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Johdanto

Rubikin kuutio on keksijänsä Ern® Rubikin mukaan nimetty älypeli. Kuu-
tion tarkoitus on palauttaa se sekoitetusta tilasta siihen tilaan, jossa kaikki
sivut ovat yksivärisiä. Harva kuution ratkaisemiseen kykenevistäkään tuntee
kuution matemaattista taustaa. Matematiikan näkökulmasta Rubikin kuutio
on käsinkosketeltavaa algebraa, erityisesti ryhmäteoriaa.

Rubikin kuution matemaattinen tausta on laaja ja vaatii runsaasti algebran
tuntemusta. Kuution matematiikan täydellinen ymmärtäminen vaatiikin sy-
vää perehtymistä. Tämän tutkielman tarkoitus on antaa lyhyt, mutta riittävä
katsaus Rubikin kuution matemaattisen taustan perusasioiden ymmärtämi-
seen. Ymmärrettyään tutkielmassa esiintyvät keskeiset lauseet ja käsitteet
lukija voi hahmottaa Rubikin kuution ei pelkästään pulmapelinä, vaan myös
erään permutaatioryhmän fyysisenä esityksenä.

Tutkielmassa esiintyvissä kuutiota olennaisesti koskevissa todistuksissa käy-
tetään ryhmäteorian perustason tuloksia ilman niiden todistamista, joten lu-
kijalla olisi hyvä olla perustavanlaatuinen esitietämys ryhmäteoriasta. Näitä
tuloksia lukuunottamatta kaikki väitteet on todistettu perusteellisesti.
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1 Peruskäsitteet

Tässä luvussa määritellään kuutioon ja sen paloihin liittyvät perustavanlaa-
tuiset käsitteet, jotka esiintyvät useasti koko tutkielmassa ja ovat siten hyvin
tärkeitä sisällön ymmärtämisen kannalta.

1.1 Kuution perusrakenne

Rubikin kuutio koostuu kolmen tyyppisistä paloista. Nämä ovat keskuspa-
lat, reunapalat ja kulmapalat. Palatyypit on havainnollistettu kuvassa 1.

Kuva 1: Kuution palatyypit

Keskuspaloja on kuusi kappaletta, joissa kussakin yksi väri. Reunapaloja on
12 kappaletta, joissa kussakin kaksi väriä ja kulmapaloja kahdeksan kappa-
letta, joissa kussakin kolme väriä. Värit ovat kiinnitettyjä palaan, jossa ne
ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että värit eivät voi vaihtaa paikkaa keskenään.

1.2 Määritelmiä

Kuutio viittaa koko Rubikin kuutioon. Kääntö tarkoittaa jonkin kuution
sivun kiertoa 90 asteen monikerroissa joko myötä- tai vastapäivään. Määritel-
lään käännöt myöhemmin tarkemmin. Kääntöjono on jokin jono kääntöjä.
Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin määrätä yksikäsitteinen väriteema eli
värien keskinäinen järjestys sekä kuution asento eli kuution sivujen sijainti.
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Olkoot nämä ratkaistuun kuutioon tehdyt merkinnät. Kun kuutioon teh-
dään jokin kääntöjono, verrataan merkkien sijainteja alkuperäisiin merkkien
sijainteihin. Jos palassa on merkki samassa kohdassa kuin ratkaistussa kuu-
tiossa, orientaatiotila on "oikein päin". Jos palan merkki on eri kohdassa,
niin orientaatiotila on "kääntynyt".

Toisin sanoen, jokaisen merkityn palan merkki on joko alkuperäisen merkin
kohdalla, jolloin pala on "oikein päin" tai kyseisen palan jollakin toisella si-
vulla, missä alkuperäisesti ei ollut merkkiä, jolloin pala on "kääntynyt". Kos-
ka kaikki kiinnittämättömät palat on merkitty, palan orientaatiotila voidaan
määrittää merkkien avulla. Tarkemmin lauseen 2.3.2 yhteydessä.

Kuution orientaatiotila tarkoittaa kaikkien palojen orientaatiotilojen yh-
distettä. Toisin sanoen sitä, miten päin kaikki palat ovat paikoillaan. Huo-
mataan, että keskuspaloilla on vain yksi orientaatiotila ja koska kuution väri-
teema sekä sivut ovat kiinnitettyjä, keskipalat voidaan jättää huomioimatta,
sillä näillä ehdoilla niitä ei voi manipuloida.

Kombinaatio tarkoittaa jonkin permutaatiotilan ja jonkin orientaatiotilan
yhdistettä, toisin sanoen jotakin tapaa järjestää palat kuutioon, kun keski-
palat ja väriteema on kiinnitetty. Reuna- ja kulmapalojen kombinaatiot
määritellään samoin, mutta ne koskevat vain kyseistä palatyyppiä.

Kombinaation sanotaan olevan mahdollinen, jos se voidaan saada ratkais-
tusta kuutiosta pelkästään sivujen käännöillä. Mahdollisuuden käsite ei ole
määritelty erikseen reuna- ja kulmapalojen kombinaatioille, vaan ainoastaan
koko kuution kombinaatioille.

Permutaatio on parillinen, jos sen pariteetti on 1 ja pariton, jos sen pari-
teetti on −1, kuten ryhmäteoriassa on määritelty.
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1.3 Kombinaatioiden lukumäärä

12 reunapalaa voidaan järjestää 12! eri tavalla, ja kukin voi olla kahdessa
eri asennossa. Kahdeksan kulmapalaa voidaan järjestää 8! eri tavalla, ja ku-
kin voi olla kolmessa eri asennossa. Tällöin kombinaatioiden lukumäärä on
12! · 212 · 8! · 38 = 519 024 039 293 878 272 000. Tämä ei kuitenkaan ole mah-
dollisten kombinaatioiden lukumäärä. Tämän syyn selvittämiseksi on tar-
peellista määritellä Rubikin kuutiota vastaava matemaattinen esitystapa ja
ryhmä.

