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Esipuhe

Tämä kirjoitelma on osa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Opettaja työnsä
tutkijana -kurssin sekä käytännössä koko pedagogisten opintojeni lopputyötä. Lopputyössä pohdin
ja tutkin, voisiko solmuteorian opettaminen soveltua yläkoulu- tai lukiotasolle. Osana työtä laadin
kyseisille kouluasteille suunnattua aiheeseen liityvää oppimateriaalia. Solmuteoria ei kuitenkaan
matematiikan alana liene kovin monelle opettajallekaan tuttu, joten minun oli kohdistettava osa
materiaaleistani nimenomaan opettajille. Tämän tekstin tarkoitus on siis tutustuttaa aiheesta
kiinnostuneet opettajat solmuteorian alkeisiin.

Nykyisessä muodossaan teksti sisältää vain yhden jokseenkin valmiin luvun. Tekstiä on tarkoi-
tus laajentaa myöhemmin ainakin polynomi-invarianttien käsittelyllä. Valmiissa luvussa edetään
solmuteorian perusmääritelmistä Reidemeister-siirtojen kautta kolmivärityksiin asti.

Innostuin itse solmuteoriasta eräällä Jyväskylän yliopiston seminaarikurssilla, kun tehtäväni oli
pitää esitelmä jostain matematiikan alasta, joka ei ollut minulle ennestään tuttu. Solmuteoria on
moneen muuhun matematiikan alaan verrattuna mukavan erilaista ja virkistävää, mutta toisaalta
sillä on myös vahvoja yhteyksiä topologiaan.

Suunnittelin alun perin, että tästä tekstistä tulisi eräänlainen suomenkielinen versio Adam-
sin [1] mainion kirjan tietyistä kappaleista: perusmääritelmistä Jonesin polynomiin. Toki ajatus
tekstin laajentamisesta Seifertin pintojen ja perusryhmien käsittelyllä olisi myös varsin mehukas,
mutta eipä nyt mennä asioiden edelle. Olen pyrkinyt selittämään asiat omin sanoin, niin kuin
ne itse ymmärrän. Olen myös laatinut omien pohdintojeni pohjalta useita eri harjoitustehtäviä,
jotka on – kyllä vain – todellakin tarkoitettu tehtäviksi. Matematiikkaahan oppii vain tekemällä.
Epäolennaiset ja/tai erityisen haastavat tehtävät on merkitty tähdellä.

Toivon mukaan innostukseni solmuteoriasta tarttuu tämän tekstin myötä jollekin lukijallekin.
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Johdanto

Solmut ovat esiintyneet ja esiintyvät edelleen yhteiskunnassamme joka puolella, missä ikinä vain
käytetään köysiä, naruja, nyörejä tai lankoja. Kengännauhojen sitominen, ongenkoukun kiin-
nittäminen ja hiusten letittäminen ovat kaikki esimerkkejä solmimisesta. Villasukankin voi ha-
lutessaan tulkita yhdeksi todella monimutkaiseksi solmuksi! Solmut ovat olleet myös suosittuja
aiheita taiteessa, esimerkiksi kelttiläisten solmujen muodossa, ja muinaiset inkat loivat solmuista
jopa eräänlaisen kirjoitusjärjestelmän, quipun. Moni muistaa myös legendan Aleksanteri Suuresta
ja Gordionin solmusta.

Solmut ovat herättäneet myös matemaatikkojen mielenkiinnon. Tämä kirjoitus käsitteleekin
solmuteoriaa – matematiikan alaa, joka tutkii matemaattisia solmuja. Tärkein ero matemaattisen
ja arkisen solmun välillä on, että matemaattisen solmun irtopäät on liimattu tai sidottu saumat-
tomasti yhteen, ks. kuva 1. Kannustan lukijaa etsimään jostain sopivan pätkän lankaa tai köyttä
ja solmimaan siitä minkä tahansa solmun. Tämän jälkeen köyden päät voi liittää yhteen esim.
maalarinteipillä.

Kuva 1: Nämä kuvat esittävät samaa solmua

Matemaattinen solmu on tehty äärettömän venyvästä ja ohuesta narusta, jonka ei kuitenkaan
sallita liukuvan itsensä läpi. Sanotaan, että kaksi solmua ovat samat, eli ekvivalentit, jos ne ovat
kolmiulotteisesti muovattavissa toisikseen, ks kuva 1.

Solmuteorian tutkimus lähti toden teolla liikkeelle 1800-luvun loppupuolella, kun brittiläinen
luonnontieteilijä William Thomson (1824-1907), myöhemmin arvonimeltään Lordi Kelvin, esitti
alkuaineiden olevan eetterin pyörteiden solmuja. Eetterin oletettiin olevan koko maailmankaikkeu-
den täyttävää ainetta, jonka värähtelyä sähkömagneettiset aallot olivat. Tästä innostuneena skot-
lantilainen matemaatikko-fyysikko Peter Guthrie Tait (1831-1901) yritti listata kaikki mahdolliset
yksinkertaisimmat solmut, ja onnistuikin tehtävässään varsin mallikkaasti. [1, s. 5].

Eetteriteoria, ja siten Lordi Kelvinin alkuaineteoriakin, muuttui tutkimuksen edetessä vähitellen
epäuskottavaksi ja romuttui viimeistään 1900-luvun alussa Michelsonin-Morleyn kokeen ja Einstei-
nin suhteellisuusteorian jälkimainingeissa. Matemaatikot olivat kuitenkin ottaneet solmuteoriasta
kopin. Se sopi hyvin juuri noihin aikoihin syntyneeseen topologiaan – matematiikan alaan, joka
keskittyy nimenomaan äärettömän venyvien ja muovattavien muotojen ja kappaleiden tutkimi-
seen.

Tällä vuosituhannella solmuteoria on löytänyt uusia sovelluskohteita. Puhtaan matematiikan
puolella mielenkiinnon kohteita ovat ainakin uudenlaiset homologiateoriat sekä yhteydet abstrak-
tiin algebraan. Kemian puolella solmussa olevat molekyylit, erityisesti DNA, ovat herättäneet
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mielenkiintoa, ks. [1, 3]. Solmuteorian avulla voi myös päätellä, onko jokin molekyyli kiraalinen,
eli peilikuvansa kanssa yhtenevä. Fyysikot ovat olleet kiinnostuneita solmuteorian sovelluksista
kvanttimekaniikkaan. Solmuilla ja leteillä on nimittäin havaittu olevan yhteyksiä kvanttikenttä- ja
säieteoriaan [4].

Solmuteoria on siis matematiikan alana varsin olennainen. Tässä tekstissä esitetyt solmuteo-
rian alkeet ovat itse asiassa yllättävän lähellä hyvin syvällistä matematiikkaa. Tässä piilee mie-
lestäni solmuteorian ehdoton vahvuus. Se on yhtä aikaa syvällistä ja mukavan käytännönläheistä
ja ymmärrettävää – epäilemättä lähes jokaiselta nuoreltakin oppilaalta tai opiskelijalta löytyy
jonkinlainen käsitys siitä, mitä solmulla tarkoitetaan.

