaar snij-
den (omdat twee vlakken in een 3-dimensionale ruimte nooit een ledige
doorsnede kunnen hebben, of zie vergelijking (1) en (3) hieronder). Bij-
gevolg vallen de begrippen “disjunct” en “scheef” samen voor rechten
in een projectieve ruimte. We zullen het eerder over disjuncte rechten
hebben, dan over scheve rechten. Merk op dat disjuncte rechten in
PG(n, 3) afkomstig zijn van 2-dimensionale deelruimten van F n+1 die
enkel de oorsprong als doorsnede hebben.

• Een hyperbolische kwadriek in PG(3, F ) is een verzameling van
punten waarvoor er een basis van de ruimte kan gevonden worden zo-
dat de punten uit deze verzameling voldoen aan de vergelijking x1x2 +
x3x4 = 0. Elk zo’n kwadriek bevat twee verzamelingen van paarsgewijs
disjuncte rechten die samen alle punten van de kwadriek bevatten (zie
Figuur 3). Één zo’n verzameling van rechten noemt men een regu-
lus, de andere verzameling is de tegenovergestelde regulus. Er zijn
veel reguli in de ruimte. Bijvoorbeeld, elke drie paarsgewijs disjuncte
rechten van een projectieve ruimte liggen in een unieke regulus. De
rechten van de tegenovergestelde regulus zijn dan alle rechten die al
deze gegeven drie rechten snijden, m.a.w. de tegenovergestelde regulus
bestaat uit de gemeenschappelijke transversale rechten van de gegeven
drie rechten. Een ander voorbeeld, zij L1 en L2 disjuncte rechten en
L3, L4 gemeenschappelijke disjuncte transversalen van L1, L2. Dan is
er een unieke regulus dat L1 en L2 bevat en waar L3 en L4 zich in
de tegenovergestelde regulus bevinden. Tot slot geven we mee dat een
regulus in PG(3, 3) 4 rechten bevat.
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Figuur 3: Een hyperbolische kwadriek.

• Een spread is een familie van paarsgewijs disjuncte rechten die samen
alle punten van de projectieve ruimte bevatten. Dit houdt in dat er
in een spread van PG(3, 3) precies (34 − 1)/(2 · 4) = (81 − 1)/8 = 10
rechten zijn. Een spread is regulier als het alle regulus door elke drie
van zijn rechten bevat (elke drie rechten uit een partitie zijn paarsgewijs
disjunct en liggen, zoals in het voorbeeld van hierboven vermeld staat,
dus in een unieke regulus). In PG(3, 3) bestaat er steeds een reguliere
spread, bovendien is elke regulus bevat in zo’n reguliere spread.

Het feit dat elke twee paar rechten uit eenzelfde projectief vlak elkaar
snijden is een gevolg van de dimensiestelling uit de lineaire algebra. Zoals
hierboven reeds gezegd zijn de punten en rechten van een projectief vlak 1-
en 2-dimensionale deelruimten van een 3-dimensionale vectorruimte. Zij nu
U1 en U2 twee verschillende 2-dimensionale deelruimten, dan geldt wegens de
dimensiestelling:

dim(U1 ∩ U2) = dim(U1) + dim(U2)− dim(U1 + U2) (1)

= 2 + 2− 3 (2)

= 1. (3)

3.2 Sudoku’s en meetkunde over Z3

We coördinatiseren de cellen van een sudoku rooster door gebruik te maken
van Z3. We geven elke cel c vier coördinaten (x1, x2, x3, x4) mee, met

• x1 is het nummer van de grote rij die c bevat;

• x2 is het nummer van de rij, binnen deze grote rij, die c bevat;
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• x3 is het nummer van de grote kolom die c bevat;

• x4 is het nummer van de kolom, binnen deze grote kolom, die c bevat.

Waarbij we de rijen, resp. kolommen nummeren van boven naar onder, resp.
van links naar rechts en we steeds beginnen nummeren vanaf 0 (zie Tabel 2).

