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ARCHITEKTONICZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 

AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH KONSTRUOWANYCH 

NA SIATKACH APERIODYCZNYCH 

 

Słowa kluczowe:  automat komórkowy, wireworld, gra w życie, siatka aperiodeyczna, układu 

halfhexagon. 

 

Artykuł prezentuje możliwe zastosowania automatów komórkowych na polu 

architektonicznym. Na wstępie przedstawiono zarys zagadnienia automatów komórkowych oraz ich 

poszczególnych elementów wraz z zasadami działania. Omówiono podstawowe zagadnienia takie 

jak: siatka, sąsiedztwo, warunki brzegowe, stany komórki, reguły przejść, warunki początkowe 

i proces symulacji. Przytoczono kilka przykładów istniejących i rozpowszechnionych automatów 

komórkowych.  

 

  

Rys. 1 Wzór powstały  przy wykorzystaniu 

automatów komórkowych - reguła numer 30. 
Rys. 2 Wzór na muszli ślimaka Conus textile.  

 

Następnie zaprezentowano autorskie rozważania na temat kilku rodzajów siatek 

aperiodycznych. Wyraźnie zarysowano różnice między siatkami regularnymi, a aperiodycznymi. 



Szczególny nacisk położony został na rozszerzenie istniejących obecnie systemów o takie, których 

siatki skonstruowane są bazie aperiodycznych parkietaży. Wybór teselacji zawężono do 

zbudowanych z jednego rodzaju powtarzającej się figury o konstrukcji rekurencyjnej. 

Przedstawione zostały rozwiązania problemów warunków brzegowych, wyznaczenia sąsiedztwa 

komórek siatki (krawędziowego i wierzchołkowego) oraz techniki użyte do tworzenia automatów w 

oparciu o te siatki. Wyjaśniona została metodyka badania i klasyfikacji stworzonych automatów w 

oparciu o zestawy reguł. W tej części opracowania scharakteryzowano układy halfhexagon oraz 

sfinks/krzesło. 

Ostatnia część poświęcona została praktycznym zastosowaniom automatów 

komórkowych. Opisane zostały przykłady dotyczące ruchu ulicznego i transportu oraz fizycznej 

symulacji na przykładzie rozkładu wiatru. Następnie zamieszczone zostały pomysły wykorzystania 

automatów komórkowych jako narzędzia pomocniczego w twórczości architektonicznej. 

Zaprezentowano możliwości wykorzystania  automatów komórkowych w szeroko rozumianym 

wzornictwie, do generowania wzorów posadzek i elewacji, w form-findingu oraz dynamicznych 

systemach elewacyjnych. Przedstawiono również autorski eksperyment związany z kształtowaniem 

form przestrzennych przy użyciu skryptu stworzonego w programie Grasshopper i Rhinoceros. 

 

  

Rys. 3 Wzór powstały przy wykorzystaniu automatów komórkowych na siatce aperiodycznej. 
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