On toki huomattava, ettei tämä teoria kerro solmuista kaikkea. Matemaattisilla malleilla on
tapana yksinkertaistaa asioita ja joskus jopa jättää niiden joitain puolia kokonaan huomiotta. Ma-
temaattiset solmut ovat äärettömän ohuita ja äärettömän venyviä, mikä ei ole joka tilanteessa
kovin realistinen malli oikeasta solmusta. Tässä esitetty matemaattinen teoria ei näin ollen ota
huomioon esimerkiksi kitkaa tai solmujen pitävyyttä. Jokin oikea solmu voi näyttää varsin moni-
mutkaiselta, mutta avautuukin köyden kuormittuessa turhan helposti. Toinen solmu voi näyttää
paperilla mukavalta, mutta sen solmiminen paksusta köydestä osoittautuu käytännössä mahdot-
tomaksi. Kolmas voi heikentää köyttä niin, että se katkeaa kuormitettuna paljon helpommin kuin
suora köysi. Solmimistekniikoihin ei myöskään kiinnitetä paljoa huomiota. Matemaattinen solmun
malli on hyödyllinen nimenomaan solmujen avautuvuutta, avautumattomuuta tai ekvivalenttiutta
tutkittaessa. Nämä ovat topologisia ominaisuuksia, mikä ei tietenkään ole yllättävää, sillä solmu-
teoria syntyi juuri topologian osa-alueeksi.

Tämä kirjoitelma on vahvasti Colin C. Adamsin mainion kirjan The Knot Book [1] innoittama,
ja onkin melkein yksinomaan sen pohjalta kirjoitettu. Joitain ideoita olen saanut myös Lickoris-
hin kirjasta [2]. Olen yrittänyt selittää tärkeimmät osat solmuteorian perusteista melko tarkasti,
mutta kuitenkin ymmärrettävästi. Mukana on tosin myös paljon pintaraapaisuja, ehkäpä siinä toi-
vossa, että lukija innostuisi ottamaan niistä paremmin selvää. Suosittelen aiheesta kiinnostunutta
lukijaa kurkistamaan ainakin Adamsin teokseen. Lickorishin kirja vaatii lukijaltaan huomattavasti
enemmän topologian opintoja.

Innostuneelle lukijalle solmuteoriasta löytyy tietenkin paljon tietoa myös yksinkertaisilla englan-
ninkielisillä internet-hauilla. Osin tämän vuoksi olen maininnut käyttämieni solmuteoreettisten
termien englanninkieliset vastineet. Monet suomennoksista ovat muutenkin itseni keksimiä, eivätkä
siten välttämättä vakiintuneita
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1 Solmut ja linkit

Tästä lähtien solmulla tarkoitetaan ilman eri mainintaa matemaattista solmua (knot). Matemaat-
tinen solmu on kolmiulotteisen avaruuden suljettu yksinkertainen silmukka. Yksinkertaisuudella
tarkoitetaan, ettei silmukka leikkaa itseään. Näin ollen esimerkiksi tasoon piirretty kolmiokin on
solmu. Kuvassa 2 on esitelty muutama muukin esimerkki. Vaikka kaksi jälkimmäistä kuviota koos-

Kuva 2: Esimerkkejä solmuista

tuvakin useammasta käyränpalasesta, ne kuvaavat silti kolmiulotteista katkeamatonta silmukkaa.
On itse asiassa mahdotonta piirtää kaksiulotteista kuvaa aukeamattomasta solmusta ilman aina-
kin kolmea leikkauspistettä (Tehtävä 21). Vakiintunut käytäntö on, että kolmiulotteisuus tuodaan
esille jättämällä silmukan alapuolelle jäävästä osasta pieni pätkä piirtämättä.

Solmujen ajatellaan olevan tehtyjä äärettömän venyvästä (ja kutistuvasta), äärettömän ohues-
ta ja hyvin vapaasti muokattavissa olevasta langasta. Tällä halutaan siis sanoa sitä, että jos kaksi
solmua ovat muokattavissa toisikseen, niitä voidaan pitää, ja pidetään, samana solmuna. Puhu-
taanhan arkikielessäkin esimerkiksi merimiessolmusta riippumatta siitä, missä täsmällisessä muo-
dossa se on tai mihin köyteen tai naruun se on sidottu. Tällaisia solmuja sanotaan myös ekviva-
lenteiksi, ks. kuva 3. Myös kuvan 2 kaksi viimeistä solmua ovat ekvivalentit.

Kuva 3: Ekvivalentteja solmuja

Muokkaukselle on kuitenkin kaksi sääntöä tai rajoitusta, joita on tosin solmujen fyysisiä malle-
ja pyöriteltäessä varsin vaikea rikkoa. Matemaattisen teorian mielekkyyden kannalta ne ovat kui-
tenkin elintärkeitä, sillä ilman niitä kaikki solmut olisivat keskenään ekvivalentteja. Ensimmäisen
säännön mukaan muokkauksen on tapahduttava jatkuvalla tavalla, eikä lanka saa leikata itseään
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missään muokkauksen vaiheessa. Solmua ei siis saa avata liu’uttamalla tai teleporttaamalla sen osia
toistensa läpi (kuva 4). Lanka on katkeamaton, eikä saksia saa käyttää. Toisen säännön mukaan
mitään osaa solmusta ei saa kiristää pisteeksi, ks. kuva 5.

Kuva 4: Laiton saksien käyttö Kuva 5: Laiton kiristys

Matematiikassa tällaisesta muokkauksesta käytetään nimitystä avaruusisotopia (ambient iso-
topy). Solmut ovat siis ekvivalentit jos ja vain jos ne ovat avaruusisotooppiset.

Kaikkein yksinkertaisinta solmua, pelkkää ympyrää (kuva 6), kutsutaan epäsolmuksi (unknot).
Epäsolmun kanssa ekvivalentteja solmuja kutsutaan myös triviaaleiksi. Triviaalitkin solmut voivat
näyttää hyvin monimutkaisilta, ks. kuva 7.

Kuva 6: Epäsolmu Kuva 7: Triviaali solmu

Tehtävä 1 — Käyttäen apunasi esim. lankaa ja teippiä, rakenna toinen kuvan 2 jälkimmäisistä
solmuista. Pyörittele mallisi sitten jäljelle jääneen solmun muotoiseksi. Tätä solmua kutsutaan
apilaksi.

Tehtävä 2 — Solmi köytesi jonkin kuvan 8 solmun muotoon ja pyörittele se muiksi kahdeksi.
Tätä solmua kutsutaan kasiksi.
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Kuva 8: Kasisolmun eri muotoja

Kuva 9: Merimiessolmu

Tehtävä 3 — Edellisen tehtävän perusteella kasi on ekvivalentti peilikuvansa kanssa. Entä api-
la? Yritä pyöritellä apilasolmu peilikuvakseen ja totea, ettei vastaus ole ainakaan kovin ilmeinen.

Tehtävä 4 — Solmi langasta kuvan 7 solmu, ja totea sen esittävän epäsolmua pyörittelemällä
se ympyrän muotoon.

Tehtävä 5 — Solmi langasta mikä tahansa solmu ja piirrä siitä kuva. Muokkaa solmusi erilaiseen
muotoon ja piirrä siitäkin kuva.

Tehtävä 6 — Piirrä vihkoosi mikä tahansa solmu aloittamalla piirtämään mistä tahansa pis-
teestä. Nosta kynäsi paperista vain ja ainoastaan hypätäksesi jo valmiin piirtojäljen yli. Piirrä usei-
ta risteyksiä, mutta yritä pitää ne kohtisuorina selkeyden vuoksi. Lopeta piirtäminen päästyäsi
takaisin aloituspisteeseen. Näytä, että piirtämäsi solmu on epäsolmu.

