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Inleiding

We zullen volgende notaties gebruiken:
N de verzameling van natuurlijke getallen,
Z de verzameling van gehele getallen,
Q de verzameling van rationale getallen,
R de verzameling van reële getallen,

Z/nZ de verzameling van gehele getallen modulo n,
Rubiks kubus is een puzzel ontworpen in 1974 door de Hongaarse professor in de architectuur

Ernö Rubik. Het doel van deze nota’s is Rubiks kubus te bestuderen, methodes in te voeren om
hem op te lossen en te bewijzen dat deze methodes steeds werken. Om dit te realiseren zullen
we een inleiding tot de groepentheorie geven. Dit is een tak in het deelgebied van de wiskunde
dat we (abstracte) algebra noemen. Bij het woord “algebra” denk je waarschijnlijk aan optelling,
vermenigvuldiging, oplossen van vergelijken, enz. In de abstracte algebra doen we dit allemaal
maar, zoals de naam doet vermoeden, op een abstracte manier. In plaats van te kijken naar een
specifieke bewerking (zoals de optelling) op een specifieke verzameling (zoals de verzameling van
gehele getallen), wordt abstracte algebra uitgeoefend zonder echt te bepalen wat de bewerking of
de verzameling is.

Deze nota’s zijn gebaseerd op de nota’s Group Theory and the Rubik’s Cube, door Janet Chen
en zijn tot stand gebracht met hulp van Isar Goyvaerts en Philippe Cara. Voor de volledige wis-
kundige context en alle bewijzen verwijzen we je door naar dit document. Je kan het vinden op
http://www.math.harvard.edu/~jjchen/docs/
Group%20Theory%20and%20the%20Rubik%27s%20Cube.pdf. Voor meer informatie over Rubiks
kubus verwijzen we eveneens naar het boek Inside Rubik’s Cube and Beyond, door Christoph Ban-
delow, Birkhäuser Boston, 1982.
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Hoofdstuk 1

Gehele getallen modulo n

Modulair rekenen, of rekenen modulo een getal, is een vorm van geheeltallig rekenen met een
getal dat als bovengrens fungeert, de modulus.
Bij rekenen modulo n wordt gerekend met de getallen 0, 1, 2, ..., n− 1, waarna niet n volgt maar
weer opnieuw met 0 begonnen wordt. De n getallen 0 tot en met n− 1 staan als het ware in een
kring. Het resultaat van een berekening modulo n is de rest van het resultaat bij gewone
berekening na deling door de modulus n. De normale definities van optelling en
vermenigvuldiging worden gebruikt, maar als het resultaat groter is dan of gelijk aan n wordt
net zo vaak n afgetrokken tot het resultaat weer kleiner is dan n.
De verzameling getallen waarmee gerekend wordt modulo n wordt aangeduid als Z/nZ.

Definitie 1.1. Zij n een natuurlijk getal verschillend van 0, dan heten de twee gehele getallen a
en b congruent modulo n, genoteerd:

a ≡ b mod n,

als hun verschil a− b een geheel veelvoud is van n.

Voorbeeld 1.2. We rekenen modulo 7.

• 5 + 4 ≡ 2 mod 7. Bij gewoon rekenen is 5 + 4 = 9. De modulus is 7, dus we trekken zo
vaak we kunnen 7 af van de uitkomst: 9− 7 = 2.

• 5× 4 ≡ 6 mod 7. De modulus is 7. 20− (2× 7) = 6. De rest is 6.

• 4× 2 ≡ 1 mod 7. 8− 7 = 1. De rest is 1.

Oefeningen 1.3. 1. Bereken 3 + 5 mod 6.

2. Bereken 9 + 4 mod 10.

3. Bereken 5× 7 mod 9.

4. Bereken 7× 3 mod 8.

2



Hoofdstuk 2

Groepen

Om een idee te krijgen wat groepen zijn, starten we dit hoofdstuk met een voorbeeld.

Voorbeeld 2.1. Een van de meest vertrouwde verzamelingen is de verzameling van gehele
getallen Z die bestaat uit de getallen ...,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, ... Nu beschouwen we op deze
verzameling de optelling + als bewerking. Dan voldoet (Z,+) aan de volgende eigenschappen:

1. Voor elke twee gehele getallen a en b, is de som a + b ook een geheel getal. Met andere
woorden, het proces van het bij elkaar optellen van twee gehele kan nooit een resultaat
opleveren dat niet ook een geheel getal is. Deze eigenschap staat bekend als geslotenheid
onder de bewerking +.

2. Voor alle gehele getallen a, b en c, geldt (a + b) + c = a + (b + c). Uitgedrukt in woorden,
het eerst optellen van a bij b, en dan het resultaat hiervan bij c optellen geeft hetzelfde
eindresultaat als het optellen van a bij de som van b en c, een eigenschap die bekend staat
als associativiteit van +.

3. Als a een geheel getal is, dan 0 + a = a + 0 = a. Nul wordt het eenheidselement van de
bewerking + genoemd, omdat het optellen van nul bij een willekeurig geheel getal
ditzelfde gehele getal als resultaat oplevert.

4. Voor elk geheel getal a, is er een geheel getal b, zodanig dat a + b = b + a = 0. Het gehele
getal b wordt het inverse element van het gehele getal a genoemd en wordt ook aangeduid
door −a.

Definitie 2.2. Een groep (G, ∗) bestaat uit een verzameling G en een bewerking ∗ zodat:

1. G is gesloten onder ∗. D.w.z. als a, b ∈ G, dan a ∗ b ∈ G.

2. ∗ is associatief. D.w.z. voor alle a, b, c ∈ G, geldt (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c).

3. Er is een eenheidselement e ∈ G waarvoor e ∗ g = g ∗ e = g voor alle g ∈ G.

4. Elk element heeft een invers. D.w.z. voor elke g ∈ G, bestaat er een element h ∈ G zodat
g ∗ h = h ∗ g = e. (h wordt het invers element van g genoemd.)

Voorbeelden 2.3. 1. (Z,+) is een groep. Maar (Z,−) is geen groep omdat de aftrekking niet
associatief is, inderdaad 3− (2− 1) = 2 6= (3− 2)− 1 = 0.

2. (Z/3Z,+) is een groep.

3. (N,+) is geen groep omdat niet elk element een invers heeft voor de optelling.

4. (R, ·) is geen groep omdat 0 geen invers element heeft voor de vermenigvuldiging. Maar
(R \ {0}), ·) is wel een groep.
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De voorbeelden van groepen tot nu toe hebben allemaal een extra eigenschap: voor elke g, h ∈ G
geldt g ∗ h = h ∗ g, d.w.z. de bewerking ∗ is commutatief. Dit is niet waar voor alle groepen. We
zullen in het volgende hoofdstuk voorbeelden zien van groepen die niet commutatief zijn.
Er zijn twee gangbare notaties voor de bewerkingen. Meestal maakt men gebruik van de
multiplicatieve notatie:

• We schrijven a · b of ab in plaats van a ∗ b en noemen dit het product van a en b.

• Het eenheidselement wordt als 1 of als e genoteerd.

• De inverse van een element a wordt als a−1 genoteerd.

Indien de bewerking commutatief is, wordt vaak gebruik gemaakt van de additieve notatie:

• We schrijven a + b in plaats van a ∗ b en noemen dit de som van a en b.