1.4 Käännöt

Merkitään kuution yläsivua U, etusivua F, oikeaa sivua R, takasivua B, va-
senta sivua L ja alasivua D suuntia vastaavien englannin kielen sanojen mu-
kaan. Tällöin voidaan ottaa käyttöön vastaava Singmasterin merkintä sivujen
käännöille. Käytetään seuraavan taulukon merkintöjä:

90 astetta myötäp. 90 astetta vastap. 180 astetta
Etusivu F F ′ F2
Takasivu B B′ B2
Vasen sivu L L′ L2
Oikea sivu R R′ R2
Yläsivu U U ′ U2
Alasivu D D′ D2

Määritellään lisäksi tyhjä kääntö E. Tyhjä kääntö ei käännä mitään sivua.
Seuraavaksi on liitettävä käännöt kuutioon matemaattisesti.

6



1.5 Kuution matemaattinen esitysmuoto

Kuvitellaan, että kuutio "levitetään" paperille ja jokaista palan normaalisti
näkyvää sivua, joita on yhteensä 54, vastaa jokin luku. Toisaalta kappaleen
1.2 nojalla keskuspalat voidaan jättää huomioimatta, sillä ne ovat kiinnitet-
tyjä. Tällöin palojen näkyviä sivuja on 48, joita kutakin vastaa täsmälleen
yksi luku yhden ja 48 välillä. Tällöin saadaan seuraava kaavio, jossa kunkin
sivun keskipala on merkitty vastaavan sivun kirjaimella.

Tällöin muodostuu joukko X = {1, 2, 3, ..., 48}, jota kaikki käännöt permu-
toivat. Olkoon G kaikkien mahdollisten kombinaatioiden joukko. Tällöin jo-
kaista joukon G alkiota vastaa jokin kääntöjono g.
Tästä seuraa, että G on itse asiassa joukko kääntöjonoja, joita kaikkia vastaa
jokin mahdollinen kombinaatio c. Edelleen, tästä seuraa, että jos kääntöjo-
noilla g ja h saavutetaan kombinaatio c, niin g ja h ovat ekvivalentit.
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Lause 1.5.1. Kuution mahdolliset kombinaatiot ovat ekvivalenssiluokkia,
joiden alkiot ovat kääntöjonoja.

Todistus. Olkoon ∼ sellainen relaatio, että g v h, jos kääntöjonot g ja h
tuottavat ratkaistusta kuutiosta saman kombinaation c. Riittää osoittaa, että
v on ekvivalenssirelaatio.

1) Re�eksiivisyys
Selvästi g v g, sillä g tuottaa saman kombinaation itsensä kanssa. Siis relaa-
tio v on re�eksiivinen.

2) Symmetrisyys
Jos g tuottaa saman kombinaation kuin h, niin luonnollisesti h tuottaa saman
kombinaation kuin g. Siis relaatio v on symmetrinen.

3) Transitiivisuus
Olkoon g v h ja h v f. Tällöin kaikille kuution paloille P on voimassa
g(P ) = h(P ) ja h(P ) = f(P ). Toisin sanoen g ja h vievät palan P sa-
maan permutaatio- ja orientaatiotilaan, ja h ja f vievät palan P samaan
permutaatio- ja orientaatiotilaan. Tällöin myös g ja f vievät palan P sa-
maan permutaatio- ja orientaatiotilaan, eli g(P ) = f(P ) eli g v f , jolloin
relaatio v on transitiivinen.

Näin ollen kohdista 1)�3) seuraa, että relaatio v on ekvivalenssirelaatio.
Siis kaikki kääntöjonot jakautuvat erillisiin ekvivalenssiluokkiin, joita kuta-
kin vastaa täsmälleen yksi mahdollinen kombinaatio c.

Huomataan, että kääntöjonoja on ääretön määrä. Tällöin jokaista mahdol-
lista kombinaatiota vastaa ääretön määrä kääntöjonoja. Esimerkiksi jokaisen
kääntöjonon perään voidaan lisätä jokin kääntö ja sen vastakääntö.

Lauseen 1.5.1 nojalla mahdollisten kombinaatioiden joukkoa G voidaan käsi-
tellä myös kääntöjonojen avulla, kun kullekin kombinaatiolle valitaan jokin
edustaja sitä vastaavasta ekvivalenssiluokasta. Tästä seuraa, että seuraavat
ryhmäteoreettiset tulokset ovat riippumattomia edustajan valinnasta, sillä
ne koskevat kombinaatioita. Siten kombinaatio ja sitä vastaavat kääntöjonot
itse asiassa merkitsevät samaa objektia.

8



2 Rubikin kuution ryhmä

Tässä luvussa määritellään Rubikin kuution ryhmä ja kuution matematiikan
kannalta erittäin keskeiset peruslauseet. Luvussa esiintyvät lauseet antavat
täydelliset ehdot mahdolliselle kombinaatiolle sekä näiden kombinaatioiden
lukumäärän.