0000 0001 0002 0010 0011 0012 0020 0021 0022
0100 0101 0102 0110 0111 0112 0120 0121 0122
0200 0201 0202 0210 0211 0212 0220 0221 0222

1000 1001 1002 1010 1011 1012 1020 1021 1022
1100 1101 1102 1110 1111 1112 1120 1121 1122
1200 1201 1202 1210 1211 1212 1220 1221 1222

2000 2001 2002 2010 2011 2012 2020 2021 2022
2100 2101 2102 2110 2111 2112 2120 2121 2122
2200 2201 2202 2210 2211 2212 2220 2221 2222

Tabel 2: Iedere cel kan gëıdentificeerd worden met een punt van Z4
3.

Nu kunnen we elke cel identificeren met een punt van de 4-dimensionale
vectorruimte V = Z4

3, waar de oorsprong de cel is die zich in linkerbovenhoek
bevindt. Gezien er niets speciaal is aan deze cel, kunnen we deze ruimte zien
als een affiene ruimte AG(4, 3).
Sommige gebieden van het sudoku rooster die we al besproken hebben, zijn
nevenklassen van 2-dimensionale deelruimten, zoals te zien in Tabel 3. Elke
2-dimensionale deelruimte correspondeert met een rechte in PG(3, 3).

Vergelijking Beschrijving van de nevenklassen Rechte in PG(3, 3)
x1 = x2 = 0 Rijen L1

x3 = x4 = 0 Kolommen L2

x1 = x3 = 0 3× 3 roosters L3

x1 = x4 = 0 Gebroken kolommen L5

x2 = x3 = 0 Gebroken rijen L6

x2 = x4 = 0 Locaties L4

Tabel 3: Enkele nevenklassen in Z4
3.

Ook weten we dat de hoofddiagonaal de deelruimte is gedefinieerd door de
gelijkheden x1 = x3 en x2 = x4. De anti-diagonaal is x1 + x3 = x2 + x4 = 2,
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een nevenklasse van de deelruimte x1 = −x3 en x2 = −x4.

In een sudoku oplossing komt ieder cijfer voor in 9 posities die samen als
verzameling een transversaal vormen van de nevenklassen van hierboven; de
rijen, kolommen en 3× 3 roosters (want ieder cijfer komt voor in elke rij, ko-
lom en 3×3 roosters). Bovendien is de oplossing symmetrisch indien analoge
eigenschappen gelden voor gebroken rijen, gebroken kolommen en locaties.

Definitie 3.4. Een sudoku oplossing is lineair als de posities van elk cijfer
uit de verzameling {1, . . . , 9} een affiene deelruimte vormen.

Er zijn twee types van lineaire sudoku oplossingen:

Definitie 3.5. Een lineaire sudoku oplossing is van het parallelle type als
alle negen affiene deelruimten, afkomstig van de cijfers 1 t.e.m. 9, parallel
zijn (i.e. nevenklassen zijn van eenzelfde vectordeelruimte). Indien dit niet
het geval is, zijn ze van het niet-parallelle type.

3.3 Symmetrische sudoku oplossingen

In deze sectie classificeren we, op equivalentie na, de symmetrische sudoku
oplossingen. We tonen aan dat er precies twee zijn; allebei lineair, met één
van het parallelle type en één van het niet-parallelle type.

Lemma 3.6. Een symmetrische sudoku oplossing correspondeert met een
partitie van V in 9 perfecte codes.

Bewijs. Zij S de verzameling van de posities van een cijfer i ∈ {1, . . . , 9}
in een symmetrische sudoku oplossing, m.a.w. S is een deelverzameling van
V = Z4

3 bestaande uit 9 codewoorden van lengte 4. Gegeven twee coördinaten
i, j en twee elementen a en b van Z3, dan bestaat er, gezien we hier te ma-
ken hebben met een symmetrische sudoku oplossing, een uniek codewoord p
zodat pi = a en pj = b (zie Tabel 2). Ook kunnen, omwille van het sym-
metrische karakter van de sudoku oplossing, twee verschillende codewoorden
uit S niet overeenkomen in 2 coördinaten, en dus is de minimale afstand van
de code S ten minste 3.
Omgekeerd, zij S een perfecte code van lengte 4. Bijgevolg is S een verzame-
ling codewoorden met minimale afstand 3. Voor twee gegeven elementen a
en b van Z3 bestaat er dan ten hoogste één codewoord p in S waarvoor geldt
dat pi = a en pj = b, en dit voor alle i, j ∈ {1, . . . , 4}. Indien |S| = 9, moet
er dus juist één zo’n p in S bestaan.
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Uit bovenstaande eigenschap volgt dat een partitie in nevenklassen van
een Hamming code een symmetrische sudoku oplossing oplevert. Na Lemma
3.9 bewijzen we dat er, op equivalentie na, juist één andere partitie bestaat.