• Het eenheidselement wordt als 0 genoteerd.

• De inverse van een element a wordt genoteerd als −a.

We gebruiken eveneens de standaard exponentiële notatie, g2 voor g ∗ g, g3 voor g ∗ g ∗ g en gn

voor g ∗ g ∗ · · · ∗ g met n kopieën van g)

Oefeningen 2.4. 1. Welk van de volgende zijn groepen?

(a) (Q,+)

(b) (Q, ·)
(c) (Q \ {0}, ·)
(d) (Z/6Z,+)

(e) (Z/6Z, ·)
(f) (2Z,+)

2. Zij (G, ∗) een groep met eindig veel elementen. Zij g ∈ G. Bewijs dat er een natuurlijk getal
n > 0 bestaat zodat gn = e. Het kleinste getal met deze eigenschap noemen we de orde van
g.

3. Wat is de orde van 5 in (Z/25Z,+)?

4. Wat is de orde van 4 in (Z/6Z,+)?
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Hoofdstuk 3

Rubiks kubus en deelgroepen

3.1 Notaties

Rubiks kubus bestaat uit 27 kleine kubussen, die we “kubusjes” noemen. 26 van deze kubusjes
zijn zichtbaar (als je de kubus uit elkaar haalt, zie je dat het 27ste eigenlijk niet bestaat). Als we
werken met Rubiks kubus is het handig om op een systematische manier naar elk individueel
kubusje te verwijzen. We doet dit niet op basis van de kleuren. Het is immers handiger om
namen te hebben die de plaats van het kubusje beschrijven. De kubusjes in de hoeken noemen
we “hoekkubusjes”. Elk hoekkubusje heeft 3 zichtbare zijvlakken en er zijn 8 hoekkubusjes. De
kubusjes met 2 zichtbare zijvlakken noemen we “ribbekubusjes”; zo zijn er 12. Tenslotte noemen
we de kubusjes met 1 zichtbaar zijvlak “centrumkubusjes” en er zijn er zo 6.

Figuur 3.1: Kubusjes

Nu zullen we de zijvlakken van Rubiks kubus benoemen. We gebruiken de Engelse termen right
(r), left (l), up (u), down (d), front (f) en back (b). Het voordeel hiervan is dat we naar elk zijvlak
kunnen verwijzen met een enkele letter.

Figuur 3.2: Zijvlakken

Om een hoekkubusje te benoemen, noteren we zijn zichtbare zijvlakken met de klok mee.
Bijvoorbeeld, het kubusje in de voorste rechterbovenhoek schrijven we als ur f . Uiteraard kunnen
we dit kubusje ook r f u of f ur noemen. Soms is het belangrijk welk vlakje eerst genoteerd wordt;
dan spreken we van “georiënteerde kubusjes”. Dit willen zeggen dat de georiënteerde kubusjes
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ur f , r f u en f ur verschillend zijn. In andere situaties maken we ons geen zorgen om welk vlakje
eerst genoemd wordt; in dit geval spreken we van “niet-georiënteerde kubusjes”. Dit wil zeggen
dat de niet-georiënteerde kubusjes ur f , r f u en f ur hetzelfde zijn. Hoe dan ook is het niet
moeilijk in te zien dat de vlakjes van een hoekkubusje cyclisch geordend zijn; als je het
hoekkubusje zou draaien, zie je achtereenvolgens u f r, r f u en f ur verschijnen en 3 draaiingen
uitvoeren, levert terug de beginpositie op.
Op gelijke manier benoemen we de ribbe- en centrumkubusjes door de zichtbare zijvlakken te
noteren. Bijvoorbeeld, het kubusje in het centrum van het voorste zijvlak noemen we f en het
ribbekubusje bovenaan in het voorste zijvlak noemen we u f .
We zullen ook vaak spreken over “hokjes”. Deze zijn gelabeld op dezelfde manier als de
kubusjes, maar ze beschrijven de ruimte waarin de kubusjes leven. Dus als Rubiks kubus in zijn
beginconfiguratie is (d.w.z. Rubiks kubus is opgelost), dan staat elk kubusje in het hokje met
dezelfde naam. Als je een zijvlak van de kubus roteert dan bewegen de hokjes niet, maar wel de
kubusjes. Merk op dat telkens wanneer je een zijvlak roteert, alle centrumkubusjes in hun hokje
blijven.
Tenslotte geven we namen aan enkele bewegingen van Rubiks kubus. De eenvoudigste
bewegingen zijn die wanneer je een enkel zijvlak roteert. We noteren R voor de klokwaartse
rotatie van het rechterzijvlak (draai het rechterzijvlak 90◦ klokwaarts (van je weg) als je ernaar
kijkt). Analoog gebruiken we de hoofdletters L, U, D, F en B om de klokwaartse draaiingen van
de corresponderende vlakken aan te duiden. Meer algemeen zullen we elke willekeurige
opeenvolging van deze 6 draaiingen een “beweging” van Rubiks kubus noemen. Bijvoorbeeld,
het rechtervlak tegenklokwaarts roteren is als beweging hetzelfde als R driemaal uitvoeren.

Figuur 3.3: Bewegingen

Een paar dingen zijn onmiddellijk duidelijk. Ten eerste hebben we al opgemerkt dat de 6
basisbewegingen de centrumkubusjes in hun hokje houden. Aangezien elke beweging een
opeenvolging is van deze 6 basisbewegingen, betekent dit dat elke beweging van Rubiks kubus
de centrumkubusjes in hun hokje houden. Ook plaatst elke beweging van Rubiks kubus
hoekkubusjes in hoekhokjes en ribbekubusjes in ribbehokjes. Gebruikmakend van deze twee
feiten kunnen we erachter komen hoeveel theoretisch mogelijke configuraties Rubiks kubus
heeft (stel dat we de kubus uit elkaar halen en hem terug in elkaar puzzelen, hoeveel
mogelijkheden hebben we dan?). Kijk bijvoorbeeld naar het ur f hokje. Theoretisch gezien
kunnen alle 8 hoekkubusjes zich hierin bevinden. Dan blijven er nog 7 hoekkubusjes over die in
het urb hokje kunnen wonen, 6 voor het volgende hoekhokje, enzovoort. Daarom zijn er
8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 8! mogelijke posities voor de hoekkubusjes. Merk op dat een
hoekkubusjes op drie verschillende manieren in zijn hokje past. Bijvoorbeeld als een rood, wit,
blauw kubusje in het ur f hokje ligt, dan kan zowel het rode, het witte als het blauwe zijvlak in
het u vlak van het hokje zitten (en dit bepaalt waar de 2 andere vlakken zijn). Omdat er 8
hoekkubusjes zijn en ze elk op 3 verschillende manieren in hun hokje kunnen zitten, zijn er 38

verschillende manieren waarop de hoekkubusje kunnen georiënteerd zijn. Daarom zijn er 38 · 8!
mogelijke configuraties voor de hoekkubusjes. Op analoge manier vinden we 212 · 12! mogelijke
configuraties voor de ribbekubusjes, wat een totaal geeft van 212388!12! mogelijke configuraties
van Rubiks kubus. (Dit getal is ongeveer gelijk aan 5, 19× 1020!!!)
Hoewel deze configuraties theoretisch mogelijk zijn, betekent dat niet dat deze allemaal kunnen
voorkomen. We zeggen dat een configuratie van Rubiks kubus geldig is als ze kan bekomen
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worden door een opeenvolging van bewegingen startend van de beginconfiguratie (opgeloste
kubus). Het blijkt dat sommige van de theoretische mogelijkheden die we telden niet geldig zijn.
Daarom hebben we twee doelen:

1. Tonen dat sommige configuraties niet geldig zijn.

2. Een verzameling van bewegingen vinden die ons van elke geldige configuratie terug naar
de beginconfiguratie kan brengen.