* Tehtävä 7 — Osoita, että edellisen tehtävän piirtotapa tuottaa aina epäsolmun.

Millaisia solmuja sitten on olemassa? Ensinnäkin on huomattava, että solmuja voi arkielämässäkin
solmia peräkkäin. Esimerkiksi merimiessolmu (square knot) saadaan solmimalla ensin apila ja
sitten sen peilikuva, ks. kuva 9.

Matematiikassa tällaista solmujen yhdistelyä sanotaan solmujen yhtenäiseksi summaksi tai
useimmiten yksinkertaisesti summaksi. Summauksessa summattavista solmuista poistetaan ensin
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lyhyet käyränpalaset, jotka eivät kuvan perusteella risteä minkään muun solmun osan kanssa.
Tämän jälkeen syntyneet langanpäät yhdistetään toisiinsa niin, etteivät yhdistävät langat mene
ristiin, ks. kuva 10. Tämä on sangen epätarkasti sanottu, ja summan määritelmä vaikuttaa riippu-

Kuva 10: Eräiden solmujen summa. Poistetut pätkät on merkitty katkoviivalla ja uudet punaisella.

van poistetuista pätkistä ja ylipäätään siitä, miten summattavat solmut on piirretty. Tämä kuiten-
kin riittää meille: emme käsittele summasolmuja, eli toiselta nimeltään yhdistesolmuja (composite
knot), tässä kirjoituksessa muualla kuin tässä ja enintään muutamassa harjoitustehtävässä.

Solmuja, jotka eivät ole yhdistesolmuja, kutsutaan alkusolmuiksi (prime knot). Keskitym-
me siis niihin. Alkusolmut toimivat jossain mielessä kuten alkuluvut: jokainen solmu voidaan
esittää käytännössä yksikäsitteisellä tavalla alkusolmujen summana, siinä missä jokainen luonnol-
linen luku voidaan aritmetiikan peruslauseen mukaan esittää yksikäsitteisesti alkulukujen tulona.
Lisäksi epäsolmu toimittaa tässä ykkösen virkaa: epäsolmun summaaminen ei muuta solmua, eikä
ykkösellä kertominen lukua.

Alkusolmuja on äärettömän monta. Niitä on kuitenkin pyritty listaamaan, aloittaen yksinker-
taisimmasta. Yksinkertaisuuden mittarina on pidetty solmun piirtämiseen tarvittavien risteysten
pienintä mahdollista määrää, eli solmun risteyslukua. Käsittelemme risteyslukua myöhemmin hie-
man tarkemmin. Kuvassa 11 on esitelty kaikki alkusolmut, jotka on mahdollista piirtää enintään
seitsemää risteystä käyttämällä.

Kuvassa 11 solmujen alla olevista numeroista ensimmäinen on solmun risteysluku, mutta alain-
deksi kertoo käytännössä vain solmun paikan listassa, eikä mitään sen ihmeellisempää. Apilasolmu
on siis toiselta nimeltään 31 ja kasi on 41. Tätä solmujen nimeämistapaa kutsutaan Alexander-
Briggs -notaatioksi.

Eri alkusolmujen määrä kasvaa eksponentiaalisesti risteysluvun kasvaessa. Risteysluvun 8 al-
kusolmuja on 21, kun taas risteysluvun 14 alkusolmuja on jo yli miljoona. Alexander-Briggs -listaus
ei tosin ota huomioon solmujen mahdollista kiraalisuutta (chirality, amphicheirality), ts. solmun
epäekvivalenttiutta peilikuvansa kanssa. Alkusolmuja on näin ollen oikeasti vielä enemmän. Esi-
merkiksi apilasolmu ja solmu 51 ovat kiraalisia, mutta niiden peilikuvia ei ole otettu listaan mu-
kaan. Laajempi listaus alkusolmuista löytyy mm. Adamsin kirjasta [1] tai Wikipediasta1.

Tehtävä 8 — Piirrä kuva epäsolmun ja minkä tahansa muun solmun summasta ja totea, ettei
epäsolmun summaus tee mitään.

1https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prime_knots
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Kuva 11: Enintään seitsemän risteyksen alkusolmut

Tehtävä 9 — Valitse kuvan 11 solmuista kaksi, ja solmi köydelläsi tai narullasi niiden summa-
solmu. Piirrä solmusta myös kuva.

Tehtävä 10 — Tarkastele kuvan 11 solmuja 31, 51 ja 71. Päättele, miltä solmut 91 ja 111
näyttävät ja piirrä niistä kuvat.

* Tehtävä 11 — Päättele vastaavalla tavalla, miltä solmut 81 ja 92 näyttävät ja piirrä niistä
kuvat.

Solmujen solmimiseen on myös mahdollista käyttää useampia lankoja. Matemaattinen versio
useamman langan tai käyden solmusta on nimeltään linkki. Linkit koostuvat yhdestä tai useam-
masta solmusta, joita kutsutaan linkin komponenteiksi. Komponentit eivät saa koskea toisiinsa,
mutta voivat toki olla toisiinsa kietoutuneita. Solmu on näin ollen sama asia kuin yhden kom-
ponentin linkki. Linkkien muokkaukselle ja ekvivalenttiudelle pätevät täsmälleen samat säännöt.
Yksinkertaisimpia mahdollisia linkkejä, eli pelkkiä erillisiä ympyröitä, kutsutaan epälinkiksi (un-
link) tai triviaaliksi linkiksi. Kuvassa 12 on esitelty kahden komponentin triviaalin linkin lisäksi
eräs toinenkin.

Yksinkertaisinta epätriviaalia kahden komponentin linkkiä kutsutaan Hopfin linkiksi sitä tut-
kineen matemaatikko Heinz Hopfin (1894-1971) mukaan. Hopf onnistui jakamaan neliulotteisen
avaruuden pallonkuoren erikoisella tavalla säikeisiin (Hopf fibration) niin, että mitkä tahansa kaksi
säiettä muodostavat Hopfin linkin.

Joskus kuulee puhuttavan, että päivänselviä asioita on kaikkein vaikein todistaa. Ehkäpä mietit
jo apilasolmunkin kohdalla, miksi se on epätriviaali. Hopfin linkin suhteen kysymys on kuitenkin
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Kuva 12: Kahden komponentin triviaali linkki sekä Hopfin linkki

vielä polttavampi! On intuitiivisesti päivänselvää, ettei Hopfin linkki ole triviaali. Tämä aiheut-
taa kuitenkin matemaattista päänvaivaa: miten ihmeessä voisimme todistaa sen? Mitä jos onkin
olemassa jokin hyvin outo tapa, jolla Hopfin linkin saa aukeamaan? Emme vain ole pyörittelyistä
huolimatta pystyneet sitä löytämään. Tai ehkä matemaattiset määritelmämme ovat menneet niin
pahasti metsään, että niiden perusteella Hopfin linkkikin on triviaali.

Noh, ei sentään. Määritelmät ovat hyviä, eikä Hopfin linkki ole triviaali. Todistus onnistuu
kolmiväritysten avulla, joka esitellään hieman myöhemmin.