Lemma 3.7. Elke perfecte 1-fout-verbeterende code in V = Z4
3 is een affiene

deelruimte.

Bewijs. Zij H zo’n perfecte 1-fout-verbeterende code van lengte 4. Dan be-
staat H uit 9 vectoren, waarbij elke twee vectoren in ten hoogste 1 coördinaat
overeenkomen. Net als in het bewijs van Eigenschap 3.6 bestaat er bij elke
a, b ∈ Z3 en elke twee verschillende coördinaten i en j een unieke p ∈ H
zodat geldt dat pi = a en pj = b.
Gezien elke twee vectoren uit H een afstand van ten minste 3 hebben, zien
we dat (met d de Hamming afstand)∑

p,q∈H

d(p, q) =
∑
p 6=q

d(p, q) ≥ 9 · 8 · 3 = 216. (4)

Vervolgens kiezen we een coördinaatpositie, we nemen bijvoorbeeld de eerste.
Stel dat het aantal vectoren van H met als eerste coördinaat 0, resp. 1, 2
gelijk is aan n0, resp. n1, n2, dan is de bijdrage van deze coördinaat in
bovenstaande som gelijk aan

n0(9− n0) + n1(9− n1) + n2(9− n2).

Wat, gezien we weten dat n0 + n1 + n2 = 9 en dus voor alle mogelijke
opsplitsingen van 9 in drie positieve getallen geldt dat n2

0 +n2
1 +n2

2 ≥ 27, kan
geschreven worden als

81− (n2
0 + n2

1 + n2
2) ≤ 81− 27

= 54.

Zodat de volledige som ten hoogste 4·54 = 216 bedraagt (want er kunnen vier
coördinaten gekozen worden). Samen met (4) mogen we hieruit de gelijkheid
concluderen. Dit wil zeggen dat elke twee verschillende vectoren uit H een
afstand 3 hebben, m.a.w. ze komen slechts op één positie overeen.
Neem nu twee vectoren p, q ∈ H, we zullen aantonen dat de som van deze twee
vectoren zich eveneens in H bevindt. Zonder verlies van algemeenheid mogen
we onderstellen dat de twee vectoren overeenkomen in de eerste positie. Stel
p = (a, b1, c1, d1) en q = (a, b2, c2, d2). Gezien b1 6= b2, is het overblijvende
element van Z3 gelijk aan −(b1+b2). Opnieuw bestaat er, net als in het bewijs
van Eigenschap 3.6, een uniek element r ∈ H met als eerste coördinaat a en
als tweede coördinaat −(b1 + b2). Gezien de vectoren p, q en r ook in de
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derde en vierde coördinaat niet overeen mogen komen, moet r = (a,−(b1 +
b2),−(c1 + c2),−(d1 + d2)) = −(p + q). Dit is het derde punt van de affiene
rechte door p en q (zie Sectie 3.1.2). Waarmee we dus bewezen hebben dat
H inderdaad een affiene deelruimte is.

Merk op dat dit een typisch ‘sudoku argument’ is. Stel bijvoorbeeld dat
twee cellen met hetzelfde cijfer zich in dezelfde grote rij van een symmetrische
sudoku oplossing bevinden, dan weten we ook de derde positie van dat cijfer
in deze grote rij.

Definitie 3.8. Een translatie van een perfecte code is opnieuw een perfecte
code. M.a.w. elke perfecte code is een nevenklasse van een vectordeelruimte
die zelf een perfecte code is. Zulke deelruimten zullen we toelaatbare deel-
ruimten noemen.

Onze volgende opdracht is het vinden van toelaatbare deelruimten. Elk
zo’n deelruimte bevat 9 vectoren en is dus 2-dimensionaal.

Lemma 3.9. De vectoren p = (a1, a2, a3, a4) en q = (b1, b2, b3, b4) spannen
een toelaatbare deelruimte van V op als en slechts als de 4 deelverhoudingen
ai/bi, met i = 1, 2, 3, 4, verschillend zijn, waar ±1/0 = ∞ moet voorkomen
en het niet te bepalen 0/0 niet voorkomt.