3.2 Rubiks kubus als groep

We kunnen van de verzameling bewegingen van Rubiks kubus een groep maken die we zullen
noteren als (G, ∗). De elementen van G zijn alle mogelijke bewegingen van Rubiks kubus (een
mogelijke beweging is bijvoorbeeld een klokwaartse draaiing van het bovenvlak gevolgd door
een tegenklokwaartse draaiing van het rechtervlak). Twee bewegingen zullen gelijk beschouwd
worden als ze uitkomen op dezelfde configuratie van de kubus (bijvoorbeeld, een draaiing van
een vlak tegenklokwaarts over 180◦ is hetzelfde als een draaiing van datzelfde vlak klokwaarts
over 180◦). De groepsbewerking wordt gedefinieerd als volgt: als M1 en M2 bewegingen zijn,
dan is M1 ∗M2 de beweging waarbij we eerst M1 uitvoeren en daarna M2.
We gaan na dat dit een groep is.

1. G is zeker gesloten onder ∗ omdat als M1 en M2 bewegingen zijn, dan is M1 ∗M2 ook een
beweging.

2. Als we met e de lege beweging noteren (d.w.z. een beweging die geen enkel effect heeft op
de configuratie van Rubiks kubus; die niets doet), dan betekent M ∗ e “doe eerst M en
daarna niets”. Dit is duidelijk hetzelfde als simpelweg M uitvoeren, dus M ∗ e = M en
analoog e ∗M = M. Dus (G, ∗) heeft een eenheidselement.

3. Als M een beweging is, dan kunnen we de stappen van de beweging omkeren om een
beweging M′ te krijgen. Dan betekent M ∗M′ “doe eerst M en doe dan alle stappen van
M′ ongedaan”. Dit is hetzelfde als niets doen, dus M ∗M′ = e en analoog M′ ∗M = e, dus
M′ is het invers van M. Bijgevolg heeft elk element van G een invers element.

4. Nu moeten we nog nagaan dat ∗ associatief is. Herinner dat een beweging gedefinieerd is
door de verandering in configuratie die ze veroorzaakt. In het bijzonder is een beweging
bepaald door de positie en oriëntatie waarin ze elk kubusje plaatst.

Als C een georiënteerd kubusje is, dan schrijven we M(C) voor het georiënteerde hokje
waar C terechtkomt na het uitvoeren van de beweging M, waarin we de zijvlakken van
M(C) in dezelfde volgorde schrijven als die van C. Dit wil zeggen, het eerste zijvlak van C
komt terecht in het eerste zijvlak van M(C) enzovoort. Bijvoorbeeld, de beweging R plaatst
het ur kubusje in het br hokje, waarbij het u vlak van het kubusje in het b vlak van het hokje
ligt en het r vlak van het kubusje in het r vlak van het hokje. We schrijven dus R(ur) = br.

Laten we eerst bestuderen wat een opeenvolging van twee bewegingen doet met een
kubusje. Als M1 en M2 twee bewegingen zijn, dan is M1 ∗M2 de beweging die eerst M1
uitvoert en daarna M2. De beweging M1 verplaatst C naar het hokje M1(C); de beweging
M2 plaatst het in M2(M1(C)). Daarom is (M1 ∗M2)(C) = M2(M1(C)).

Om te tonen dat ∗ associatief is moeten we tonen dat (M1 ∗M2) ∗M3 = M1 ∗ (M2 ∗M3)
voor alle bewegingen M1, M2 en M3. Dit is hetzelfde als tonen dat (M1 ∗M2) ∗M3 en
M1 ∗ (M2 ∗M3) hetzelfde doen met elk kubusje. We willen dus tonen dat
[(M1 ∗M2) ∗M3](C) = [M1 ∗ (M2 ∗M3)](C) voor elk kubusje C. Van onze vorige
berekeningen weten we dat [(M1 ∗M2) ∗M3](C) = M3([M1 ∗M2](C)) = M3(M2(M1(C))).
Anderzijds is [M1 ∗ (M2 ∗M3)](C) = (M2 ∗M3)(M1(C)) = M3(M2(M1(C))). Dus
(M1 ∗M2) ∗M3 = M1 ∗ (M2 ∗M3), zodat ∗ associatief is.

7



Daarom is (G, ∗) inderdaad een groep. Vanaf nu zullen we over de groep G spreken en we
zullen de bewerking als de gewone vermenigvuldiging schrijven. Bijvoorbeeld, DR betekent de
beweging D gevolgd door R. De beweging die het rechtervlak tegenklokwaarts roteert over 90◦

is dezelfde als de beweging die het rechtervlak driemaal klokwaarts roteert, dus we kunnen
deze beweging schrijven als R3.

3.3 Deelgroepen

We berekenden dat er ongeveer 519 triljoen mogelijke configuraties van Rubiks kubus zijn
(hoewel ze niet allemaal geldig zijn). Zulk een groot getal proberen te begrijpen is niet
makkelijk! Het is daarom nuttig om het probleem te beperken; bijvoorbeeld, in plaats van te
kijken naar alle mogelijke bewegingen van Rubiks kubus, zouden we eerst kunnen kijken naar
de bewegingen die alleen maar betrekking hebben op rotaties van het beneden- en rechtervlak.
Dit is een algemene filosofie in groepentheorie; om een groep G te begrijpen kunnen we
proberen om een klein stukje ervan te begrijpen.

Definitie 3.1. Een deelverzameling H van een groep (G, ∗) noemen we een deelgroep van G als
(H, ∗) een groep is.

Het voordeel van het bestuderen van deelgroepen is dat ze veel kleiner kunnen zijn en bijgevolg
ook eenvoudiger; niettemin hebben ze nog altijd een algebraïsche structuur. Later zullen we
bijvoorbeeld zien dat het nuttig is om enkel te kijken naar bewegingen bepaald door een
opeenvolging van D en R, d.w.z. we kijken naar de deelgroep 〈D, R〉 (zie Hoofdstuk 4 voor deze
notatie).

Voorbeeld 3.2. Een groep is altijd een deelgroep van zichzelf. Dit is echter niet zo interessant.

Voorbeeld 3.3. De verzameling van even gehele getallen is een deelgroep van (Z,+). De even
getallen zijn immers zeker en vast een deelverzameling van Z, en we weten van oefening (2.4.1f)
dat (2Z,+) een groep is.