2.1 Kääntöjen esitysmuoto

Edellisessä luvussa määriteltiin tarvittavat käsitteet ja osoitettiin, että kom-
binaatioilla ja kääntöjonoilla on oleellinen matemaattinen yhteys. Kääntöjen
on myös mainittu olevan permutaatioita. Tällöin ne ovat jonkin permutaa-
tioryhmän alkioita.

Koska Rubikin kuutio voitiin esittää kappaleessa 1.5 kaaviona luvuilla 1�48,
niin käännöt ovat permutaatioita ryhmästä S48. Tällöin kaikille käännöille
löytyy esitysmuoto erillisten syklien tuloina ryhmässä S48, sillä kaikilla per-
mutaatioilla on sellainen esitys. Käyttämällä edellä mainittua kaaviota saa-
daan käännöille seuraavat esitysmuodot:

F = (17, 19, 24, 22)(18, 21, 23, 20)(6, 25, 43, 16)(7, 28, 42, 13)(8, 30, 41, 11),
B = (33, 35, 40, 38)(34, 37, 39, 36)(3, 9, 46, 32)(2, 12, 47, 29)(1, 14, 48, 27),
L = (9, 11, 16, 14)(10, 13, 15, 12)(1, 17, 41, 40)(4, 20, 44, 37)(6, 22, 46, 35),
R = (25, 27, 32, 30)(26, 29, 31, 28)(3, 38, 43, 19)(5, 36, 45, 21)(8, 33, 48, 24),
U = (1, 3, 8, 6)(2, 5, 7, 4)(9, 33, 25, 17)(10, 34, 26, 18)(11, 35, 27, 19),
D = (41, 43, 48, 46)(42, 45, 47, 44)(14, 22, 30, 38)(15, 23, 31, 39)(16, 24, 32, 40).

2.2 Ryhmä (G, ◦)

Olkoon ◦ : G × G −→ G sellainen kuvaus, että jos c ja d ovat mahdollisia
kombinaatioita sekä kääntöjonot g ja h niiden edustajat, niin g◦h on sellainen
kääntöjono, joka muodostuu, kun suoritetaan ensin jono g ja sitten jono h.
Tällöin sanotaan, että g ◦ h on kääntöjonojen g ja h ketju ja merkitään
g◦h = gh. Käytetään tästä eteenpäin ajatusta kombinaatio = kääntöjono
lauseen 1.5.1 nojalla. Seuraava lause antaa meille pohjan ryhmärakenteen
määrittämiselle.
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Lause 2.2.1. Kaikki kombinaatiot ovat myös ketjuja.

Todistus. Olkoon g kombinaatio. Tällöin g voidaan muodostaa ratkaistusta
kuutiosta sivujen käännöillä. Jos kääntöjonon pituus on ainakin kaksi, niin
kombinaation g on oltava jokin joukon {F,B, L,R, U,D} alkioiden ketju. Jos
kombinaatiota g vastaa vain yksi kääntö K, niin sitä vastaa myös kääntöjono
EK. Tällöin g on ketju. Jos g on kuution ratkaistu tila, niin sitä vastaa myös
kääntöjono EE. Siis g on ketju. Lisäksi kaikki ketjut ovat myös kombinaa-
tioita.

Nyt jokainen mahdollinen kombinaatio voidaan esittää peruskääntöjen jou-
kon {F,B, L,R, U,D,E} alkioiden ketjuna. Huomataan, että jos K on jokin
muu kääntö kuin E, niin KK ′ = KKKK = K ′K ′K ′K ′ = E, KK = K2 =
K ′K ′,KKK = K ′,K ′K ′K ′ = K ja (K ′)′ = K. Tällöin jokainen mahdollinen
kombinaatio voidaan esittää joukon {F,B, L,R, U,D} alkioilla. Siis joukko
{F,B, L,R, U,D} generoi joukon G. Merkitään S = {F,B, L,R, U,D}.

Lause 2.2.2. (G, ◦) on ryhmä.

Todistus. Olkoon G ja ◦ kuten edellä. Olkoon lisäksi g, h, f ∈ G ja P jokin
kuution pala. Tällöin

1) gh ∈ G lauseen 2.2.1 nojalla.

2) Jos E on tyhjä kääntö, niin Eg = g = gE.
Siis E on ryhmän G neutraalialkio.

3) g(hf) = (g(hf))(P ) = (hf)(g(P )) = f(h(g(P ))) sekä

(gh)f = ((gh)f)(P ) = f((gh)(P )) = f(h(g(P ))).
Siis ◦ on assosiatiivinen.

4) Olkoon T = {F, F ′, B,B′, L, L′, R,R′, U, U ′, D,D′} ja g = a1a2 · · · an−1an,
missä ai ∈ T kaikilla 1 ≤ i ≤ n.

Jos g′ = a′na
′
n−1 · · · a′2a′1, niin

gg′ = a1a2 · · · an−1ana′nan−1 · · · a′2a′1
= a1a2 · · · an−1Ean−1 · · · a′2a′1 = En = E

kohdan 3) nojalla. Vastaavasti saadaan g′g = E.
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Siis g′ on alkion g käänteisalkio.

Näin ollen kohdista 1)�4) seuraa, että (G, ◦) on ryhmä ja siten permutaatio-
ryhmän S48 aliryhmä. On huomionarvioista, että G ei ole kommutatiivinen
ryhmä.

2.3 Mahdolliset kombinaatiot

Kuten kappaleessa 1.4 mainittiin, saatu luku 519 024 039 293 878 272 000
ei ole mahdollisten kombinaatioiden lukumäärä. Tässä kappaleessa selvite-
tään ne kriteerit, jotka kombinaation on täytettävä ollakseen mahdollinen, ja
niiden lukumäärä. Tarvitaan avuksi seuraava lause.

