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SOMA for begyndere 
Aldrlg har noget stl let v<eret sA sv!Brt. 

kan :;amles 
til terninger 
pa mere end 
en million 
m8der == 

Patrick D. Powerton 

Men prev 
det selvl 

Der er endnu 
flere m8der, 

sam terningen 
ikke kan samles p8. 



SOMA ser let ud. 
Men selv med bare 2 SOMA-klodser kan der laves 

vanskelige figurer. 

Denne figur: 

kan laves af 2 af de 7 SOMA-klodser. 
Hvilke? Og hvordan? 

(Hvis man starter med den oven for viste figur be
stllende af 2 SOMA-klodser, er det srerdeles vanske
ligt at bygge terningen.) 

... Og med aile 7 SOMA-klodser kan der bygges 
mange hundrede figurer. 

SOMA for eksperter 
K0b SOMA til Deres b0rn- men lad dem ikke fA fat i det 1 

Humphrey H. Welder, 
lnter-Pienetsry Steel Corp. 

Hvis den mindste af SOMA-klodserne, nr. 1, fjernes, 

kan der bygges en figur helt mage til af de resterende 

6 SOMA-klodser (dobbelt sa stor i aile retninger). 

Den ser let ud! 



Der er en srerlig mAde at bygge tern ingen pA. 
Byg f0rst disse to regelmressige figurer: 

ved at bruge henholdsvis 3 og 4 af de 7 SOMA:klodser. 

Oisse 2 figurer kan sa srettes sammen pA 3 forskel
lige mflder og danne terningen . 

Flyvemaskinen 

Hunden Robotten 



Slottet I 

Sengen Tllrnet 

SOMA for fortsrettere 
SOMA er en skulptur, som man selv skulpterer videre pa. 

Maurice Ferriere 

SOMA-klods nr. 7 kan teoretisk have 4 forskellige pla
ceringer i terningen. - Hvilke af dem er mulige? 



Tunnelen 

Galgen 

Hj0rnestenen Sofaen 



Damperen Brenden 

Mindesmrerket Gravmrelet 

Hjernehus I 

Den gordiske knude 

Hjornehus II 

Monumentet 
(bevist umulig) 



Pyramiden 

Skyskraber I Ill (Er den mulig?) 

-~ 1 Boligkarre I Boligkarre II 

I fiji'---, " ' 
" " 

Siksak-muren 

W-muren (Er den mulig?) 



Hoj og lav I 

Hoj og lav II 

Femscedebcenken 

Der er hundreder af regelmcessige SOMA-figurer, og 
dog er det stadig muligt at finde pfl nye. 

SOMA kan ogsa be nyttes af 2 spillere, scm med hver 
sit sc:et SOMA-klodser konkurrerer om at bygge en gi
ven figur p8 den korteste t id. Hvis de 2 spillere bytter 
en klods (ikke nr. 1), kan de stadig bygge terningen. 



Med 2 s"'t SOMA-klodser kan der bygges mange 
flere figurer, f. eks. den f0lgende: 

Tripel-terningen 

Uddrag Ira 

SCIENTIFIC AMERICAN 
og fra •Mere morsom matematikc af Martin Gardner: 

SOMA- TERNINGEN 
.• ikke et ojeblik til at s<l!tte slg ned og teenke,- eller hvls der no

gensinde ved et uheldigt sammentrmf skulle opstll et sAdant ga
bende tomrum i Deres fornejelser, sA er der altid SQMA, det her-

Hge SOMA .. ." Aldous Huxley, 
"Fag r e ny e verden " 

Fra tid ti l anden har menneskene pmvet pA at kon
struere et tredimensionalt puslespi l. 

I lntet t ilfcelde er det efter min opfattelse lykkedes 
sa godt sam med Soma-terningen, opfundet af Piet 
Hein, den d ~mske forfatter. Han fik ideen til Soma-ter
ningen under en forelcesning i kvante-fysik. Da fore-

l 



lcesningen kom ind pA emnet: et rum opdelt i terninger, 
u.ndfangede Piet Heins Jetbevcegelige fantasi I et lyn
snart glimt denne usredvanlige geometriske teori: 

Hvis man tager aile de uregelmressige former, som 
kan dannes af hejest fire teminger- aile af samme stor
relse og sammenhmngende langs en sideflade - vii 
disse former kunne sammenlregges t il en sto:rre terning. 