Oefeningen 3.4. 1. Bewijs dat G niet commutatief is. (Hint: kies twee bewegingen M1 en M2
en kijk naar hun commutator [M1, M2] die gedefinieerd is als M1M2M−1

1 M−1
2 .)

2. Zoek de orde van D, R en DR (voor de definitie van orde zie oefening (2.4.2)).

3. Zijn C1 en C2 twee verschillende niet-georiënteerde hoekkubusjes, en zijn C′1 en C′2 twee
verschillende niet-georiënteerde hoekhokjes. Bewijs dat er een beweging van Rubiks kubus
bestaat die C1 op C′1 en C2 op C′2 stuurt. Aangezien we spreken over niet-georiënteerde
kubusjes en hokjes spreken, zijn we enkel geïnteresseerd in de posities van de kubusjes en
niet in hun oriëntaties. (Bijvoorbeeld, als C1 = dbr, C2 = ur f , C′1 = dlb en C′2 = ur f , dan
stuurt D C1 naar C′1 en C2 naar C′2.)

4. Zijn C1, C2 en C3 drie verschillende niet-georiënteerde ribbekubusjes, en zijn C′1, C′2 en C′3
drie verschillende niet-georiënteerde ribbehokjes. Bewijs dat er een beweging van Rubiks
kubus bestaat die C1 op C′1, C2 op C′2 en C3 op C′3 stuurt. Aangezien we spreken over
niet-georiënteerde kubusjes en hokjes spreken, zijn we enkel geïnteresseerd in de posities
van de kubusjes en niet in hun oriëntaties.

5. Brainstorm over welk soort strategie we zouden gebruiken om Rubiks kubus op te lossen.
Welke kubusjes zouden we eerst oplossen? Naar welk soort bewegingen zouden we
zoeken?
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Hoofdstuk 4

Voortbrengers

Definitie 4.1. Zij G een groep en S een deelverzameling van G. We zeggen dat S de groep G
voortbrengt of dat S een verzameling van voortbrengers van G is als elk element van G kan
geschreven worden als een eindig product van elementen van S en hun inversen; we noteren dit
als G = 〈S〉.

Voorbeeld 4.2. Elk element van Z kan geschreven worden als een eindige som van 1’tjes of
−1’tjes, dus Z is voortgebracht door {1}. Dit wil zeggen dat Z = 〈1〉. Op dezelfde manier volgt
dat Z = 〈−1〉. Natuurlijk is het ook zo dat Z = 〈1, 2〉. In het algemeen zijn er meerdere
mogelijke verzamelingen van voortbrengers van een groep.

Voorbeeld 4.3. Elk element van Z/4Z kan geschreven worden als een eindige som van 1’tjes,
dus Z/4Z = 〈1〉.

Hoewel Z = 〈1〉 en Z/4Z = 〈1〉, zijn Z en Z/4Z niet gelijk! 〈S〉 heeft enkel zin in de context
van een gegeven groep met een gegeven bewerking.

Voorbeeld 4.4. Elk element van G kan geschreven worden als een eindige opeenvolging van
draaiingen van een van de zijvlakken van Rubiks kubus, dus G = 〈D, U, L, R, F, B〉.

Je zou kunnen denken over de voortbrengers als zijnde de kerninformatie van de groep. Elk
groepselement kan immers geschreven worden in termen van de voortbrengers en dus kan
kennis over de voortbrengers vertaald worden naar kennis over de hele groep. Dit zal snel
duidelijk worden.

Stelling 4.5. Zij G een eindige groep en S een deelverzameling van G. Onderstel dat de volgende
voorwaarden voldaan zijn.

1. Elk element van S voldoet aan een eigenschap P.

2. Als g ∈ G en h ∈ G beiden voldoen aan eigenschap P, dan voldoet gh ook aan eigenschap P.

Dan voldoet elk element van 〈S〉 aan eigenschap P.

Deze stelling kan gebruikt worden in volgend voorbeeld.

Voorbeeld 4.6. Zij S = {D, U, L, R, F, B} ⊂ G. Dan voldoet elke M ∈ S aan de eigenschap dat
“M alle centrumkubusjes in hun hokje laat”. Als M1, M2 ∈ G alle centrumkubusjes in hun hokje
laten, dan laat uiteraard ook M1M2 alle centrumkubusjes in hun hokje. Omdat G = 〈S〉 volgt uit
voorgaande stelling dat alle elementen van G alle centrumkubusjes in hun hokje laten.

Oefening 4.7. Schrijf enkele elementen uit 〈D, R〉 op.
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Hoofdstuk 5

Symmetrische groep

Wanneer we het aantal mogelijke configuraties van Rubiks kubus berekenden, gebruikten we dat
elke beweging een hoekkubusje naar een hoekkubusje stuurt om af te leiden dat er 8! mogelijke
manieren waren om hoekkubusjes te plaatsen. In dit hoofdstuk zullen we de nodige wiskundige
fundering gieten om deze mogelijkheden te begrijpen.
In plaats van gewoon te kijken naar de configuraties van de 8 kubusjes zullen we kijken naar
configuraties van eender welke n objecten. We zullen deze objecten 1, 2, ..., n noemen. Denk aan
het rangschikken van deze objecten als aan het plaatsen van genummerde biljartballen in juist
evenveel genummerde dozen waar telkens precies 1 bal in past. Op die manier kunnen we een
functie σ : {1, 2, ..., n} → {1, 2, ..., n} definiëren door voor elke bal i een doos σ(i) te kiezen. Zulk
een functie σ noemen we een bijectie.

1 2 3 4 5 6

6 5 34 2
1

Figuur 5.1: Biljartballen in dozen

Voorbeeld 5.1. We kiezen voor bal 1 de tweede doos, voor bal 2 de derde en voor bal 3 de eerste.
Dit komt overeen met de functie σ : {1, 2, 3} → {1, 2, 3} gedefinieerd door σ(1) = 2, σ(2) = 3 en
σ(3) = 1.

1 2 3

3 1 2

Definitie 5.2. De symmetrische groep op n letters is de verzameling van alle bijecties van
{1, 2, ..., n} naar {1, 2, ..., n}, met als bewerking de samenstelling van functies. We schrijven deze
groep als Sn. Een bijectie van een verzameling naar zichzelf noemen we ook een permutatie.

Ga na dat Sn inderdaad een groep is!
We geven nog een voorbeeld.

Voorbeeld 5.3. Zij σ, τ ∈ S3 gedefinieerd door
σ(1) = 3, σ(2) = 1, σ(3) = 2, τ(1) = 1, τ(2) = 3, τ(3) = 2. Dan is
(στ)(1) = τ(3) = 2, (στ)(2) = τ(1) = 1 en (στ)(3) = τ(2) = 3.
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Er is nu een compactere manier om elementen van de symmetrische groep te noteren. We leggen
dit uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 5.4. Beschouw σ ∈ S12 gedefinieerd door

σ(1) = 12 σ(2) = 4 σ(3) = 5 σ(4) = 2 σ(5) = 6 σ(6) = 9
σ(7) = 7 σ(8) = 3 σ(9) = 10 σ(10) = 1 σ(11) = 11 σ(12) = 8

We schrijven “i 7→ j” (“i gaat naar j”) voor σ(i) = j. Dan

1 7→ 12, 12 7→ 8, 8 7→ 3, 3 7→ 5, 5 7→ 6, 6 7→ 9, 9 7→ 10, 10 7→ 1
2 7→ 4, 4 7→ 2
7 7→ 7
11 7→ 11

Deze gegevens vertellen ons wat σ doet met elk getal, dus het bepaalt σ volledig. Als afkorting
schrijven we

σ = (1 12 8 3 5 6 9 10)(2 4)(7)(11).