Lause 2.3.1. Kuution permutaatiotila on mahdollinen, jos ja vain jos se voi-
daan saavuttaa ratkaistusta kuutiosta suorittamalla yhteensä parillinen mää-
rä samanlaatuisten palojen vaihtoja. Tällöin sanotaan, että kuution permu-
taatiotila on parillinen.

Todistus. Kuvataan mielivaltaisen käännettävän sivun paloja luvuilla 1�8 ja
muita paloja luvuilla 9�20. Keskuspaloja ei tarvitse huomioida, sillä ne ovat
kiinnitettyjä.

Oletetaan ensin, että kuutio on ratkaistu.

Kuva 4: 90 asteen kääntö myötäpäivään

Nyt 90 asteen kääntö myötäpäivään voidaan esittää permutaationa ryhmässä
S20, joten se on muotoa (1 3 5 7)(2 4 6 8).Koska jokainen permutaatio voidaan
esittää 2-syklien tulona, saadaan edellinen permutaatio esitettyä muodossa
(1 7)(1 5)(1 3)(2 8)(2 6)(2 4).
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Tarvitaan kuusi vaihtoa. Tällöin kaikkia kääntöjonoja vastaa parillinen mää-
rä palojen vaihtoja ja siten kaikkia mahdollisia kuution permutaatiotiloja
vastaa parillinen määrä palojen vaihtoja, koska joukko S generoi ryhmän G.

Oletetaan nyt, että kuutio on mahdollisessa permutaatiotilassa. Osoitetaan,
että mahdollista permutaatiotilaa ei voi vastata pariton määrä palojen vaih-
toja.

Tehdään vastaoletus. Oletetaan, että palojen vaihtoja on tehty yhteensä pa-
riton määrä ja että kuutio on mahdollisessa permutaatiotilassa. Nyt permu-
taatiotila on mahdollista saavuttaa jollakin kääntöjonolla g ∈ G. Tällöin on
olemassa sellainen permutaatio p ryhmässä S20, joka siirtää palat nykyisiin
permutaatiotiloihin, koska liikkuvia paloja on 20.

Koska kahden palan vaihtoa kuvaa 2-sykli ryhmässä S20, on permutaation p
oltava tulo parittomasta määrästä 2-syklejä, jolloin p = p1p2 . . . pl, missä l
on pariton ja permutaatiot pi 2-syklejä ryhmässä S20.

Todistuksen ensimmäisestä osasta saadaan, että jokaista kääntöjonoa g ∈ G
vastaa tulo parillisesta määrästä 2-syklejä. Tällöin kääntöjonoa g vastaa sekä
pariton että parillinen permutaatio ryhmässä S20. Tämä on ristiriita, sillä
permutaatiot ovat yksikäsitteisiä ja permutaatio ei voi olla yhtä aikaa sekä
pariton että parillinen pariteetin määritelmän nojalla.

Ristiriita johtuu vastaoletuksesta, joten sen on oltava väärä. Siten mahdol-
lista permutaatiotilaa vastaa parillinen määrä palojen vaihtoja.

Lisäksi on osoitettava, että kaikkia parillisia palojen vaihtoja kuvaavia per-
mutaatioita ryhmässä S20 vastaa jokin mahdollinen permutaatiotila. On huo-
mioitava, että jos kaikki palat numeroidaan luvuin 1�20, ne permutaatiot, jot-
ka vaihtaisivat reuna- ja kulmapalaa keskenään ovat automaattisesti mahdot-
tomia. Siksi riittää tarkastella niitä permutaatioita, joiden 2-sykliesityksessä
jokaisen 2-syklin sisällä on vain samanlaatuisia paloja.
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Olkoon permutaatio p ∈ S20 parillinen. Tällöin se on tulo parillisesta mää-
rästä 2-syklejä. Koska 2-syklien on kuvattava palojen vaihtoja, reuna- ja kul-
mapalaa vastaavat luvut eivät voi esiintyä saman 2-syklin sisällä, sillä niitä
ei voi vaihtaa keskenään. Jaetaan permutaatio p osiin, joissa kukin osa on
kahden peräkkäisen 2-syklin tulo.

Koska kaikki 2-syklit ovat joko reuna- tai kulmapalojen 2-syklejä, kahden
2-syklin pari on jokin seuraavista:

1) (a b)(a′ b′), missä a, b, a′ ja b′ ovat eri reunapaloja.

2) (c d)(c′ d′), missä c, d, c′ ja d′ ovat eri kulmapaloja.

3) (a b)(c d) = (c d)(a b), missä a ja b ovat reunapaloja sekä c ja d ovat
kulmapaloja.

Tässä yhtäsuuruus pätee, sillä erilliset syklit kommutoivat.

4) (a b c) = (a c)(a b) = (a c)(b a) = (c a)(a b) = (c a)(b a),
missä a, b ja c ovat reunapaloja.

5) (a b c) = (a c)(a b) = (a c)(b a) = (c a)(a b) = (c a)(b a),
missä a, b ja c ovat kulmapaloja.

Tällöin riittää osoittaa, että jokainen näistä permutaatioista vastaa mahdol-
lista permutaatiotilaa. Tästä seuraa, että kaikki parilliset palojen vaihtoja
kuvaavat permutaatiot ryhmässä S20 ovat mahdollisia, ja väite on todistettu.