Kuvassa 13 on esitelty kaksi muuta melko yksinkertaista linkkiä, Whiteheadin linkki ja Bor-
romeon renkaat, jotka ovat syystä tai toisesta kuuluisia. Whiteheadin linkki on nimetty mate-
maatikko J. H. C. Whiteheadin (1904-1960) mukaan, joka käytti tätä linkkiä konstruoidessaan
nk. Whiteheadin moniston, jolla on monia varsin erikoisia ominaisuuksia. Borromeon renkaita ei
sen sijaan ole nimetty matemaatikon mukaan, vaan nimen taustalla on italialainen Borromeon
perhe, joka käytti rengaskuviota vaakunassaan. Borromeon renkaita on käytetty monessa muus-
sakin logossa ja tunnuksessa: esim. viikinkien käyttämä symboli valknut saa joskus, taiteilijan
näkemyksestä riippuen, Borromeon renkaiden muodon.

Kuva 13: Whiteheadin linkki ja Borromeon renkaat

Tehtävä 12 — Näytä, että myös kuva 14 esittää Whiteheadin linkkiä.

Tehtävä 13 — Näytä, että Whiteheadin linkin komponentit ovat keskenään vaihdettavissa. Ts.
osoita, että on olemassa avaruusisotopia, joka vaihtaa komponenttien paikat, ks. kuva 15.
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Kuva 14: Whiteheadin linkki Kuva 15: Värit huomioiden ekvivalentit diagrammit

Tehtävä 14 — Totea, että Borromeon renkaat on nk. Brunnin linkki (Brunnian link), eli epätriviaali
linkki, joka muuttuu triviaaliksi, jos sen minkä tahansa komponentin poistaa.

Tehtävä 15 — Keksi itse tai etsi netistä esimerkki Brunnin linkistä, jossa on ainakin neljä
komponenttia.

1.1 Solmudiagrammit

Kuvan 16 väkkyrät esittävät käyriä, jotka tavalla tai toisella eivät esitä solmuja. Kaksi ensimmäistä
käyrää leikkaavaat itseään, eli ne eivät ole yksinkertaisia, ja kolmas käyrä ei ole suljettu. Huoma-

Kuva 16: Esimerkkejä käyristä, jotka eivät ole solmuja

taan kuitenkin, että kuvan 16 kuvioista kahden ensimmäisen voisi perustellusti tulkita esittävän
solmuja. Ensimmäiseen ei vain ole merkattu, kumpi leikkaavista janoista on alapuolella. Toises-
sakaan kuviossa merkkausta ei ole tehty, mutta tällä kertaa realistisia merkkausvaihtoehtoja on
useampia, ks. kuva 17. Leikkauspisteen laadulla on olennainen merkitys. Kuvan 17 ensimmäiset
solmut eivät vaikuttaisi ekvivalenteilta. Ensimmäinen on triviaali, toinen ei. Tämän todistami-
nen ei kuitenkaan vielä onnistu. Ero kolmanteen kuvioon on kuitenkin selvä – siinähän on yhden
sijasta kaksi komponenttia.

Vaikka solmut ovat luonteeltaan kolmiulotteisia, voimme pyrkiä tutkimaan niitä kaksiulotteisin
keinoin. Kaikkein tärkein työkalu tällä saralla on solmudiagrammin käsite. Linkeistä puhuttaessa
käytetään vastaavasti termiä linkkidiagrammi. Keskitymme tässä kuitenkin vain solmuihin. Kaiken
sanotun voi kuitenkin suoraviivaisella ja ilmeisellä tavalla yleistää koskemaan myös linkkejä ja
linkkidiagrammeja.
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Kuva 17: Mitä solmua tarkoitetaan?

Solmudiagrammi on solmun tietynlainen kaksiulotteinen projektio, joka tarkoittaa käytännössä
solmun varjokuvaa jollain kaksiulotteisella avaruuden tasolla. Näimme kuitenkin juuri, ettei pelkkä
varjokuva riitä. Monet keskenään epäekvivalentitkin solmut voivat muodostaa saman varjon. Pro-
jektiolta pitää siis vaatia jotain lisää.

Ensiksikin vaaditaan, että projisoitu solmu leikkaa itseään vain äärellisen monessa pisteessä,
ja toiseksi, että kyseisiin pisteisiin projisoituu täsmälleen kaksi solmun pistettä. Viimeinen vaati-
mus on, että jokaisen leikkauspisteen tulee olla transversaali. Transversaaliudella tarkoitetaan, että
leikkauspisteessä solmun kaksi pätkää ovat tavallaan ristikkäin, kirjaimen X muodossa. Transver-
saalin leikkauksen vastakohta voisi jossain tilanteessa olla tangentiaalinen leikkaus, jossa solmun
pätkät vain sivuavat toisiaan, kuten x-akseli sivuaa paraabelia y = x2. Kuvan 16 keskimmäisen
kuvion epämääräisen leikkauksenkin voi tulkita tangentiaaliseksi.

Yritän selittää tämän vielä toisin sanoin. Voimme ajatella, että solmu on suljettu polku kolmes-
sa ulottuvuudessa. Voimme myös halutessamme kuvitella kävelevämme sitä pitkin kerran ympäri,
ilman suunnanvaihtoja. Samalla tavalla solmun projektiokin on suljettu polku, mutta nyt kaksiu-
lotteisessa maailmassa, ilman korkeuseroja. Kuvitelkaamme kävelevämme tämän polun ympäri.
Polku on hyväksyttävissä solmudiagrammiksi, jos:

� kävelemme samasta kohtaa vain äärellisen monessa risteyksessä

� kuljemme kyseisten risteysten kautta tasan kaksi kertaa

� kyseisissä risteyksissä kävelemme aina suoraan risteävän polun toiselle puolelle.

Solmudiagrammissa esiintyvistä leikkauspisteistä käytetäänkin tästä eteenpäin nimitystä risteys
(crossing).

Näin ollen esimerkiksi kaikki kuvien 2 ja 3 solmut voidaan itse asiassa tulkita solmudiagram-
meiksi! Usein puhutaankin solmuista, vaikka olisi ehkä korrektimpaa puhua solmudiagrammeista.
Näiden kahden ero on kuitenkin hyvin tärkeää pitää mielessä. Solmudiagrammi on kaksiulotteinen
objekti. Diagrammi on solmun projektio yhdessä risteysinformaation kanssa (transversaalisuuseh-
toon emme enää palaa; tästä lähtien kaikki leikkaukset oletetaan transversaaleiksi). Projektiossa
alkuperäisen solmun eri osaset todellakin leikkaavat, ks kuva 19. Ne eivät ole enää ”päällekkäin”,
vaan aivan oikeasti kiinni toisissaan. Solmudiagrammit piirretään useasta eri käyränpätkästä, mut-
ta oikeasti siis nekin ovat suljettuja käyriä. Alta menevien palojen piirtämättä jättäminen on vain
tapa merkata merkata palojen alkuperäinen järjestys, eli risteysinformaatio, muistiin. Risteysin-
formaation voisi ilmoittaa muutoinkin, esim. kirjoittamalla projektion jokaisen risteyksen kohdalle
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Kuva 18: Solmujen projektioita

”ali”tai ”yli”, tai miksei ”−1”tai ”+1”, jommankumman risteävän pätkän viereen. Käyttämämme
tapa lienee kuitenkin kaikkein havainnollisin. Ilman risteysinformaatiota emme voisi tietää, minkä
solmun pohjalta diagrammi on luotu.

Tehtävä 16 — Merkkaa kuvan 18 vaillinaisiin diagrammeihin risteykset niin, että valmiit dia-
grammit esittävät

i) epäsolmua

ii) epätriviaalia solmua (epätriviaaliutta ei tarvitse perustella).