We noemen (1 12 8 3 5 6 9 10), (2 4), (7) en (11) cycli. Vaak zullen we de cycli met enkel 1 getal
weglaten en schrijven we simpelweg

σ = (1 12 8 3 5 6 9 10)(2 4).

Als je weet dat er 12 objecten zijn, is dat niet erg.

Elke σ ∈ Sn kan geschreven worden als een product van cycli en men kan aantonen dat deze
notatie geen problemen oplevert. In het voorbeeld gaven we een methode om deze cycli te
vinden. De eenheidspermutatie schrijven we als 1.

Voorbeeld 5.5. S2 bestaat uit twee permutaties, 1 en (1 2).

Voorbeeld 5.6. Zij σ, τ ∈ S6 gedefinieerd door

σ(1) = 3 σ(2) = 5 σ(3) = 4 σ(4) = 1 σ(5) = 2 σ(6) = 6
τ(1) = 5 τ(2) = 4 τ(3) = 3 τ(4) = 2 τ(5) = 1 τ(6) = 6

In cyclusnotatie, σ = (1 3 4)(2 5) en τ = (1 5)(2 4). Dan is στ = (1 3 2)(4 5) en
τσ = (1 2)(3 4 5). We kunnen ook makkelijk berekenen dat σ2 = (1 4 3) en τ2 = 1.

We kunnen nu elke beweging van Rubiks kubus schrijven in een licht gewijzigde cyclusnotatie.
We willen beschrijven wat er gebeurt met elk georiënteerd kubusje; dit wil zeggen dat we willen
beschrijven waar elk kubusje naartoe beweegt en waarheen elk zijvlak gaat. Als we bijvoorbeeld
de kubus ontvouwen en het benedenvlak tekenen, dan ziet dit eruit als volgt:

b b b
l d d d r
l d d d r
l d d d r

f f f

Als we dit zijvlak klokwaarts over 90◦ draaien (d.w.z. we voeren beweging D uit), dan ziet het
benedenvlak er als volgt uit:
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r r r
b d d d f
b d d d f
b d d d f

l l l

Dus D(dl f ) = d f r omdat het dl f kubusje nu staat in het d f r hokje (waarbij het d vlak van het
kubusje ligt in het d vlak van het hokje, het l vlak van het kubusje in het f vlak van het hokje en
het f vlak van het kubusje in het r vlak van het hokje). Analoog is D(d f r) = drb, D(drb) = dbl
en D(dbl) = dl f . Als we hetzelfde doen met de ribbekubusjes vinden we
D = (dl f d f r drb dbl)(d f dr db dl).

Voorbeeld 5.7. De cyclusnotatie van R is (r f u rub rbd rd f )(ru rb rd r f ).

Oefeningen 5.8. 1. Zij σ = (1 12 8 10 4)(2 13)(5 11 7)(6 9). Bereken σ2 en σ3. Wat is de orde
van σ?

2. Schrijf U, L, F en B in cyclusnotatie.

3. Schrijf de commutator [D, R] in cyclusnotatie (wees zorgzaam voor het bijhouden van de
oriëntaties van de kubusjes). Kan je een beweging in G vinden die ...

(a) ... de posities (maar niet noodzakelijk de oriëntaties) van de achterste hoekkubusjes en
van een voorste hoekkubusje vasthoudt?

(b) ... 6 hoekkubusjes vasthoudt en de andere 2 verwisselt?

(c) ... de hoekkubusjes ur f en bdr verwisselt en de andere hoekkubusjes vasthoudt?

Probeer deze bewegingen te gebruiken om alle hoekkubusjes op hun juiste plaats te krijgen
(maar niet noodzakelijk juist georiënteerd).

4. Schrijf DR−1 en D−1R in cyclusnotatie.

(a) Kan je dit gebruiken om een beweging in G te vinden die de oriëntaties van twee
hoekkubusjes verandert zonder de andere hoekkubusjes aan te raken?

(b) Kan je nu voorgaande gebruiken om een beweging in G te vinden die de oriëntaties
van de hoekkubusjes dbr en u f l verandert maar de andere hoekkubusjes niet
aanraakt?

Probeer deze bewegingen te gebruiken om alle hoekkubusjes juist te oriënteren.

5. Tot nu toe keken we enkel naar draaiingen van de 6 vlakken D, U, L, R, F en B. Zij N een
klokwaartse draaiing (kijkend langs de rechterzijde) van het vlak tussen de linker- en
rechterzijvlakken. (Maak een denkbeeldige bol van de kubus en denk aan de
“nulmeridiaan”.) Schrijf N, NU, NU−1, NU2, N−1U2 in cyclusnotatie. Gebruik dit om ...

Figuur 5.2: N
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(a) ... een beweging in G te vinden die 3 ribbekubusjes verwisselt zonder andere kubusjes
aan te raken.

(b) ... een beweging in G te vinden die de oriëntatie van 2 ribbekubusjes verandert
zonder andere kubusjes aan te raken.

Probeer deze bewegingen te gebruiken om alle ribbekubusjes juist te plaatsen en juist te
oriënteren (d.w.z. zoals in de beginconfiguratie).

Opmerking: N is geen element van G = 〈D, U, L, R, F, B〉 omdat je deze beweging niet kan
schrijven als een opeenvolging van de bewegingen D, U, L, R, F, B. Je zou in dat geval de
centrumkubusjes niet mogen bewegen, wat wel het geval is. Daarom moet je gebruik
maken van heroriëntaties van de kubus om jouw bewegingen te herschrijven en ze
elementen van G te maken.
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Hoofdstuk 6

Geldige configuraties van Rubiks
kubus

Zoals we reeds vermeldden, is een configuratie van Rubiks kubus bepaald door vier gegevens:

• de positie van de hoekkubusjes

• de positie van de ribbekubusjes

• de oriëntatie van de hoekkubusjes

• de oriëntatie van de ribbekubusjes

Het eerste kan beschreven worden door een een element σ van S8 (d.w.z. het element van S8 dat
de hoekkubusjes verplaatst van hun beginposities naar hun nieuwe posities). Het tweede kan
beschreven worden door een element τ van S12. We zullen nu het derde en vierde stukje
gegeven proberen te begrijpen. Het idee is om een beginoriëntatie vast te leggen en op een
systematische manier neer te schrijven hoe de huidige oriëntatie verschilt van deze
beginoriëntatie. Dit is een kwestie van een goede notatie.
We starten met het benoemen van de hoekkubusjes. Elk hoekkubusje heeft 3 mogelijke
oriëntaties en we zullen deze labelen met 0, 1 en 2. We zullen uitleggen wat deze getallen
betekenen. Stel je voor dat je Rubiks kubus in de beginconfiguratie is. We schrijven een getal op
1 zijvlak van elk hoekhokje als volgt. Schrijf

• 1 op het u vlak van het u f l hokje,

• 2 op het u vlak van het ur f hokje,

• 3 op het u vlak van het ubr hokje,

• 4 op het u vlak van het ulb hokje,

• 5 op het d vlak van het dbl hokje,

• 6 op het d vlak van het dl f hokje,

• 7 op het d vlak van het d f r hokje,

• 8 op het d vlak van het drb hokje.

