
Rubik Küp Çözen Robot

6 yüzünde farklı renkli kareler bulunan Rubik küplerini

karıştırıldıktan sonra çözebilen bir robot geliştirmek.

Amaç: Çalışma Sistemi: Sonuçlar ve Değerlendirme:
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Giriş:

Rubik Küp, geometri ve üç boyutlu şekillerle ilgilenen Macar

heykeltıraş ve mimarlık profesörü Ernő Rubik tarafından 1974

yılında icat edilmiştir. İlk oyuncak üretimi 1977’nin sonlarına doğru

yapılmış ve Budapeşte’de oyuncakçılara dağıtılmıştır. 1980 yılında

David Singmaster tarafından Notes on Rubik’s Magic Cube (Rubik

Sihirli Küpü Üzerine Notlar) adlı kitapta sonradan oldukça popüler

olan çözüm yöntemi yayımlanmıştır. 1981’de İngiltere’den on iki

yaşındaki Patrick Bossert “You Can Do the Cube” (Küpü Siz de

Yapabilirsiniz) adındaki kendi çözüm kitabını yayımlamış ve bu kitap

on yedi baskıyla dünya üzerinde 1,5 milyon adet satılarak hem The

Times’ın hem de The New York Times’ın en çok satan kitaplar

listesine girmiştir.

Bulmaca yüzeyindeki yirmi altı küpçükten oluşur. Ancak her yüzün

orta küpçüğü aslında merkez mekanizmaya bağlı kare bir yüzeyden

ibarettir. Bu mekanizma diğer parçaların girebileceği ve hareket

edebileceği temeli oluşturur. Yani küp aslında kesişen üç eksende

altı orta kareyi tutan bir merkez parça ve bu merkez parçanın üzerine

takılan ve üzerinde dönebilen yirmi küçük plastik parçadan

oluşmaktadır.

https://sametbulu.wordpress.com/2012/09/12/rubik-kup/
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İki tarafında farklı renk olan on iki kenar parça ve üç tarafında farklı

renk olan sekiz köşe parça vardır. Her parçanın kendine özgü bir renk

kombinasyonu vardır ama tüm olası kombinasyonlar mevcut değildir.

Örneğin eğer beyaz ve sarı renkler karşıt yüzlerde ise hem beyaz hem

de sarı renk içeren köşe parça yoktur. Bu küpçüklerin birbirlerine

olan görece konumlarını değiştirmek için Küpün dış üçte bir

bölümünü 90°, 180° ya da 270° çevirmek yeterli olur. Ancak

bulmacanın çözülmüş hâlinde, renkli yüzlerin birbirlerine göre

konumları sabittir.

Normal (3x3x3)’lük Rubik Küpü (8!×38−1) × (12! × 212−1)/2 =

43.252.003.274.489.856.000 farklı konuma ya da matematik dili

ile permütasyona sahiptir. Bu sayı (~4.3 × 1019) olarak da

yazılabilir. Bu kadar fazla konumu olsa da küpler yirmi dokuz ya da

daha az hareketle çözülebilir. Aslında Küpü oluşturan parçalar (8! ×

38) × (12! × 212) = 519.024.039.293.878.272.000 kadar farklı

konuma getirilebilir ama bunun yalnızca on ikide biri (1/12)

ulaşılabilir konumdur. Çünkü tek bir kenarı değiştirebilecek ya da

tek bir köşeyi döndürebilecek hareket sırası mümkün değildir. Bu

nedenle ancak küpü söküp tekrar birleştirerek ulaşılabilecek on iki

olası konum kümesinden ya da “evren”inden sözedilebilir.

3×3×3 ‘lük Rubik Küpü çözüm kitapçıklarının çoğu David

Singmaster tarafından geliştirilen gösterim sistemini kullanarak

hareket algoritmalarını tanımlar. Bu sisteme genel olarak “Küp

gösterimi” ya da “Singmaster gösterimi” denir. Göreceli olan

tanımlama nedeniyle herhangi bir küp için kullanılabilir.

David Singmaster Çözüm Yöntemi

1. Bir yüzey seçilip artı yapılır ve bu artıların yan taraflara bakan

uzantılar yapılır.

2. Seçilen yüzeyde artıdan kalan kısımlar yani köşeler yapılır.

3. Seçilen yüzey üstte kalacak şekilde orta sıra yapılır.

4. Seçilen yüzey alta getirilerek başta altta kalan yüzeyde artı yapılır.

5. Oluşan artının yan yüzlere bakan uzantıları yapılır.

6. Geriye kalan köşelerde yeri yanlış olan köşeler doğru yere getirilir.

7. Doğru yere getirilen köşeler doğru şekilde olması için yerinde

döndürülür.

Katman Çözümü

a.Üst yüzeyde merkez renk için (+) oluşturmak

En alt katmanın ortasındaki karelerde üst yüzey merkez rengini

ara.

Eğer yoksa ikinci katmandan aşağı taşı. [ Rx + Ax + R ]

İkili rengi yan yüzey merkez rengine taşı ve alt ön yüzeyi yukarı

çevir.

Parçayı doğru yerine aldıktan sonra renkler yerinde değilse eşleştir.

[ Ox + U+ Lx + Ux ]

Üst yüzeyde (+), ikinci katmanın merkezindeki renklerle,

1.Katmanın ortasındaki renkler eşleşene kadar işleme devam et.

Ernő Rubik