Bewijs. Onderstel dat de deelruimte < p, q > toelaatbaar is. Dan heeft elke
niet nulle lineaire combinatie van p en q drie coördinaten verschillend van
nul. Bijgevolg komt de verhouding ±1/0 = ∞ precies één maal voor. Ook
zijn dan de 4 vectoren p, q, el, ek lineair onafhankelijk voor elke k 6= l. Als
nu {i, j, k, l} = {1, 2, 3, 4}, dan is de determinant van de matrix gevormd
door de 4 vectoren p, q, el, ek steeds gelijk aan (aibj − ajbi) of −(aibj − ajbi).
Wegens de onafhankelijkheid is de determinant verschillend van nul en krijgen
we dus dat ±(aibj − ajbi) 6= 0, wat wil zeggen dat ai/bi 6= aj/bj en dat de
deelverhouding 0/0 niet voorkomt. Een analoge procedure kan gehanteerd
worden voor het bewijs van de omgekeerde implicatie.

Door gebruik te maken van Lemma 3.9 zien we dat een toelaatbare deel-
ruimte, wanneer we de basis in de gereduceerde echelon vorm zetten, 8 mo-
gelijke vormen kan aannemen:[

1 0 1 1
0 1 1 2

]
,

[
1 0 1 1
0 1 2 1

]
,

[
1 0 2 2
0 1 1 2

]
,

[
1 0 2 2
0 1 2 1

]
,

[
1 0 1 2
0 1 1 1

]
,

[
1 0 1 2
0 1 2 2

]
,

[
1 0 2 1
0 1 1 1

]
,

[
1 0 2 1
0 1 2 2

]
.
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Dit zijn alle toelaatbare deelruimten. Dus elke perfecte code in V is een
nevenklasse van één van deze 8 vectordeelruimten.
We vatten de voorlopig getrokken conclusies samen:

• Elke symmetrische sudoku oplsossing is lineair.

(symmetrische sudoku
Lem. 3.6

=⇒ perfecte code
Lem. 3.7

=⇒ affiene deelruimte
Def. 3.4

=⇒ lineair)

• In een symmetrische sudoku oplossing vormen de posities van elk cijfer
een nevenklasse van één van de 8 toelaatbare deelruimten.

Vervolgens komen we tot de vraag hoe deze deelverzamelingen V kun-
nen partitioneren. Een simpele manier is door alle nevenklassen van één van
de hierboven vermelde 2-dimensionale vectordeelruimten te nemen, dit geeft
ons de oplossing van het parallelle type. Een andere manier werkt als volgt:
neem een toelaatbare deelruimte X van een 3-dimensionale vectordeelruimte
Y van V . De drie nevenklassen (Y, 1 + Y, 2 + Y ) van Y partitioneren V .
Nemen we nu een andere toelaatbare deelruimte X ′ van Y die we gebruiken
om één of twee van deze nevenklassen van Y te partitioneren. Dan moeten
X en X ′ samen noodzakelijkerwijs een 3-dimensionale deelruimte opspannen.
Want indien ze samen heel V opspannen, zouden de nevenklassen van X en
X ′ elkaar overlappen, wat strijdig is met de sudoku eigenschap. Voor iedere
keuze van de toelaatbare ruimte X zijn er 4 keuzes voor de andere toelaatbare
deelruimte X ′ zodat ze samen een 3-dimensionale deelruimte opspannen. Zij
X = 〈p, q〉 en stellen we X ′ = 〈p′, q′〉, dan spannen X en X ′ samen een
3-dimensionale deelruimte op als er, wanneer we de basis van X en X ′ in
gereduceerde echolon vorm zetten, aan één van volgende 4 voorwaarden is
voldaan: 1. p = p′, 2. q = q′, 3. p+ q = p′ + q′, 4. p− q = p′ − q′. Bijgevolg
bestaat er dus nooit een verzameling van drie toelaatbare deelruimten die
twee aan twee een 3-dimensionale deelruimte opspannen.
Omgekeerd, neem een symmetrische sudoku oplossing en aanschouw de cor-
responderende partitie van V in nevenklassen van toelaatbare 2-dimensionale
deelruimten. Als elk paar van zulke deelruimten disjunct zijn en heel V op-
spannen, dan zullen hun nevenklassen elkaar snijden, wat strijdig is met de
eigenschap dat er in iedere cel van een sudoku oplossing slechts één cijfer
staat. Bijgevolg spannen ze slechts een 3-dimensionale vectordeelruimte Y
op. Zoals we in de vorige paragraaf aantoonden bestaan er twee zo’n deel-
ruimten X en X ′. Bijgevolg kunnen er in een nevenklasse van Y ofwel enkel
nevenklassen van X ofwel van X ′ voorkomen. M.a.w. de sudoku oplossingen
van in de vorige paragraaf zijn de enige mogelijkheden.
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Gebruiken we bovenstaande analyse dan zien we dat er voor elke keuze van
de 8 toelaatbare deelruimten, gezien er precies 4 keuzes zijn voor een andere
toelaatbare deelruimte zodat ze samen een 3-dimensionale deelruimte op-
spannen, (8 · 4)/2 = 16 keuzes zijn voor zo’n mogelijke paren. Voor elk paar
willen we dat elk vlak ten minste één van de drie 3-dimensionale affiene deel-
ruimten (de nevenklassen van de 3-dimensionale ruimte opgespannen door de
2 gekozen deelruimten) partitioneert: er zijn 6 manieren om dit te doen. Er
zijn m.a.w. 6 · 16 = 96 mogelijke sudoku oplossingen van dit, niet-parallelle,
type. Daarbovenop zijn er ook nog de 8 oplossingen van het parallelle type,
bestaande uit de nevenklassen van één van de 8 toelaatbare deelruimten.
Dit geeft ons dus een totaal van 96 + 8 = 104 mogelijke symmetrische su-
doku oplossingen die, op equivalentie van de symmetrieën van het rooster na,
ondergebracht kunnen worden in twee klassen.