Nu heeft elk hoekhokje precies één genummerd vlak. Elk hoekkubusje heeft dus één zijvlak in
een genummerd vlak van een hokje. Label dit zijvlak van het kubusje 0. Met de klok mee
labelen we het volgende zijvlak 1 en het laatste zijvlak 2.
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Voorbeeld 6.1. Als we recht op het onderste zijvlak kijken en de kubus ontvouwen, zien de
hoekkubusjes er als volgt uit:

b b b
l d d d r
l d d d r
l d d d r

f f f

De getallen op de zichtbare hoekhokjes zijn:

5 8

6 7

Daarom zijn de labels van de kubusjes als volgt:

1 2
2 0 0 1

1 0 0 2
2 1

Nu heeft elk zijvlak van elk hoekkubusje een label. Als Rubiks kubus in een configuratie is
zullen we de oriëntaties van de hoekkubusjes als volgt beschrijven; voor elke i tussen 1 en 8
zoeken we het zijvlak van het hokje genummerd met i; zij nu xi het label van het vlak van het
kubusje dat staat in dit hokjesvlak. Merk op dat elke xi het aantal klokwaartse twists telt dat het
kubusje i verwijderd is van wanneer het 0 vlak in het genummerde hokjesvlak ligt. Maar een
kubusje dat 3 twists verwijderd is, is op dezelfde wijze georiënteerd als was het 0 twists
verwijderd. Dus we kunnen elke xi zien als een element in Z/3Z. We schrijven nu
x = (x1, ..., x8) ∈ (Z/3Z)8.

Voorbeeld 6.2. Als Rubiks kubus in de beginconfiguratie is, dan is elke xi = 0.

Voorbeeld 6.3. Laat ons nu kijken naar wat de xi’s zijn nadat we R hebben toegepast op de
kubus in beginconfiguratie. In de beginconfiguratie ziet het rechterzijvlak er als volgt uit:

d d d
f r r r b
f r r r b
f r r r b

u u u
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De getallen op de hoekhokjes zijn:

7 8

2 3

Daarom zijn de labels van de kubusjes als volgt:

0 0
1 2 1 2

2 1 2 1
0 0

Als we het rechtervlak roteren over 90◦, dan krijgen we

2 1
0 1 2 0

0 2 1 0
1 2

De kubusjes aan de linkerkant blijven onaangeroerd door R, dus x1 = 0, x4 = 0, x5 = 0 en x6 = 0.
We zien uit de tekeningen dat x2 = 1, x3 = 2, x7 = 2 en x8 = 1. Dus x = (0, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1).

We kunnen nu hetzelfde doen met de ribbekubusjes. Eerst nummeren we de ribbehokjes als
volgt. Schrijf

• 1 op het u vlak van het ub hokje,

• 2 op het u vlak van het ur hokje,

• 3 op het u vlak van het u f hokje,

• 4 op het u vlak van het ul hokje,

• 5 op het b vlak van het lb hokje,

• 6 op het b vlak van het rb hokje,

• 7 op het f vlak van het r f hokje,

• 8 op het f vlak van het l f hokje,

• 9 op het d vlak van het db hokje,

• 10 op het d vlak van het dr hokje,

• 11 op het d vlak van het d f hokje,

• 12 op het d vlak van het dl hokje.
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Elk ribbekubusje heeft nu één zijvlak in een genummerd vlak van een hokje. Label dit zijvlak
van het kubusje 0, en label het andere 1. Nu definiëren we yi als het label van het
kubusjeszijvlak in het hokjeszijvlak genummerd met i. Dit bepaalt y ∈ (Z/2Z)12.
Elke configuratie van Rubiks kubus wordt dus bepaald door σ ∈ S8, τ ∈ S12, x ∈ (Z/3Z)8 en
y ∈ (Z/2Z)12. We zullen de configuraties van Rubiks kubus schrijven als een geordend 4-tupel
(σ, τ, x, y).

Voorbeeld 6.4. De beginconfiguratie is (1, 1, (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)).

Voorbeeld 6.5. Stel je voor dat je kubus in beginconfiguratie is en zij (σ, τ, x, y) de configuratie
van de kubus nadat je de beweging [D, R] = DRD−1R−1 hebt uitgevoerd. We zullen σ, τ, x en y
bepalen.
We toonden reeds dat D = (dl f d f r drb dbl)(d f dr db dl) en R = (r f u rub rbd rd f )(ru rb rd r f ).
Dus is D−1 = (dbl drb d f r dl f )(dl db dr d f ) en R−1 = (rd f rbd rub r f u)(r f rd rb ru). Dus

[D, R] = (dl f d f r l f d f rd f dl rd f )(drb bru bdr ubr rbd rub)(d f dr br). (6.1)

(Wees aandachtig voor de oriëntaties!)
Herinner dat τ een element is van S12; het is een bijectie van de verzameling van 12
niet-georiënteerde ribbekubusjes naar de verzameling van 12 ribbehokjes. Als C een
niet-georiënteerd ribbekubusje is in de beginconfiguratie, dan is τ(C) het niet-georiënteerde
hokje waar C zich bevindt in de huidige configuratie. Zoals elk element in S12 kan τ geschreven
worden in cyclusnotatie.
In dit voorbeeld verplaatst [D, R] het kubusje d f naar het hokje dr, kubusje dr naar hokje br en
kubusje br naar hokje d f . Daarom is τ = (d f dr br).
Gelijkaardig denken we aan σ als een bijectie van de verzameling van 8 niet-georiënteerde
hoekkubusjes naar de verzameling van 8 niet-georiënteerde hoekhokjes. Om σ te vinden moeten
we uitpluizen wat [D, R] doet met de posities (niet de oriëntaties!) van de hoekkubusjes. Merk
op dat [D, R] de posities van de kubusjes d f l en d f r omwisselt en dat het eveneens de posities
van drb en bru met elkaar verwisselt. Daarom is σ = (drb bru)(d f l d f r).
In de beginconfiguratie liggen alle kubusjes met het vlak gelabeld met 0 in het genummerde
vlak van het hokje. We zullen zien wat [D, R] doet met de oriëntaties van respectievelijk de
hoekkubusjes en de ribbekubusjes.
Omdat de beweging [D, R] de kubusjes u f l, ur f , ulb en dbl niet aanraakt, blijven x1, x2, x4 en x5
gelijk aan 0. Om x3 te bepalen, willen we weten welk kubusjesvlak ligt in het u vlak van het ubr
hokje. We zien uit 6.1 dat [D, R] het b vlak van het drb kubusje daarin plaatst. Door ons
labelsysteem is het b vlak van het drb kubusje gelabeld met 2, dus x3 = 2. Op dezelfde manier
vinden we dat x6 = 2, x7 = 0 en x8 = 2. Het geordend 8-tupel is dus x = (0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2).
Omdat [D, R] enkel invloed heeft op de ribbekubusjes d f , dr en br weten we onmiddellijk dat
y11, y10 en y6 de enige yi’s zijn mogelijk verschillend van nul. Bovendien plaatst [D, R] het b vlak
van het br kubusje in het d vlak van het d f hokje, daarom is y11 = 0. Op dezelfde manier vinden
we dat y10 = 0 en y6 = 0. Dus y = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

Sommige permutaties in Sn kunnen geschreven worden als een even aantal 2-cycli (d.w.z. een
cyclus van lengte 2); we noemen deze even permutaties. De andere permutaties kunnen
geschreven worden als een oneven aantal 2-cycli; deze noemen we oneven permutaties. We
gaan hier niet verder op in, maar men toont aan dat dit begrip goed gedefinieerd is en dat elke
σ ∈ Sn ofwel even ofwel oneven is.