Medens forelresningen fortsattc , overbeviste Piet 
Hein sig hurtigt med nogle hastige rids pA et stykke 
papir om, at de syv former, sam tilsammen indeholdt 
27 terninger, lod sig sammensootte til en storre terning 
af dimensionerne 3X3X3. Da forelresningen var forbi, 
limede han .27 tern inger sammen til 7 klodser og fik 
hurtigt sin idE! efterpmvet 1 praksis. 

Pie! Hein kaldte sit sret klodser SOMA. 

Etter at have arbejdet med klodserne i nogle dage 
finder mange, at disse former er blevet dem sa vel-

kendte, at de kan l0se Soma-probemer i hovedet. Pro
ver, sam er foretaget af europreiske psykologer, har 
vist, at evnen til at J0se Soma-problemer stort set fol 
ger kurven for intelligensen, men med ejendommelige 
afvigelser i ·begge ender af intelligenskurven. Nogle ge
nier prmsterer de ynkeligste resultater med Soma-kl.od
serne, mens visse Andssvage synes at vrere srerligt be
gavede med den slags rumlig forestillingsevne, som 
Soma forudsretter. Aile, sam har r'nedvirket ved sA
danne pmver, har insisteret pfl at ville lege videre med 
klodserne, nar prl!lverne var forbi. 

Det antal smukke figurer, som kan bygges ved hjrelp 
af de 7 Soma-klodser, synes at vrere ubegrrenset. Da 
jeg i tidsskriftet Scientific American skrev min artikel 
om Soma, regnede jeg med, at kun et fatal af lreserne 
ville gore sig den u/ejl ighed selv at fremstille et soot 
Soma-klodser. Men jeg tog fejl. Tusinder af lresere lnd
sendte tegninger af nye Soma-modeller, og mange be
klagede sig over, at de ikke lrengere havde nogen fri
tid, elter at de var blevet smittet al Soma-bacillen. 



Lrerere fremstillede Soma-byggesret til deres klasser. 
Psykologer begyndte at bruge Soma ved deres pmver. 
Soma-begejstrede lavede Soma~sret til venner, der lA 
pfl hospitalet, og til julegaver. En halv snes firmaer ret
tede forespl:'rgsler om fremstilllngsretten. 

Charmen ved Soma bestflr for en stor del deri, ville 
jeg tro, at man kun bruger 7 klodser. Man overvreldes 
ikke af, at materialet er kompliceret. 

Martin Gardner 

}Je;t- -er eT- .smu~ l'<ne a/ "?qh.,r.ey, 

a}'- de 7 <V?Wesk. '"""!l.e/nrassye .ftMf~
~;;,:;er o/ /err!/~ k:t-'1 san?/.es f,'( 

(frnti-?:Jel? tj;?e"f. 
,G:J?/red<Y-?s ln:r1f>/>ld::r"e""' dct4"t"er 

t/J<Vt <V1 1?&:1'.0'1. 
jler er 1/endens nhclsk ;fiGso;fs.l--e .lj'si'?Kt . 

.Per e.r a« .e;r ~.e/. (.C) 

v t:.e-r 1/e;{.-; 

~n made at bygge terningen pa: 



Antal af kombinationer 

De 7 SOMA·klodser kan samles til terni ngen pB n0j

agtig 
1.105.920 

- en mill ion, et hundrede og fern tusinde, ni hundrede 
og tyve - forskellige mllder (idet man regner aile les
ninger for forskellige, sam er spejlvendinger af hirian
den, eller sam kan opstll af hinanden ved drejninger af 
hele tern ingen eller af enkelte klodser). 

Dette tal er baseret pa resultatet af en analyse fore
taget af Dr. John H. Conway og Dr. M. J. T. Guy, begge 
pA Caius College, Cambridge, England, ved hjaelp af 
en elektronregnemaskine. 

Det samme resultat er opnllet af N. S. Newhall i traj
ectorie-afdelin_gen pa Jet Propulsion Laboratoriet ved 
California Institute of Technology, Pasadena, California, 
med en IBM 7094 el~ktronregnemaskine, der leverede 
h!lsningerne p8 82 sekunder. Resultatet er siden blevet 
bekrceftet af adskillige andre videnskabsmeend. 

NBr man har lest en SOMA-opgave, kan man skrive 
l0sningen op ved at scette kodsernes numre ind pA teg
ningen: 

Hj0rnestenen 
L0sning 

SOMA (sanskrit): Euforiserende planteekstrakt, der 
brugtes i det gamle lndien sam et narkotikum. - Soma
narkomanerne glemte tid og sted. 
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Tcev uforknyt l0s 
pA problemerne, men 
vrer forberedt pA 
at de trever igen. 

PIET HEIN 
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