Voorbeeld 3.10. Figuur 2 is een voorbeeld van een lineaire symmetrische
sudoku oplossing van het parallelle type. Alle negen affiene deelruimten af-
komstig van de posities van de cijfers 1 t.e.m. 9, zijn namelijk nevenklassen
van 〈1012, 0111〉. In Figuur 4 wordt een gedeelte van een sudoku puzzel ge-
geven, die op unieke wijze zo opgelost kan worden dat in iedere rij, kolom,
3 × 3 rooster, gebroken rij, gebroken kolom en locatie elk cijfer van 1 t.e.m.
9 precies éénmaal voorkomt. Deze oplossing is van het niet-parallelle type;
dit is niet equivalent met de oplossing van Figuur 2.

Figuur 4: Symmetrische sudoku puzzel.

3.4 Paarsgewijs orthogonale sudoku oplossingen

In deze sectie construeren we verzamelingen van paarsgewijs orthogonale
sudoku oplossingen van maximale grootte.
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Stelling 3.11. (a) Er bestaat een verzameling van zes paarsgewijs orthogo-
nale sudoku oplossingen. Deze vierkanten zijn ook gerechte designs voor
de partitie in locaties en hebben de eigenschap dat elk symbool éénmaal
voorkomt in de hoofddiagonaal en éénmaal in de anti-diagonaal. Elk
van de sudoku oplossingen is lineair van het parallele type.

(b) Er bestaat een verzameling van vier paarsgewijs orthogonale meervou-
dige gerechte designs voor de partitie in 3× 3 roosters, locaties, gebro-
ken rijen en gebroken kolommen. Ze hebben ook de eigenschap dat elk
symbool éénmaal voorkomt in de hoofddiagonaal en éénmaal in de anti-
diagonaal. Elk van de sudoku oplossingen is lineair van het parallele
type.

Opmerking 3.12. We zagen reeds dat het aantal 6 in deel (a) van boven-
staande stelling optimaal is (Eigenschap 2.10, waar de negen gebieden Si

hier de aangeduide 3 × 3 roosters zijn). Ook het aantal van 4 uit deel (b)
is optimaal. Gegeven zo’n verzameling, dan mogen we analoog als in het be-
wijs van Eigenschap 2.10 onderstellen dat ieder vierkant het cijfer 1 in de
linkerbovenhoek heeft staan. Dan mag er in het middelste 3 × 3 rooster van
de bovenste grote rij, wegens de partitie in rijen en gebroken kolommen, geen
één komen te staan in de eerste rij en kolom. Bijgevolg blijven er slechts 4
mogelijke plaatsen over, wegens de orthogonaliteit moeten de vierkanten hun
ééntjes binnen dat 3× 3 rooster in verschillende posities hebben.