Voorbeeld 6.6. (1 2)(1 3) is even omdat het een product is van twee 2-cycli. (1 2) is oneven
omdat het een product is van één 2-cyclus.

We definiëren een functie ε : Sn → {±1} als volgt; ε(σ) = −1 (“het teken van σ is -1”) als σ
oneven is en ε(σ) = 1 (“het teken van σ is 1”) als σ even is.

Voorbeeld 6.7. ε((1 2)(3 4)) = 1 en ε((1 2)) = −1.
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Voorbeeld 6.8. ε((1 6 3 4 2)) = 1 omdat (1 6 3 4 2) = (1 6)(1 3)(1 4)(1 2) even is.

Het product van een even permutatie en een oneven permutatie is oneven. Het product van
twee even permutaties of twee oneven permutaties is even. Het invers van een even permutatie
is even en het invers van een oneven permutatie is oneven. Daarom kunnen we een deelgroep
van Sn definiëren die bestaat uit alle even permutaties. Deze groep noemen we de alternerende
groep en we noteren deze als An.

Voorbeeld 6.9. Stel dat je kubus in basisconfiguratie is en we voeren een van de
basisbewegingen D, U, L, R, F, B uit, dan eindigt hij in de configuratie (σ, τ, x, y). De permutatie
σ ∈ S8 (bepaald door de positiewijziging van de hoekkubusjes) is een cyclus van lengte 4. Ook is
τ ∈ S12 (bepaald door de positiewijziging van de ribbekubusjes) een cyclus van lengte 4. Zowel
τ als σ zijn dus oneven en στ is even.
Aangezien deze basisbewegingen alle bewegingen voortbrengen, zal στ altijd even zijn, dus
altijd στ ∈ A20. Dit wil zeggen dat als (σ, τ, x, y) een geldige configuratie is, σ en τ dus altijd
samen ofwel oneven ofwel even moeten zijn, i.e. hetzelfde teken moeten hebben.

Dit bewijst reeds een deel van de volgende stelling.

Stelling 6.10. Als (σ, τ, x, y) een geldige configuratie is, dan is ε(σ) = ε(τ) en ∑8
i=1 xi ≡ 0 mod 3 en

∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2.

Bewijs. Het eerste deel hebben we reeds bewezen.
Stel dat Rubiks kubus in configuratie (σ, τ, x, y) en dat we een van de basisbewegingen
D, U, L, R, F, B uitvoeren om te eindigen in configuratie (σ′, τ′, x′, y′). We schrijven x′ en y′ in
termen van x en y.
Als voorbeeld zullen we tonen hoe je x′ bepaalt wanneer je de beweging R uitvoert. De hokjes
van het rechterzijvlak zien er als volgt uit:

d d d
f r r r b
f r r r b
f r r r b

u u u

De getallen op de hoekhokjes zijn:

7 8

2 3
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Daarom zijn de labels van de kubusjes als volgt wanneer de kubus in configuratie (σ, τ, x, y) is:

x7 x8

x7 + 1 x7 + 2 x8 + 1 x8 + 2

x2 + 2 x2 + 1 x3 + 2 x3 + 1

x2 x3

Als we het rechtervlak roteren over 90◦, dan krijgen we

x8 + 2 x3 + 1

x8 x8 + 1 x3 + 2 x3

x7 x7 + 2 x2 + 1 x2

x7 + 1 x2 + 2

Dus x′ = (x1, x7 + 1, x2 + 2, x4, x5, x6, x8 + 2, x3 + 1).
De andere berekeningen zijn analoog.

M x′ en y′

D (x1, x2, x3, x4, x8, x5, x6, x7)
(y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y10, y11, y12, y9)

U (x2, x3, x4, x1, x5, x6, x7, x8)
(y4, y1, y2, y3, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12)

R (x1, x7 + 1, x2 + 2, x4, x5, x6, x8 + 2, x3 + 1)
(y1, y7, y3, y4, y5, y2, y10, y8, y9, y6, y11, y12)

L (x4 + 2, x2, x3, x5 + 1, x6 + 2, x1 + 1, x7, x8)
(y1, y2, y3, y5, y12, y6, y7, y4, y9, y10, y11, y8)

F (x6 + 1, x1 + 2, x3, x4, x5, x7 + 2, x2 + 1, x8)
(y1, y2, y8 + 1, y4, y5, y6, y3 + 1, y11 + 1, y9, y10, y7 + 1, y12)

B (x1, x2, x8 + 1, x3 + 2, x4 + 1, x6, x7, x5 + 2)
(y6 + 1, y2, y3, y4, y1 + 1, y9 + 1, y7, y8, y5 + 1, y10, y11, y12)

Het is makkelijk na te gaan dat ∑8
i=1 x′i ≡ ∑8

i=1 xi mod 3 en ∑12
i=1 y′i ≡ ∑12

i=1 yi mod 2.
Als we van de beginconfiguratie (1, 1, 0, 0) starten en we een beweging M uitvoeren, dan kunnen
we dit doen door stap voor stap een van de basisbewegingen uit te voeren. Hieruit volgt dat
∑8

i=1 xi ≡ 0 mod 3 en ∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2.

Nu we weten hoe geldige configuraties eruit moeten zien, zullen we proberen om via zulke
configuraties een oplossingsstrategie te bepalen. Indien dit mogelijk is, volgt onmiddellijk ook
dat deze configuraties allen geldig zijn. We doen dit in 4 stappen.
Eerst zorgen we dat de hoekkubusjes op de juiste plaats gebracht worden.
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Stelling 6.11 (Stap 1). Als (σ, τ, x, y) een configuratie is zodat ε(σ) = ε(τ) en ∑8
i=1 xi ≡ 0 mod 3 en

∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2, dan bestaat er een beweging M ∈ G die de kubus in een configuratie (1, τ′, x′, y′)

brengt. Bovendien is nu τ′ even en ∑8
i=1 x′i ≡ 0 mod 3 en ∑12

i=1 y′i ≡ 0 mod 2.

Bewijs. In Oefening (5.8,3) heb je een beweging gevonden die 2 hoekkubusjes verwisselt en de
andere hoekkubusjes op hun plaats houdt (we trekken ons niets aan van de oriëntatie).
Bijvoorbeeld M0 = ([D, R]F)3 heeft cyclusnotatie (dbr urb)(dr u f )(br r f )(d f l f ). Als we enkel
naar de hoeken kijken zien we dus dat dbr en urb verwisseld worden.

Figuur 6.1: ([D, R]F)3

Zijn C1 en C2 een paar hoekkubusjes. Volgens Oefening (3.4,3) bestaat er een beweging M1 ∈ G

die dbr naar C1 stuurt en urb naar C2. Wanneer we de beweging M−1
1 M0M1 bestuderen zien we

dat eerst C1 op dbr gestuurd wordt en C2 op urb, daarna worden dbr en urb verwisseld en
uiteindelijk wordt dbr op C1 en urb op C2 gestuurd. Uiteindelijk worden C1 en C2 dus
verwisseld en blijven de andere hoekkubusjes onaangetast.
Dit bewijst dat we elke 2 hoekkubusjes dus met elkaar kunnen verwisselen. Het is niet moeilijk
om in te zien dat elke permutatie in S8 kan worden geschreven als een product van 2-cycli.
Bijgevolg kunnen we dus door het herhaaldelijk toepassen van een beweging M−1

1 M0M1 alle
hoekkubusjes in de juiste positie brengen. De kubus is dan in een configuratie (1, τ′, x′, y′).

Nu zullen we de hoekkubusjes juist oriënteren.