Valitaan mielivaltaiset palat P1, P2, P3 ja P4. Selvästi on olemassa sellainen
kääntöjono h ∈ G, joka siirtää palat mihin tahansa halutuille niiden kans-
sa samanlaatuisille paikoille, kun kaikkien muidenkin palojen annetaan liik-
kua, eikä niiden permutaatiotilaa huomioida. Lisäksi tätä kääntöjonoa vastaa
parillinen permutaatio ryhmässä S20 todistuksen ensimmäisen osan nojalla.
Kääntöjono h riippuu palojen alkuperäisistä permutaatiotiloista. Näin ollen
kaikissa viidessä tapauksessa esiintyvät palat saadaan aina kyseisessä tapauk-
sessa käytettävän kääntöjonon kaavion eli tapauksessa esiintyvän kuvan mu-
kaisiin permutaatiotiloihin. Kuvassa punaiset nuolet kuvaavat kääntöjonon
gi kuutioon tekemää muutosta. Merkitään tätä kokonaisuutta (∗).

Seuraavissa viidessä tapauksessa kuution oletetaan alussa olevan ratkaistu
ja esiintyvät kuvat kuvaavat yläsivua U, kun etusivu on kuvan alareunassa.
Lisäksi tapauksissa esiintyvät kääntöjonot ovat peräisin lähteestä [2]. Kään-
töjonojen paikkansapitävyys on tarkistettu.
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Tapaus 1
Olkoon p = (a b)(a′ b′), missä a, b, a′ ja b′ ovat eri reunapaloja. Olkoon lisäksi
g1 = (L R)2 D (L R)2 U2 (L R)2 D.

Tällöin tiedon ∗ nojalla reunapalat saadaan jollakin kääntöjonolla h seuraa-
van kuvan mukaisesti:

Nähdään, että kääntöjonon h jälkeen g1 vaihtaa palat a ja b keskenään sekä
palat a′ ja b′ keskenään, sillä kyseiset palat ovat niillä paikoilla, joita g1 ope-
roi. Toisin sanoen nyt kääntöjonoa g1 vastaa permutaatio p1 = (a b)(a′ b′).
Tehdään seuraavaksi kääntöjono h′. Tällöin kuutio palaa alkuperäiseen ti-
laansa, mutta kuutioon on tehty äsken mainitut vaihdot.

Toisin sanoen, jos kääntöjonoja h ja h′ vastaavat permutaatiot ph, p
′
h ∈ S20

ja kääntöjonoa g1 permutaatio p1 ∈ S20, niin kääntöjonoa hg1h
′ vastaa per-

mutaatio php1p
′
h = p, missä ph ja p′h ovat toistensa vasta-alkioita, sillä kään-

töjonot h ja h′ ovat toistensa vasta-alkioita.

Tällöin permutaatio p = (a b)(a′ b′) on mahdollista saavuttaa käännöillä eli
se on mahdollinen permutaatiotila.
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Tapaus 2
Olkoon nyt p = (c d)(c′ d′), missä c, d, c′ ja d′ ovat eri kulmapaloja. Olkoon
lisäksi g2 = R B′ R′ F R B R′ F ′ R B R′ F R B′ R′ F ′.

Nyt tiedon ∗ nojalla kulmapalat saadaan jollakin kääntöjonolla h seuraavan
kuvan mukaisesti:

Nyt kääntöjonon h jälkeen kääntöjonoa g2 vastaa permutaatio p2 = (c d)(c′ d′).
Vastaavasti kuin tapauksessa 1, saadaan php2p

′
h = p ja siten permutaatiota

p vastaava permutaatiotila on mahdollinen.

Tapaus 3
Olkoon p = (a b)(c d) = (c d)(a b), missä a ja b ovat reunapaloja sekä c ja d
ovat kulmapaloja. Olkoon lisäksi g3 = R U R′ U ′ R′ F R2 U ′ R U ′ R U R′ F ′.

Nyt tiedon ∗ nojalla kulmapalat saadaan jollakin kääntöjonolla h seuraavan
kuvan mukaisesti:

Nyt kääntöjonon h jälkeen kääntöjonoa g3 vastaa permutaatio p3 = (a b)(c d) =
(c d)(a b). Vastaavasti kuin tapauksessa 1, saadaan php3p

′
h = p ja siten per-

mutaatiota p vastaava permutaatiotila on mahdollinen.
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Tapaus 4
Olkoon p = (a b c) = (a c)(a b), missä a, b ja c ovat reunapaloja. Olkoon
lisäksi g4 = R U ′ (R U)2 R U ′ R′ U ′ R2.

Nyt tiedon ∗ nojalla kulmapalat saadaan jollakin kääntöjonolla h seuraavan
kuvan mukaisesti:

Nyt kääntöjonon h jälkeen kääntöjonoa g4 vastaa permutaatio p4 = (a c)(a b) =
(a b c). Vastaavasti kuin tapauksessa 1, saadaan php4p

′
h = p ja siten permu-

taatiota p vastaava permutaatiotila on mahdollinen.

Tapaus 5
Olkoon p = (a b c) = (a c)(a b), missä a, b ja c ovat kulmapaloja. Olkoon
lisäksi g4 = U R U ′ L′ U R′ U ′ L.

Nyt tiedon ∗ nojalla kulmapalat saadaan jollakin kääntöjonolla h seuraavan
kuvan mukaisesti:

Nyt kääntöjonon h jälkeen kääntöjonoa g5 vastaa permutaatio p5 = (a c)(a b) =
(a b c). Vastaavasti kuin tapauksessa 1, saadaan php5p

′
h = p ja siten permu-

taatiota p vastaava permutaatiotila on mahdollinen.