Tehtävä 17 — Tee sama kuvan 19 projektioille.

Kuva 19: Lisää projektioita

* Tehtävä 18 — Keksitkö jotain yleistä taktiikkaa, jolla (edes lähes) jokaisen projektion voi
muuntaa triviaaliksi tai epätriviaaliksi?

Samalla solmulla voi olla useita eri solmudiagrammeja jo senkin takia, että sen voi projisoida
moneen eri suuntaan. Muistamme kuitenkin, että solmuja voi myös vapaasti muokata avaruusiso-
topioilla. Ekvivalentit solmut voivat luonnollisesti tuottaa erilaiset diagrammit. Sanommekin, että
diagrammit ovat ekvivalentit, jos ne vastaavat ekvivalentteja solmuja. Diagrammejakin voidaan
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muokata vastaavanlaisilla isotopioilla. Erona aiempaan on, että ne on rajattu tasoon. Matematii-
kassa näistäkin isotopioista käytetään samaa termiä ambient isotopy, mutta tässä tekstissä kutsun
niitä tasoisotopioiksi korostaakseni tason ja kolmiulotteisen avaruuden eroa.

Tasoisotopioissa langanpätkiä ei siis esimerkiksi voi nostella toistensa yli, koska korkeusulottu-
vuus ei ole enää käytössä. Lankaa ei saa edelleenkään katkoa. Muokkauksen pitää olla jatkuvaa,
eikä projektion muodostava lanka saa missään vaiheessa leikata itseään, lukuun ottamatta alku-
peräisiä risteyksiä. Tasoisotopia kohdistuukin pelkästään solmun projektioon, joka on siis vain
osa diagrammia. Tasoisotopia ei vaikuta risteysinformaatioon millään tavalla. Tasoisotopia ei voi
muuttaa risteysten määrää, laatua tai niiden keskinäistä järjestystä. Sillä on kuitenkin täysi va-
paus muuttaa esim. risteysten välisiä etäisyyksiä tai risteävien janojen välisiä kulmia. Ikään kuin
diagrammi olisi piirretty erittäin muovailtavasta kumista tehdylle levylle.

Kuvassa 20 on esitelty keskenään tasoisotooppisia diagrammeja. Tasoisotopia saattaa näyttää
hämäävän paljon siltä, että langanpätkiä nosteltaisiin kolmessa ulottuvuudessa ja asetettaisiin
hieman eri paikkaan. Sellaista tasoisotopia ei kuitenkaan saa tehdä. Saman efektin se voi kyllä
saada aikaan, sillä tasoisotopia voi lyhentää tai pidentää mitä vain projektion osaa.

Kuva 20: Kasisolmun tasoisotooppisia diagrammeja

Diagrammeiksi tulkittuna myös kuvan 3 kaksi ensimmäistä kuviota ovat ekvivalentit. Kol-
mannessa kuviossa on ylimääräisiä risteyksiä, joten se ei diagrammina ole ekvivalentti kahden
ensimmäisen kanssa.

Aiemmin tekstissä huomautin, että solmut ovat ekvivalentit jos ja vain jos ne ovat avaruusi-
sotooppiset. Diagrammien ekvivalenttiudelle vastaava tulos ei selvästikään ole voimassa, sillä ava-
ruusisotopia voi helposti aiheuttaa diagrammiin uusia risteyksiä, joita ei voi tasoisotopialla enää
poistaa. Kuvan 2 apilasolmua esittävät (eli ekvivalentit) diagrammit eivät myöskään ole tasoiso-
tooppisia, mutta tämä ei ole mitenkään ilmeistä.

Tehtävä 19 — Rakenna fyysinen solmu jäykästä materiaalista, esim. piipunrassista tai rauta-
langasta. Yritä pitää solmusi mahdollisimman ”ilmavana”, eli ei littanana ja kaksiulotteisena. Tut-
ki solmua eri kuvakulmista ja etsi ainakin kaksi olennaisesti eri suuntaa, joihin solmudiagrammin
ehdot täyttävän projektion voisi muodostaa. Piirrä kyseiset diagrammit.
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Tehtävä 20 — Valitse jokin epäsolmua esittävä diagrammi, esim. kuvan 7 diagrammi tai jo-
kin tehtävissä 16 tai 17 piirtämistäsi. Piirrä kuvasarja diagrammeista, joka havainnollistaa vastaa-
vien solmujen avautumisen ympyräksi. Kiinnitä erityistä huomiota tilanteisiin, joissa diagrammien
muutos ei pysy tasoisotooppisena. Pidä kyseiset muutokset mahdollisimman yksinkertaisina.

Tehtävä 21 — Piirrä kaikki mahdolliset (keskenään epäekvivalentit) yhden ja kahden risteyksen
linkkidiagrammit ja totea, että ne kaikki esittävät triviaalia linkkiä.

Tehtävä 22 — Osoita, että jokaisella solmulla on diagrammi, jossa on vähintään tuhat risteystä.

* Tehtävä 23 — Perustele, miksi kuvan 2 apilasolmun diagrammit eivät ole tasoisotooppiset.

* Tehtävä 24 — Joskus on hyödyllistä kuvitella diagrammien elävän tason sijasta pallopinnal-
la; voit kuvitella piirtäväsi diagrammin vihkosi tai näyttösi sijasta karttapallon tai jalkapallon
pinnalle. Näytä, että edellisen tehtävän diagrammit ovat pallopintaisotooppiset.

Solmudiagrammit ovat solmuja tarkasteltaessa erittäin hyödyllisiä, mutta ennen kuin tutus-
tumme niihin syvemmin, joudumme selvittämään erään matemaattisen ongelman. Nimittäin vii-
meistään tässä vaiheessa matemaatikkoa saattaa mietityttää, onko diagrammeja aina edes olemas-
sa. Onko jokaisella solmulla diagrammi? Tai toisin sanoen: jos tunnemme kaikki diagrammit, tun-
nemmeko kaikki solmut? Arkielämän solmujen perusteella vastauksen luulisi olevan myönteinen,
mutta tämähän on matematiikkaa – itse asiassa topologiaa – ja topologiassa voi aina sattua ja
tapahtua. Ja niinhän siinä käy: vastaus on valitettavasti kielteinen. On nimittäin olemassa nk. vil-
lejä (wild) solmuja, eli kuvan 21 kaltaisia topologisia kummajaisia, joiden missään projektiossa ei
ole äärellistä määrää risteyksiä. Tämän takia joudumme asettamaan tarkastelemillemme solmuille
erään matemaattisen lisärajoitteen, jolla ei kuitenkaan käytännön sovellusten kannalta ole mitään
merkitystä.

Kuva 21: Villi solmu

Oletamme tästä lähtien, että solmut on tehty äärellisestä määrästä janoja, eli ne ovat paloittain
lineaarisia (piecewise linear, PL). Paloittain lineaarisia solmuja kutsutaan myös kesyiksi (tame).
Villeistä solmuista voisi päästä eroon myös vaatimalla, että solmun voi solmia äärettömän ohuen
langan lisäksi myös hieman paksummasta. Paksuus saa olla kuinka pieni tahansa, muttei nolla.