Stelling 6.12 (Stap 2). Als (1, τ, x, y) een configuratie is zodat ε(τ) = 1 en ∑8
i=1 xi ≡ 0 mod 3 en

∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2, dan bestaat er een beweging M ∈ G die de kubus in configuratie (1, τ′, 0, y′)

brengt. Bovendien is nu τ′ even en ∑12
i=1 y′i ≡ 0 mod 2.

Bewijs. In Oefening (5.8,4) heb je een beweging gevonden die 2 hoekkubusjes van oriëntatie
verandert en de andere hoekkubusjes laat staan, zowel qua positie als oriëntatie. Een
mogelijkheid is M0 = (DR−1)3(D−1R)3 met cyclusnotatie
(d f r rd f f dr)(drb rbd bdr)(d f dr f r br db dl). Als we enkel naar de hoeken kijken zien we dat
d f r en drb van oriëntatie veranderen, de ene in tegenwijzerzin en de andere in wijzerzin.

Figuur 6.2: (DR−1)3(D−1R)3
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Zijn C1 en C2 een paar hoekkubusjes. Volgens Oefening (3.4,3) bestaat er een beweging M1 ∈ G

die d f r naar C1 stuurt en drb naar C2. Wanneer we dan M−1
1 M0M1 uitvoeren, zien we dat de

kubusjes C1 en C2 van oriëntatie veranderen, de ene in tegenwijzerzin en de andere in wijzerzin.
Stel dat Rubiks kubus in een configuratie is waar ten minste twee hoeken C1 en C2 fout
georiënteerd zijn. Door voorgaande beweging een- of tweemaal uit te voeren zal C1 juist
georiënteerd zijn. Aangezien deze beweging geen andere hoekkubusjes beïnvloedt, zal de kubus
nu een hoekkubusje minder hebben met een foute oriëntatie. Door dit proces te herhalen, zal de
kubus terechtkomen in een configuratie (1, τ′, x′, y′) met ten hoogste één hoekkubusje foutief
georiënteerd. Dit wil zeggen dat ten minste 7 van de xi’s gelijk zijn aan nul. Omdat
∑8

i=1 x′i ≡ ∑8
i=1 xi ≡ 0 mod 3 moet de laatste x′i ook gelijk zijn aan nul en dus is Rubiks kubus in

een configuratie (1, τ′, 0, y′).

Vervolgens zorgen we ervoor dat de ribbekubusjes juist geplaatst worden.

Stelling 6.13 (Stap 3). Als (1, τ, 0, y) een configuratie is zodat ε(τ) = 1 en ∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2, dan

bestaat er een beweging M ∈ G die de kubus in configuratie (1, 1, 0, y′) brengt. Bovendien is nu
∑12

i=1 y′i ≡ 0 mod 2.

Bewijs. In Oefening (5.8,5a) heb je een beweging gevonden die geen enkel hoekkubusje aanraakt
(zowel qua positie als oriëntatie), maar wel 3 ribbekubusjes onder elkaar doorschuift. Zulk een
beweging is bijvoorbeeld M0 = LR−1F2L−1RU2 (of eenvoudiger geschreven: NU2N−1U2) met
cyclusnotatie (u f d f ub).

Figuur 6.3: NU2N−1U2

Zij C1, C2 en C3 drie ribbekubusjes. Volgens Oefening (3.4,4) bestaat er een beweging M1 ∈ G die
u f stuurt op C1, d f op C2 en ub op C3. Nu is M−1

1 M0M1 = (C1 C2 C3).
Dit bewijst dat we elke 3 ribbekubusjes dus met elkaar kunnen verwisselen (cyclisch
permuteren). We weten ook dat τ ∈ A12 en het is niet moeilijk om in te zien dat elke permutatie
in A12 kan worden geschreven als een product van 3-cycli. Bijgevolg kunnen we dus door het
herhaaldelijk toepassen van een beweging M−1

1 M0M1 alle ribbekubusjes in de juiste positie
brengen. De kubus is dan in een configuratie (1, 1, 0, y′).

Tenslotte maken we werk van de oriëntatie van de ribbekubusjes.

Stelling 6.14 (Stap 4). Als (1, 1, 0, y) een configuratie is zodat ∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2, dan bestaat er een

beweging M ∈ G die de kubus in beginconfiguratie (1, 1, 0, 0) brengt.

Bewijs. In Oefening (5.8,5b) heb je een beweging gevonden die geen enkel hoekkubusje aanraakt
(zowel qua positie als oriëntatie), maar wel 2 ribbekubusjes van oriëntatie verandert. Zulk een
beweging is bijvoorbeeld
M0 = LR−1FLR−1DLR−1BLR−1ULR−1F−1LR−1D−1LR−1B−1LR−1U−1 (of eenvoudiger
geschreven: (NU)4(NU−1)4) met cyclusnotatie (ul lu)(ur ru).
Zij C1 en C2 twee ribbekubusjes. Volgens Oefening (3.4,4) bestaat er een beweging M1 ∈ G die ul
stuurt op C1 en ur op C2. Nu verandert M−1

1 M0M1 de oriëntatie van C1 en C2 terwijl deze
beweging alle andere kubusjes onveranderd laat.
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Figuur 6.4: (NU)4(NU−1)4

Stel dat Rubiks kubus in een configuratie is waar ten minste twee ribben C1 en C2 fout
georiënteerd zijn. Door voorgaande beweging uit te voeren zullen C1 en C2 juist georiënteerd
zijn. Aangezien deze beweging geen andere kubusjes beïnvloedt, zal de kubus nu twee
ribbekubusje minder hebben met een foute oriëntatie. Door dit proces te herhalen, zal de kubus
terechtkomen in een configuratie (1, 1, 0, y′) met ten hoogste één ribbekubusje foutief
georiënteerd. Dit wil zeggen dat ten minste 11 van de yi’s gelijk zijn aan nul. Omdat
∑12

i=1 y′i ≡ ∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2 moet de laatste y′i ook gelijk zijn aan nul en dus is Rubiks kubus in

de beginconfiguratie (1, 1, 0, 0).

We hebben nu het volgende bewezen.

Gevolg 6.15. (σ, τ, x, y) is een geldige configuratie als en slechts als ε(σ) = ε(τ) en ∑8
i=1 xi ≡ 0

mod 3 en ∑12
i=1 yi ≡ 0 mod 2.

Opmerking 6.16. We berekenden eerder dat er 212388!12! mogelijke configuraties van Rubiks
kubus zijn. Nu weten we dat er daarvan slechts 1

12 geldig zijn. Dat geeft natuurlijk nog altijd wel
meer dan 4× 1019 geldige configuraties. Dit is niet weinig!

Oefening 6.17. Haal je Rubiks kubus door elkaar en los hem terug op.
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