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Sumowanie, przy pomocy rachunku różnicowego
zdjęcia z książki:

Matematyka konkretna, Graham, Knuth Patashnik













































Automaty komórkowe







Automat komórkowy intuicja

Automat komórkowy składa się z sieci komórek, które posiadaja stan
z zadanego zbioru, oraz algorytmu, tzn. zbioru reguł.

Algorytm określa stan danej komórki.

Najczęściej algorytm określa stan danej komórki w zależności od stanów
komórek sąsiednich.



Automat komórkowy, dokładniejsza
definicja



LIFE wprowadzenie

Automat komórkowy LIFE (”gra w życie”, autor John Conway),
jest modelem żyjącego środowiska.

Każda z komórek może posiadać dwa stany:
żywy lub martwy.

W LIFE mamy następujące reguły:

1 żywa komórka umiera (z samotności), gdy posiada jednego lub
żadnego sąsiada tzn. inną żywą komórkę,

2 żywa komórka posiadająca dwóch lub trzech sąsiadów podtrzymuje
życie,

3 żywa komórka umiera, gdy posiada więcej niż trzech sąsiadów,

4 martwa komórka posiadająca trzech sąsiadów ożywa.



LIFE dokładniej, stany



LIFE dokładniej, otoczenie



LIFE dokładniej, reguła

Gra LIFE toczy się na nieskończonej planszy, każda komórka ma ośmiu
sąsiadów.



LIFE

Sama powyższa reguła pozwala odnaleźć prawdziwe bogactwo form:
stałe układy komórek,
oscylatory,
obiekty przesuwające się, obiekty które wykonują dzialania arytmetyczne,
logiczne czy symulujące komputer.



Układy niezmiennicze



Oscylatory

Oscylatory zmieniają się okresowo.
Najprostsza taka struktura składa się z trzech żywych komórek
położonych w jednym rzędzie.

Najprostsze z nich doś c często pojawiają się jako produkty końcowe
ewolucji struktur.

Okresy oscylatorów najczęściej przyjmują wartości 2, 3, 4, 6 lub 8, choć w
grze w życie znaleziono i takie, których okres wynosi prawie 150000.

Wiekszoś c liczb naturalnych może być długościami okresu oscylatora.
Nie wiadomo, czy oscylatory dla liczb 19, 23, 38, oraz 41 istnieją.



Oscylatory



Oscylatory, fontanna

Dla cyklu długości 14 istnieje tylko jeden oscylator: Fontanna.















Warunki brzegowe

Periodyczne
Definiują one zamknietą siatkę w taki sposób, że
symulując poruszająca się cząstkę po dojściu do krawędzi pojawi się ona z
drugiej strony.

Komórka znajdująca się na brzegu siatki ma za sąsiada komórkę leżącą
po drugiej stronie siatki.



Atraktory
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