Tästä lähtien kaikki solmut oletetaan ilman eri mainintaa kesyiksi. Solmuja piirretään edel-
leen pääsääntöisesti sileinä käyrinä. Voimme kuvitella, että solmut on tehty pienen pienistä ja-
nanpätkistä, joita ei kaukaa katsottuna kuitenkaan erota.
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Käytettyjen jananpätkien äärellisyydestä seuraa se olennainen seikka, että jokaisella solmulla
on ainakin yksi solmudiagrammi. Tämän tarkka todistaminen ei ole kovin yksinkertaista. Tulos
on kuitenkin niin uskottava, että voimme jättää todistuksen käsittelemättä.

Tämä helpottaa solmujen tutkimista tuntuvasti, sillä kaksiulotteisia kuvioita on huomattavasti
helpompaa tutkia kuin itse solmuja. Samalla solmulla on kuitenkin äärettömän monta erilaista –
jopa keskenään ei-tasoisotooppista – diagrammia, mikä herättää kysymyksiä. Mistä voi tietää,
että diagrammit ovat ekvivalentit? Entä miten epäekvivalentit diagrammit eroavat toisistaan?
Voimmeko jotenkin päätellä, että diagrammi esittää tai ei esitä triviaalia solmua? Nämä ovatkin
solmuteorian kysymyksistä keskeisimpiä, eikä tyhjentäviä vastauksia ole olemassa.

1.2 Reidemeister-siirrot

Suosittelen tässä vaiheessa tekemään tehtävän 20, ehkäpä uudemmankin kerran erilaisella solmulla.
Aiemmin havaitsimme, ettei avaruusisotooppisten solmujen diagrammien tarvitse olla tasoe-

kvivalentteja. Voimme kuitenkin pyrkiä etsimään lisäksi joitain muita mahdollisimman yksinker-
taisia diagrammien muokkauskeinoja, joilla mitkä tahansa ekvivalentit diagrammit voisi muokata
toisikseen. Osoittautuukin, että vaivaiset kolme erilaista muokkaustapaa riittää. Näitä kutsutaan
Reidemeister-siirroiksi (Reidemeister move).

Reidemeister-siirtoja on kolmea eri tyyppiä. Ensimmäisen tyypin siirto vaikuttaa vain yhteen
langanpätkään, mutta toisen tyypin siirto vaikuttaakin kahteen ja kolmannen tyypin siirto kol-
meen. Merkitsen siirrot kuviin nuolin ja symbolein I, II ja III.

Ensimmäisen tyypin siirroissa solmuun lisätään tai siitä poistetaan polvi eli eräänlainen sil-
mukka, joka ei ole kietoutunut kiinni solmun muihin osiin, ks. kuva 22. Siirto pätee siis mihin
tahansa diagrammiin, jonka jokin kohta näyttää mahdollisen tasoisotopian jälkeen kuvatulta. Siir-
to muuttaa solmun diagrammia vain kyseisessä kohdassa – ulkopuoli pysyy siis muuttumattoma-
na. Vastaava logiikka pätee muitakin siirtoja kuvaavissa piirroksissa. Toisen tyypin siirto erottaa

Kuva 22: Tyypin I Reidemeister-siirrot

päällekkäiset pätkät toisistaan, tai, kääntäen, asettaa vierekkäiset pätkät päällekkäin, ks. kuva 23.
Kolmannen tyypin siirto siirtää kahden risteävän pätkän päällä tai alla olevan kolmannen pätkän
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Kuva 23: Tyypin II Reidemeister-siirrot

Kuva 24: Tyypin III Reidemeister-siirtoja. Tyypin III siirrot pätevät myös tilanteisiin, jossa musta
risteys on vastakkainen ja/tai punainen lanka on mustien lankojen alla.

risteyksen toiselle puolelle, ks. kuva 24.
Vuonna 1927 K. Reidemeister, J. W. Alexander ja G. B. Briggs todistivat toisistaan riippu-

mattomasti seuraavan tärkeän tuloksen, jota kutsutaan nykyään Reidemeisterin lauseeksi.

Lause 1.1 (Reidemeister). Linkki- ja solmudiagrammit ovat ekvivalentit jos ja vain jos ne ovat
muokattavissa toisikseen tasoisotopioita ja Reidemeister-siirtoja yhdistelemällä.

Avaruusisotopioiden vastineita kahdessa ulottuvuudessa ovat siis tasoisotopioiden ja Reidemeister-
siirtojen yhdistelmät. Kuvassa 25 esitellään apilan diagrammin muuntaminen toiseksi Reidemeister-
siirtojen avulla. Pelkkä nuoli ilmaisee pelkkää tasoisotopiaa.

Tehtävä 25 — Piirsit tehtävässä 20 kuvasarjan triviaalin solmun avautumisesta. Tutki, vastaa-
vatko kuvasarjassa kuvaamaasi muunnokset Reidemeister-siirtoja. Jos eivät, täydennä kuvasarjaasi
niin, että kaikki ei-tasoisotooppiset muunnokset ovat Reidemeister-siirtoja.

Tehtävä 26 — Piirrä kuvan 25 kaltainen kuvasarja Reidemeister-siirroista, jotka muuntavat
kasisolmun diagrammin peilikuvakseen.
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Kuva 25: Reidemeister-siirtojen sarja

Voisi äkkiseltään luulla, että Reidemeisterin lause ratkaisee kaikki solmuteorian ongelmat! Jos
haluamme tietää, ovatko solmut ekvivalentit, riittää yksinkertaisesti muuntaa niiden diagrammit
toisikseen jonolla Reidemeister-siirtoja ja tasoisotopioita. Tämä toimii tietenkin myös kääntäen:
jos löydämme jonon kyseisiä siirtoja, diagrammien täytyy esittää ekvivalentteja solmuja. Tämä on
kuitenkin paljon yksinkertaisemmin sanottu kuin tehty. Ensinnäkin sopivien Reidemeister-siirtojen
löytäminen voi olla hyvin työlästä, ja tuntua aika turhaltakin, jos ekvivalenssi on muutenkin selvää
(ks. tehtävä 27). Reidemeisterin lause on tyypillinen olemassaolotulos: se vain sanoo, että ainakin
yksi jono sopivia siirtoja on olemassa. Siirtojen määrästä tai laadusta se ei kerro yhtikäs mitään.
Se ei ylipäätään anna mitään keinoa sopivien siirtojen löytämiseen.

Mitäs sitten, jos sopivia siirtoja ei löydy? Sehän ei todista, ettei kyseisiä siirtoja olisi olemas-
sa. Ehkä löytäisimme ne, jos olisimme hieman fiksumpia, tai jos käyttäisimme etsintään vielä
muutaman tunnin. Tässäkään tilanteessa Reidemeisterin lauseesta ei ole suoraa hyötyä.

Mitä hyötyä koko lauseesta sitten on? Se selviää seuraavassa kappaleessa, kun konstruoimme
ensimmäiset solmuinvarianttimme ja todistamme epätriviaalien solmujen olemassaolon.

* Tehtävä 27 — [1, Ex. 1.11] Esitä Reidemeister-siirtojen ja tasoisotopioiden sarja, joka kuvaa
kuvan 26 diagrammin muuntumista ympyräksi.

Tehtävä 28 — [1, Ex. 1.12] Kuvan 26 diagrammissa on seitsemän risteystä. Osoita, että minkä
tahansa edelliseen tehtävään sopivan sarjan täytyy jossain vaiheessa johtaa diagrammiin, jossa on
vähintään kahdeksan risteystä.