Näin ollen kaikki palojen vaihtoja kuvaavat parilliset permutaatiot ryhmässä
S20 vastaavat jotakin mahdollista permutaatiotilaa, ja väite on todistettu.
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S20.



Todistus. Aluksi nähdään, että kaikissa kuution paloissa lukuunottamatta
keskuspaloja on olemassa merkki.

Koska keskuspalat ovat kiinnitettyjä, voidaan olettaa kuution olevan edellä
määrätyssä asennossa eli yläsivu on valkoinen sivu ja etusivu on vihreä sivu.
Jos kuutio ei ole tässä asennossa, voidaan kuutio kääntää tähän asentoon.
Kaikki kuution reuna- ja kulmapalat voivat olla jossakin seuraavista orien-
taatiotiloista:

Kuva 6: Orientaatiotilat

Tilassa (1) reuna- ja kulmapala on oikein päin. Tilassa (2) reunapala on
kääntynyt. Tilassa (3) kulmapala on kääntynyt myötäpäivään, ja tilassa (4)
vastapäivään. Kuten kappaleessa 1.2 määriteltiin, vertaamalla mielivaltaisen
kombinaation kaikkien palojen merkkien sijainteja ratkaistun kuution merk-
keihin saadaan selville kunkin palan orientaatiotila. Esimerkiksi jos palan
merkki on sellaisella kohdalla, missä ratkaistussa kuutiossa ei ole merkkiä,
on pala kääntynyt.

Lisäksi, kun tunnetaan kuution permutaatiotila, voidaan muodostaa kuution
kombinaatio yhdistämällä tiedot palojen sijainneista niiden orientaatiotiloi-
hin. Jos kaksi kombinaatiota ovat erit, niin on olemassa ainakin yksi sellainen
pala, jonka permutaatio- tai orientaatiotila on eri näissä kombinaatioissa. Si-
ten kombinaatio on määritelty yksikäsitteisesti.

Palojen orientaatiotiloille voidaan määritellä lukuarvot. Olkoot ne seuraavat:
a) Jos reuna- tai kulmapala on oikein päin (1), niin sen arvo on 0.
b) Jos reunapala on kääntynyt (2), niin sen arvo on 1.
c) Jos kulmapala on kääntynyt myötäpäivään (3), niin sen arvo on 1.
d) Jos kulmapala on kääntynyt vastapäivään (4), niin sen arvo on 2.
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Kutsutaan kunkin palatyypin orientaatiotilojen arvojen summaa orientaa-
tiosummaksi. Seuraava esimerkki havainnollistaa lauseen sisältöä.

Esimerkki orientaatiosummista. Olkoon kuutio ratkaistu ja kiinnitetty
kuten edellä ja olkoon

g = B2 F2 U2D R2 U2 L′ B′ D′ F2D L2R2 F2B′ U ′ F2 L′ R2 U ′ D LB L′ U ′ ∈ G.

Tällöin kombinaatio g on seuraavan kuvan mukainen.

Kuva 7: Kääntöjonoa g vastaava kombinaatio

Merkitään reuna- ja kulmapaloja niiden värien kirjaimilla, jotka ovat palassa.
EsimerkiksiWG on reunapala White-Green eli se reunapala jonka tarrat ovat
valkoinen ja vihreä. WRG on kulmapala White-Red-Green eli se kulmapala,
jonka tarrat ovat valkoinen, punainen ja vihreä. Tällöin saadaan

WG WR WB WO GR RB BO OG YG YR YB YO
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

reunapaloille, ja

WGR WRB WBO WOG YGR YRB YBO YOG
2 1 1 1 1 1 2 0

kulmapaloille.
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Jos näiden palojen paikat ovat tiedossa, niin yhdistämällä ne vastaavien palo-
jen orientaatiotiloihin muodostuu täsmälleen kuvan 7 kuutio. Seuraava lause
antaa juuri määritellyille orientaatiosummille ehdot, jotka vastaavat mahdol-
lista kombinaatiota. Tämän lauseen osoitus on hieman vaativampi.

Lause 2.3.3 (Kuutioteorian toinen peruslause). Olkoot r ja k reunapa-
lojen ja kulmapalojen permutaatiotilat sekä ωi i:nnen reunapalan ja νj j:nnen
kulmapalan orientaatiotilan lukuarvo. Tällöin kuution kombinaatio c on mah-
dollinen jos ja vain jos seuraavat ehdot toteutuvat:

a) permutaatiotiloilla r ja k on sama pariteetti (kts. lause 2.3.1),
b) ν1 + ν2 + . . .+ ν8 ≡ 0 (mod 3)
c) ω1 + ω2 + . . .+ ω12 ≡ 0 (mod 2).

Todistus. Oletetaan, että kombinaatio c on mahdollinen.
Olkoon g ∈ G se kääntöjono, jota vastaa kombinaatio c, ja jonka lyhin mah-
dollinen pituus on n. Olkoon lisäksi σ sellainen kuvaus, joka siirtää reunapa-
lat samoihin permutaatiotiloihin kuin kombinaatiossa c, eli on reunapalojen
permutaatio, ja olkoon ρ sellainen kuvaus, joka siirtää kulmapalat samoihin
permutaatiotiloihin kuin kombinaatiossa c, eli on kulmapalojen permutaatio.
Tällöin σ : G −→ S12 ja ρ : G −→ S8 ovat homomor�smeja ja r = σ(g) sekä
k = ρ(g). Tiedetään, että g on jokin joukon S alkioiden jono. Jos K ∈ S,
niin sgn(σ(K)) = sgn(ρ(K)) lauseen 2.3.1 nojalla, missä sgn on etumerkki-
funktio. Myös sgn : Sm −→ {1,−1} on homomor�smi, kun m ∈ Z+. Tällöin

sgn(r) = sgn(σ(g)) =
n∏

l=1

sgn(σ(Kl)) =
n∏

l=1

sgn(ρ(Kl)) = sgn(ρ(g)) = sgn(k)

ja kohta a) on todistettu.