Bewijs. (a) De zes sudoku oplossingen zullen allen lineair zijn van het pa-
rallelle type, m.a.w. ze zullen gegeven worden door zes parallelklassen van
vlakken uit de AG(4, 3). Door de orthogonaliteit van twee oplossingen zal elk
vlak van de eerste precies één punt gemeen hebben met elk vlak van de tweede
(gezien elke combinatie (x, y), met x en y een element van {1, . . . , 9} precies
éénmaal moet voorkomen). Dit is dus wanneer de twee vectordeelruimten el-
kaar in de oorsprong snijden en ze samen de gehele ruimte opspannen. M.a.w.
de vectordeelruimten corresponderen met disjuncte rechten in de projectieve
ruimte PG(3, 3). Bij ons corresponderen de affiene vlakken x1 = x2 = 0
en x3 = x4 = 0, wiens nevenklassen de rijen en kolommen definiëren, met
twee disjuncte rechten L1 en L2 van PG(3, 3). Het affiene vlak x1 = x3 = 0,
wiens nevenklassen de 3 × 3 roosters definiëren, correspondeert met een af-
fiene rechte L3 die de rechten L1 en L2 snijdt in respectievelijk (0, 0, 0, 1) en
(0, 1, 0, 0). We moeten m.a.w. op zoek naar zes paarsgewijs disjuncte rechten
die disjunct zijn met L1, L2 en L3. Indien aan deze laatste voorwaarde niet
voldaan zou zijn, zouden er cijfers van 1 t.e.m. 9 zijn die meer dan éénmaal
voorkomen in een rij, kolom en 3× 3 rooster, wat natuurlijk in strijd is met
de sudoku eigenschap dat ieder cijfer precies éénmaal moet voorkomen in
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Figuur 5: Een regulus, zijn omgekeerde regulus en een spread.

elke rij, kolom en 3× 3 rooster.
Nu bestaat er een regulus R die L1 en L2 bevat en waarvan de tegenover-
gestelde regulus L3 bevat. Ook is R bevat in een reguliere spread L. We
hebben dat |L| = 40/4 = 10 en gezien elke regulus in PG(3, 3) vier rechten
bevat is |R| = 4, er zijn dus 6 rechten in L die zich niet in R bevinden. Al
deze rechten zijn vanzelfsprekend, wegens de definitie van een spread, disjuct
met L1 en L2, ook zijn ze disjunct met L3 (zie Figuur 5). Maw. ze hebben
de gevraagde eigenschap en we hebben dus 6 orthogonale sudoku oplossingen
gevonden.

De overige rechten vanR zijn x1−x3 = x2−x4 = 0 en x1+x3 = x2+x4 = 0,
de overige drie rechten van de omgekeerde regulus zijn x1−x2 = x3−x4 = 0,
x1 + x2 = x3 + x4 = 0 en x2 = x4 = 0, wat precies de rechte L4 is. Dit is de
rechte waarvan de nevenklassen van de corresponderende vectordeelruimte
de partitie in locaties definieert. De hoofddiagonaal en de anti-diagonaal zijn
nevenklassen van de deelruimte die correspondeert met de twee andere rech-
ten van R. Gezien onze 6 rechten van de spread disjunct zijn van deze, is
onze bewering uit de stelling over de locaties en diagonalen bewezen. Uit de
constructie volgt ook dat de 6 gevonden sudoku oplossingen lineair zijn van
het parallelle type.

(b) Voor het bewijs van de tweede bewering werken we in de affiene ruimte
AG(4, 3). Zoals we eerder zagen, wordt een symmetrische sudoku oplossing
van het parallelle type gegeven door de nevenklassen van één van de 8 toe-
laatbare deelruimten van V . De rijen van de hieronder staande vier matrices
spannen een toelaatbare deelruimte op met de eigenschap dat elke twee van
hen elkaar enkel snijden in de oorsprong (0, 0, 0, 0). M.a.w. de corresponde-
rende symmetrische sudoku oplossingen zijn orthogonaal.[

0 1 1 1
1 0 1 2

]
,

[
0 1 2 2
1 0 2 1

]
,

[
0 1 2 1
1 0 1 1

]
,

[
0 1 1 2
1 0 2 2

]
.
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