Tehtävä 29 — Reidemeister-siirroiksi voitaisiin kelpuuttaa vain paljon suppeampikin siirto-
joukko, nimittäin tyypin I ja II siirroista pelkästään kuvien 22 ja 23 vasemmanpuoleiset ja tyypin
III siirroista pelkästään kuvan 24 kaksi siirtoa. Osoita, että kuvan 22 oikeanpuoleiset siirrot voi-
daan muodostaa tämän suppean määritelmän siirtojen ja tasoisotopioiden yhdistelmänä.

Tehtävä 30 — (jatkoa) Osoita, että kuvan 23 oikeanpuoleiset siirrot voidaan muodostaa sup-
pean määritelmän siirtojen ja tasoisotopioiden yhdistelmänä.

Tehtävä 31 — (jatkoa) Osoita, että kuvan 24 kuvatekstissä mainitut muut tyypin III siirrot
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Kuva 26: Ikävä epäsolmu

voidaan muodostaa suppean määritelmän siirtojen ja tasoisotopioiden yhdistelmänä.

Tehtävä 32 — Osoita, ettei tyypin I Reidemeister-siirtoa voi muodostaa kahden muun tyypin
siirtojen ja tasoisotopioiden yhdistelmänä.

1.3 Kolmiväritettävyys

Solmuinvariantiksi voi kutsua mitä tahansa matemaattista objektia (ominaisuutta, lukua, poly-
nomia, funktiota, monistoa, joukkoa, ryhmää, ...), jonka voi laskea tai muodostaa jostain solmun
esitysmuodosta, kuten diagrammista, mutta joka ei kuitenkaan riipu kyseisen esitysmuodon valin-
nasta, vaan vain solmusta itsestään.

Esimerkiksi diagrammin risteysluku (crossing number) on yksinkertaisesti diagrammissa esiin-
tyvien risteysten lukumäärä. Se ei tietenkään ole solmuinvariantti, sillä saman solmun eri diagram-
meilla voi hyvinkin olla eri määrä risteyksiä. Määrittelemme sitten solmun risteysluvun siten, että
se on pienin kaikista kyseistä solmua esittävien diagrammien risteysluvuista. Tämä määritelmä
ei enää riipu diagrammista, vaan solmusta itsestään; se on siis solmuinvariantti, itse asiassa yksi
kaikkein yksinkertaisimmista.

Yksinkertaisuudestaan huolimatta risteyslukua on yleisesti ottaen todella vaikea määrittää. On
mahdotonta muodostaa joka ikistä mahdollista diagrammia ja laskea niiden risteyslukuja. Mistä
voisimme tietää, ettei risteysluku olisi pienempi jollain toisella diagrammilla? Tässä vaiheessa
emme ole itse asiassa vielä edes todistaneet, että epätriviaaleja solmuja on olemassa. Tiedämme
vain, että joitain solmuja näyttää olevan hyvin vaikea avata.

Moni muukin solmuinvariantti määritellään tällä tavalla: lasketaan tai muodostetaan diagram-
min perusteella jokin objekti, joka kuitenkin riippuu valitusta diagrammista. Tämän jälkeen va-
litaan näistä objekteista jollain tapaa ”paras”, esim. pienin tai suurin luku, jolloin riippuvuus
diagrammista häviää.

Solmuinvariantteja voi määritellä myös niin, ettei laskettava tai muodostettava objekti rii-
pu diagrammista, vaikka ensin saattaa siltä näyttääkin. Tällaisia ovat esimerkiksi polynomi-
invariantit. Tällainen invariantti on myös kolmiväritettävyys, joka on myös nk. binäärinen in-
variantti: solmu joko on tai ei ole kolmiväritettävä, muita vaihtoehtoja ei ole.
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Nimensä mukaisesti kolmiväritettävyydessä on kyse kolmella värillä värittämisestä. Idea on sa-
mantapainen kuin kuuluisassa neliväriongelmassa (four color problem/theorem), jossa minkä vain
kartan eri alueet pitää värittää jollain neljästä väristä niin, ettei mitään kahta vierekkäistä aluet-
ta väritetä samalla värillä. Neliväriongelma kuuluu graafiteoriaan, jonka avulla solmujakin voisi
tutkia, sillä solmudiagrammit voi tulkita eräänlaisiksi graafeiksi. Tässä kirjoitelmassa ei aiheeseen
tutustuta tämän enempää.

Kolmiväritettävyydestä puhuttaessa pätkällä (strand) tarkoitetaan diagrammin yhtenäistä käy-
ränpalasta, joka ulottuu alikulusta toiseen, eikä ole alikulun roolissa missään muussa risteyksessä.
Pätkiä ovat siis yksinkertaisesti tyypillisellä tavalla piirretyn solmudiagrammin yhtenäiset osat.
Diagrammi on kolmiväritettävä (tricolorable), jos sen jokainen pätkä voidaan värittää yhdellä
kolmesta väristä (tämän kirjoitelman kuvissa sininen, punainen ja vihreä) niin, että jokaisessa ris-
teyksessä joko kaikki pätkät ovat saman värisiä tai kaikki ovat eri värisiä. Lisäksi vaadimme, että
ainakin kahta väriä käytetään.

Esimerkiksi apilasolmun standardidiagrammi on kolmiväritettävä, ks. kuva 27. Toisaalta epä-

Kuva 27: Kolmivärityksiä

solmun yksinkertaisin mahdollinen diagrammi, ympyrä, ei ole kolmiväritettävä, sillä sen värittämiseen
ei voi käyttää kahta väriä. Huomasit ehkä myös kuvan 27 toisen solmun punaisen pätkän lievän
epäoptimaalisuuden. Jos sen tietty risteys muutetaan, jäljelle jää erään solmun – kuivahkolta ni-
meltään 52 – solmudiagrammi, joka ei ole kolmiväritettävä. Kasisolmun tyypillinen diagrammi
ei myöskään ole kolmiväritettävä, ks. kuva 28. Huomaa kuitenkin, ettei yksi epäonnistunut yri-

Kuva 28: Kasin ja solmun 52 diagrammeja ei voi kolmivärittää
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tys riitä kolmiväritettämättömyyden (!) todistamiseen. Sitä varten on jotenkin systemaattisesti
käytävä läpi kaikki väritysmahdollisuudet ja todettava, ettei mikään niistä toimi. Tämä ei onnek-
si oli kovin vaikeaa, ainakaan yksinkertaisille diagrammeille.

Tehtävä 33 — Osoita, etteivät kuvan 28 diagrammit ole kolmiväritettäviä.

Tehtävä 34 — Näytä, että kuvan 29 diagrammit ovat kolmiväritettäviä. Ensimmäinen on naa-
mioitu apila, jälkimmäinen on solmun 74 diagrammi.

Kuva 29: Nämä solmudiagrammit on mahdollista kolmivärittää

Seuraavaksi todistamme, että kolmiväritettävyys on kuin onkin solmuinvariantti, jolloin voim-
me hyvillä mielin puhua solmun kolmiväritettävyydestä. Haluaisimme siis todistaa, ettei kol-
miväritettävyys riipu solmudiagrammin valinnasta. Tiedämme, että kaksi ekvivalenttia diagram-
mia on muokattavissa toisikseen Reidemeister-siirtojen ja tasoisotopioiden yhdistelmällä. Näin
ollen meidän riittää vain todistaa, ettei kolmiväritettävyys muutu Reidemeister-siirroissa eikä ta-
soisotopioissa.