Olkoon H kaikkien (myös mahdottomien) kombinaatioiden joukko ja kuvaus
ν : H −→ C8

3 , missä C8
3 = {(a1, a2, . . . , a8) | C3 kertalukua 3 oleva syklinen

ryhmä, jonka operaatio on yhteenlasku modulo 3 sekä a1, a2, . . . , a8 ∈ C3}.
Toisin sanoen C8

3 on kaikkien kahdeksan kulmapalan orientaatiotiloja vastaa-
va vektoriavaruus. Kuvauksessa ν kulmapalat kuvataan kuvan 8 mukaisessa
järjestyksessä.
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Kuva 8: Kuution kulmapalojen järjestys

Tällöin νj(g) ∈ C3 on orientaatio, johon kulmapala j kääntyy kääntöjonossa
g ja sen arvo on kuten edellä määritelty. Näin saadaan

K ν(K)
F (2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0)
B (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1)
L (1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 0)
R (0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 2)
U (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
D (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

Näin ollen kaikkien peruskääntöjen kulmapalojen orientaatiosummat ovat
joko 6 tai 0, jotka ovat 0 modulo 3.

Olkoon ω : H −→ C12
2 , missä C12

2 vastaavasti kuten edellä, mutta reunapa-
loille. Kuvauksessa ω reunapalat kuvataan kuvan 9 mukaisessa järjestyksessä.

Kuva 9: Kuution reunapalojen järjestys
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Tällöin ωi(g) ∈ C2 on orientaatio, johon reunapala i kääntyy kääntöjonossa
g ja sen arvo on kuten edellä määritelty.

Saadaan seuraavan taulukon mukaiset arvot:

K ω(K)
F (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
B (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
L (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
R (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
U (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
D (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

Nähdään, että kaikkien peruskääntöjen reunapalojen orientaatiosumma on 2
eli 0 modulo 2. Näin ollen kohdat b) ja c) on todistettu.

Osoitetaan seuraavaksi, että jos kombinaatio täyttää ehdot a)�c), niin kom-
binaatio on mahdollinen. Todistuksen tämä osa on jaettu edelleen kolmeen
osaan. Ensimmäinen osa näyttää, että kaikki mahdolliset kulmapalojen orien-
taatiotilat säilyttävät kulmapalojen orientaatiosumman. Toinen osa näyttää,
että kaikki mahdolliset reunapalojen orientaatiotilat säilyttävät reunapalo-
jen orientaatiosumman. Kolmas osa laajentaa ensimmäisen ja toisen osan
tuloksen kaikkiin mahdollisiin permutaatiotiloihin.

Erikoistapaus 1
Oletetaan, että k = r = E ja ehdot b) ja c) ovat voimassa. Tällöin kaikki
palat ovat oikeilla paikoillaan. On olemassa kääntöjono, joka kääntää täsmäl-
leen kahta kulmapalaa ja säilyttää kaikkien muiden palojen permutaatio- ja
orientaatiotilat.

Esimerkiksi gk = (R′ D2 R B′ U2 B)2 kääntää kulmapalaa UFR (yläe-
tuoikea) 120 astetta myötäpäivään ja kulmapalaa BDL (taka-alavasen) 240
astetta myötäpäivään. Toisin sanoen gk tekee kulmapalojen orientaatiosum-
maan muutokset +1+2 = 3 = 0 modulo 3. Täten gk säilyttää kulmapalojen
orientaatiosumman.

Valitaan mielivaltaiset kulmapalat. Vaihtamalla kuution asentoa eli vaihta-
malla ylä- ja etusivuja siten, että gk kääntää valittua palaa ja toistamalla
tämä käsittely saadaan generoitua kaikki kulmapalojen mahdolliset orien-
taatiotilat.
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Koska nämä orientaatiotilat on saavutettu sellaisella kääntöjonolla gk, joka
säilyttää orientaatiosumman, on kaikkien kulmapalojen mahdollisten orien-
taatiosummien oltava 0 modulo 3.

Siten, jos kulmapalojen orientaatiosumma ei ole nolla lähtötilanteessa, niin
käännöillä ei saavuteta sellaista kulmapalojen orientaatiotilaa, jossa kulma-
palojen orientaatiosumma on nolla.

Tällöin siitä, että onko ehto b) voimassa vai ei, riippuu onko kulmapalojen
orientaatiotila mahdollista saada pelkillä käännöillä. Näin ollen ehto b) pätee
vain kulmapalojen mahdollisille orientaatiotiloille, kun k = r = E.

Erikoistapaus 2
Oletetaan, että k = r = E ja ehdot b) ja c) ovat voimassa. Tällöin kaikki
palat ovat oikeilla paikoillaan. On olemassa kääntöjono, joka kääntää täs-
mälleen kaksi reunapalaa säilyttäen kaikkien muiden palojen permutaatio-
ja orientaatiotilat.

Esimerkiksi gr = L F R′ F ′ L′ U2 R U R U ′ R2 U2 R kääntää reunapalat
UR (yläoikea) ja UF (yläetu). Toisin sanoen gr tekee reunapalojen orientaa-
tiosummaan muutokset +1 + 1 = 2 = 0 modulo 2.