Tasoisotopioiden suhteen asia on jo selvä, sillä kolmiväritettävyys ei riipu pätkien geomet-
riasta. Vain risteysinformaatiolla on väliä, ja siihenhän tasoisotopiat eivät vaikuta. Tarkastellaan
sitten Reidemeister-siirtoja. Tarkastellaan mitä tahansa kolmiväritettyä diagrammia. Tyypin I
Reidemeister-siirtojen vaikutus on selvä: sitä ei ole. Diagrammissa esiintyvän ylimääräisen polven
eri pätkien täytyy olla väritetty samalla värillä, joten sen voi huoletta suoristaa, ja jäljelle jääneen
pätkän voi värittää samalla värillä. Tällöin vaikutus diagrammin muihin osiin on täsmälleen sama
kuin aiemminkin. Sama pätee kääntäen.

Tyypin II siirtojen kohdalla tilanne on hieman hankalampi, mutta silti helppo. Tyypin II siirto-
ja on periaatteessa kahta eri lajia: diagrammin pätkä vedetään pois toisen alta/päältä ja kääntäen.
Tarkastellaan alta vetoa ensin. Päällä olevan pätkän värin täytyy säilyä siirrossa. Voimme olettaa,
että se on punainen. Meillä on nyt potentiaalisesti useita eri vaihtoehtoja riippuen siitä, miten alle
jäävän pätkän eri osat on väritetty. Oletimme kuitenkin diagrammimme olevan kolmiväritetty,
mikä rajoittaa vaihtoehtojen määrää. Tärkeä havainto on, että alle jäävän osan päätyjen täytyy
olla saman väriset, sillä muuten keskiosaa ei voisi värittää kolmivärityksen sääntöjä noudattaen.
Vaihtoehtoja jää olennaisesti kaksi, jotka on helppo käydä läpi. Tämä on tehty kuvassa 30. Sama
kuva todistaa itse asiassa myös käänteisten siirtojen tapauksen, sillä ainoat vaihtoehdot kahdel-
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Kuva 30: Tyypin II siirrot säilyttävät kolmiväritettävyyden

le erilliselle kolmiväritetyn diagrammin pätkälle ovat, että ne joko ovat saman värisiä tai eivät
ole. Olennaista siis on, että värityksen voi hoitaa siirron jälkeen niin, että diagrammin muihin
osiin vaikuttavien pätkien värit ovat samat kuin ennenkin, ts. vaikutusta muualle ei ole ja kol-
miväritettävyys säilyy.

Tyypin III siirtojen tapaus käsitellään vastaavalla tavalla. Erilaisia mahdollisia tapauksia on
vain tällä kertaa useampia. Kuvassa 24 on esitelty näistä yksi, mutta loput jätetään harjoitus-
tehtäväksi (Tehtävä 36).

Kuva 31: Tyypin III siirrot säilyttävät kolmiväritettävyyden

Olemme siis todistaneet, että kolmiväritettävä diagrammi pysyy kolmiväritettävänä. Koska
Reidemeister-siirrot ja tasoisotopiat ovat käännettävissä, vastaava pätee myös diagrammeille, jotka
eivät ole kolmiväritettäviä. Kolmiväritettämätön diagrammi ei voi muuntua kolmiväritettäväksi,
sillä tällöin tehdyt siirrot voisi kääntää, ja löytäisimme kolmiväritettävän diagrammin, joka muun-
tuu kolmiväritettämättömäksi.

Tässä Reidemeisterin lauseen teho tulee ilmi: ymmärtääksemme ääretöntä määrää keskenään
ekvivalentteja diagrammeja, meidän riittää tuntea vain muutaman yksinkertaisen siirron vaiku-
tukset. Toki mukana ovat myös tasoisotopiat, mutta melko usein muidenkin solmuinvarianttien
kohdalla riippumattomuus isotopioista on jo määritelmästä lähtien selvää.

Kolmiväritettävyys on näin ollen solmuinvariantti. Aiempien havaintojemme nojalla voimme
siis sanoa, että apila ja 74 ovat kolmiväritettäviä, mutta epäsolmu, kasi ja 52 eivät ole. Erityisesti
voimme nyt sanoa, että apilasolmu ei ole triviaali ! Solmuteoriassa on siis järkeä: kaikki solmut
eivät ole triviaaleja. Vastaavasti voimme nyt päätellä, ettei apila ole ekvivalentti kasin kanssa, eikä
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74 ole ekvivalentti solmun 52 kanssa. Emme kuitenkaan pysty sanomaan, onko kasi triviaali.
Kolmiväritettävyys tavallaan jakaa kaikki solmut kahteen ryhmään: niihin, jotka ovat kol-

miväritettäviä ja niihin, jotka eivät ole. Jos kaksi solmua kuuluvat eri ryhmiin, tiedämme, että ne
ovat eri solmuja. Jos ne taas kuuluvat samaan ryhmään, emme tämän perusteella voi sanoa niiden
mahdollisesta ekvivalenssista mitään. Tarvitsemme erittelyyn jonkin toisen solmuinvariantin.

Tehtävä 35 — Osoita, etteivät Hopfin ja Whiteheadin linkit ole triviaaleja. Linkkien kolmi-
väritettävyys määritellään täsmälleen samalla tavalla kuin solmujenkin.

Tehtävä 36 — Todista, että tyypin III Reidemeister-siirrot säilyttävät kolmiväritettävyyden.

Tehtävä 37 — Näytä, että kolmiväritettävän solmun summa minkä tahansa toisen solmun
kanssa on kolmiväritettävä.

* Tehtävä 38 — Diagrammia sanotaan n-väritettäväksi, jos sen jokainen pätkä voidaan varus-
taa kokonaisluvulla väliltä 0, . . . , n− 1 siten, että sen jokaisessa risteyksessä

x+ y ≡ 2z (mod n),

missä z on yläpuolella olevan pätkän luku ja x ja y ovat vastaavasti kahden jäljelle jääneen pätkän
luvut. Osoita, että tämä määritelmä yhtenee kolmiväritettävyyden kanssa, kun n = 3.

* Tehtävä 39 — Osoita, että n-väritettävyys on solmuinvariantti.

* Tehtävä 40 — Osoita, että kasi on 5-väritettävä, kun taas epäsolmu ei ole.

24



Viitteet

[1] Colin Adams. The knot book: An elementary introduction to mathematical theory of Knots.
W.H. Freeman, 1994.

[2] W.B.R. Lickorish. An Introduction to Knot Theory. Springer, 1997.

[3] Tiede. Molekyyli meni umpisolmuun. 2011. url: https : / / www . tiede . fi / artikkeli /
uutiset/molekyyli_meni_umpisolmuun (viitattu 04. 04. 2022).

[4] Edward Witten. Knots and Quantum Theory. 2011. url: https://www.ias.edu/ideas/
2011/witten-knots-quantum-theory (viitattu 04. 04. 2022).

25

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/molekyyli_meni_umpisolmuun
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/molekyyli_meni_umpisolmuun
https://www.ias.edu/ideas/2011/witten-knots-quantum-theory
https://www.ias.edu/ideas/2011/witten-knots-quantum-theory


Kuvien lähteet

� Kuva 11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knot_table.svg

� Kuva 21: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wild_knot.svg

Kaikki muut kuvat olen piirtänyt itse käyttämällä vektorigrafiikkaohjelmisto InkScapea, ja niitä
saa omasta puolestani käyttää täysin vapaasti.
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