Valitaan mielivaltaiset reunapalat. Vaihtamalla kuution asentoa eli vaihta-
malla ylä- ja etusivuja siten, että gr kääntää valittua palaa ja toistamalla
tämä käsittely saadaan generoitua kaikki reunapalojen mahdolliset orientaa-
tiotilat.

Koska nämä orientaatiotilat on saavutettu sellaisella kääntöjonolla gr, joka
säilyttää orientaatiosumman, on kaikkien reunapalojen mahdollisten orien-
taatiosummien oltava 0 modulo 2.

Vastaavasti kuin erikoistapauksessa 1, jos reunapalojen orientaatiosumma ei
ole nolla lähtötilanteessa, niin käännöillä ei saavuteta sellaista reunapalojen
orientaatiotilaa, jossa reunapalojen orientaatiosumma on nolla.

Tällöin ehdosta c) riippuu, onko reunapalojen orientaatiotila saavutettavissa
käännöillä. Näin ollen ehto c) pätee vain reunapalojen mahdollisille orientaa-
tiotiloille, kun k = r = E.

Erikoistapauksista 1 ja 2 seuraa, että väite pätee, kun r = k = E. Laajenne-
taan tämä tulos kaikkiin mahdollisiin kombinaatioihin.
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Erikoistapaus 3
Oletetaan, että ehdot a)�c) ovat voimassa. Nyt kuutio on mahdollisessa per-
mutaatiotilassa lauseen 2.3.1 nojalla. Tällöin

1) mille tahansa kolmelle reunapalalle löytyy kääntöjono, joka on näiden pa-
lojen 3-sykli ja säilyttää kaikkien muiden palojen permutaatio- ja orientaa-
tiotilat,

2) mille tahansa kolmelle kulmapalalle löytyy kääntöjono, joka on näiden
palojen 3-sykli ja säilyttää kaikkien muiden palojen permutaatio- ja orien-
taatiotilat, ja

3) kaikille neliköille, jotka muodostuvat reunapalaparista ja kulmapalaparista
löytyy kääntöjono, joka on näiden reunapalojen 2-sykli ja näiden kulmapalo-
jen 2-sykli sekä säilyttää kaikkien muiden palojen permutaatio- ja orientaa-
tiotilat.

Tällaiset kääntöjonot löytyvät lauseen 2.3.1. nojalla.

Erityisesti kuutio voidaan ratkaista siten, että kaikki palat ovat oikeilla pai-
koillaan. Toisin sanoen siten, että k = r = E. Tällöin erikoistapauksien 1 ja
2 nojalla reuna- ja kulmapalojen orientaatiosummat ovat 0.

Lisäksi jokaiselle mahdolliselle kombinaatiolle löytyy sellainen kääntöjono g,
että g ei muuta kuution permutaatiotilaa, mutta kääntää kaikki palat siten,
että (ω1, . . . , ω12) = (0, . . . , 0) ja (ν1, . . . , ν8) = (0, . . . , 0), esimerkiksi kään-
töjonojen gk ja gr avulla kuten erikoistapauksissa 1 ja 2. Tästä seuraa, että
jos ehdot a)�c) ovat voimassa, niin kuution kombinaatio on mahdollinen.
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2.4 Mahdollisten kombinaatioiden lukumäärä

Kuten kappaleessa 1.3 mainittiin, mahdollisia kombinaatioita on vähemmän
kuin kappaleessa saatu kaikkien kombinaatioiden lukumäärä

|H| = 519 024 039 293 878 272 000.

Lauseet 2.3.1 ja 2.3.3 antavat riittävät ehdot ryhmän G kertaluvun määrittä-
miseen. Lauseen 2.3.1 nojalla täsmälleen puolet kaikista permutaatiotiloista
on mahdollisia. Lauseen 2.3.3 nojalla täsmälleen yksi kolmasosa kulmapalo-
jen orientaatiotiloista on mahdollisia.

Tämä johtuu siitä, että jos
7∑

n=1

νn = x, niin ν8 on valittava siten, että ehto

2.3.3 b) täyttyy. Tällöin vain yksi luvuista 0,1 ja 2 on mahdollinen.

Vastaavasti, jos
11∑
n=1

ωn = y, niin ω12 on valittava niin, että ehto 2.3.3 c)

täyttyy. Tällöin vain toinen luvuista 0 ja 1 on mahdollinen. Siten vain puolet
reunapalojen kombinaatioista on mahdollisia.

Koska kaikki kolme mainittua ehtoa on oltava voimassa yhtä aikaa, vain
1

2
· 1
3
· 1
2
=

1

12
kombinaatioista on mahdollisia. Täten

|G| = |H|
12

= 43 252 003 274 489 856 000.

Mahdollisten kombinaatioiden lukumäärä on valtava. Esimerkiksi, jos kuu-
tion särmän pituus on 56 millimetriä, kuten yleensä, niin kaikkien mahdol-
listen kombinaatioiden fyysinen jono olisi noin 256 valovuotta pitkä.

Toisaalta mahdollisten kombinaatioiden lukumäärä muunnettuna sekunneik-
si on noin 100 kertaa maailmankaikkeuden arvioitu ikä. Luonnollisesti, jos
kuution kerrosten lukumäärää kasvatetaan, vastaavat luvut kasvavat hyvin
äkkiä käsittämättömän suuriksi.

Nähdään, että vaikka Rubikin kuutio mahtuu kämmenelle, matemaattisesti
se on käsittämättömän suuri.
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