
1

Speciális Dinamikai Rendszerek:
Sejtautomaták

Szakdolgozat

Írta: Zsoldos János

Matematika Bsc szak, Alkalmazott matematikus szakirány

Témavezető:
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1. fejezet

Bevezetés

1.1. Köszönetnyilvánítás

Szeretném ezt az írást Nagyapámnak ajánlani, aki már életem hajnalán is a

matematika játszóterére vitt hintázni. Köszönöm Neked ezt, bármerre is legyél

most!

Szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki egy kicsi szeletet is meg-

mutatott, abból a zseniális világból, amit matematikának hívnak!

Köszönöm Simon Tanár Úrnak a végtelen türelmét, minden segítségét és azo-

kat a rövid, biztató beszélgetéseket, amiket a nagy rohanásban sikerült megejte-

nünk!

1.2. Alapfogalmak

A dolgozat célja az, hogy röviden megmutassa azokat az alapvető módszereket,

amelyek segítségével matematikailag modellezhetővé válnak az időben változó

rendszerek. Arról, hogy mit jelent a modellezés, és mikor tekinthető egy modell

jónak, több tudományos írás is megjelent már. A mi esetünkben determinisz-

tikus modellekről beszélünk, mert feltételezzük, hogy az ismert kezdeti állapo-

tot modellező matematikai objektumhoz képesek vagyunk egy olyan függvényt,

transzformációt találni, melynek alkalmazásával pont az időben azt követő ál-

lapotnak megfelelő objektumot kapjuk. Ha ez sikerül, akkor a modellt jónak

nevezhetjük.
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4 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

1.2.1. A differenciálegyenlet

A későbbiekben csak olyan autonóm elsőrendű differenciálegyenletekre lesz

csak szükségünk, amelyek a következő alakban írhatóak

y′(t) = f(y(t)) (1.1)

Ezeket közönséges, explicit, elsőrendű autonóm differenciálegyenleteknek hív-

juk, mert nem szerepel y′ a jobb oldalon, ellenkező esetben implicit egyenletről

beszélnénk.

A megoldásról

Az elsőrendű, közönséges, explicit egyenleteknek, ha f "szép" függvény, mindig

létezik, és adott intervallumon egyértelmű a megoldása.

Adott U ⊂ R2 nyílt halmaz és az f : U → R függvény. Tegyük fel, hogy

(F1) Az f függvény folytonos U -n

(F2) Az ∂f
∂y

(t, y) parciális derivált folytonos U -n

Ekkor bármely (t0, y0) ∈ U esetén az

y(t)′ = f(t, y(t))

y(t0) = y0

}
(1.2)

kezdetiérték-problémának van megoldása

1.2.1. Tétel. Tegyük fel, hogy a fenti (F1), (F2) feltételek teljesülnek. Ekkor bár-

mely (t0, y0) ∈ U létezik az (1.2) kezdetiérték-problémának egy megoldása va-

lamely [t0 − h, t0 + h] alakú intervallumon, ahol h > 0

1.2.2. Tétel. Ha az (F1), (F2) feltételek teljesülnek, akkor bármely (t0, y0) ∈
U esetén az (1.2) kezdetiérték-problémának egyetlen megoldása van abban az

értelemben, hogy bármely ϕ : I → R és ψ : J → R megoldásra ϕ(t) = ψ(t) az

I ∩ J intervallum minden t pontjában

További tulajdonságok

A továbbiakban szükségünk lesz még az autonóm differenciálegyenletek néhány

tulajdonságára.
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Legyen D ⊂ Rn nyílt halmaz, f : D → Rn folytonosan differenciálható függ-

vény, és tekintsük az

x′ = f(x) (1.3)

explicit autonóm differenciálegyenletet.

1.2.1. Lemma. Ha ϕ : (a, b) → Rn az (1.3) egyenlet megoldása (a, b)-n, és

c ∈ R, akkor a ψ(t) = ϕ(t+ c) függvény (1.3) megoldása (a− c, b− c)-n

1.2.2. Lemma. Legyenek ϕ : (a, b) → Rn és ψ : (c, d) → Rn az (1.3) egyenlet

megoldásai, és legyen

γϕ = {ϕ(t) : a < t < b}, γψ = {ψ(t) : c < t < d}.

Ekkor vagy γϕ = γψ vagy γϕ ⊂ γψ, illetve vagy fordítva vagy az egyik megoldás

folytatása a másiknak és van közös részük.

1.2.3. Lemma. Legyen y ∈ D, és legyen ϕ(t) az (1.3) egyenlet [0,∞)-en értel-

mezett olyan megoldása amelyre lim t→∞ϕ(t) = y. Ekkor f(y) = 0.

1.2.2. A differenciaegyenlet

1.2.1. Definíció. Legyen f : N× R→ R és y(n) ∈ R ∀n ∈ N, ekkor az

y(n+ 1) = f(n; y(n)) (n ∈ N) (1.4)

A fenti egyenletet elsőrendű, explicit differenciaegyenletnek hívjuk.

Világos, hogyha y(0) adott, akkor az egyenletből egyértelműen meghatározható

az y(n) (n ∈ N) sorozat valamennyi eleme.

A megoldásról

1.2.3. Tétel. Adott f : N × R és a0 ∈ R esetén egyetlen olyan y(n) (n ∈ N)

sorozat van melyre

y(n+ 1) = f(n, y(n)) (n ∈ N) és y(0) = a0 (1.5)

teljesül.
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1.2.2. Definíció. Egy differenciaegyenlet autonóm, ha nem függ az első válto-

zójától, vagyis felírható

y(n+ 1) = f(y(n)) (n ∈ N) alakban (1.6)

1.2.3. Definíció. Egy autonóm differenciaegyenletnek egy a ∈ R fixpontja, ha

f(a) = a teljesül.

1.2.4. Definíció. Egy autonóm differenciaegyenlet megoldása periodikus, ha lé-

tezik olyan n ∈ N, melyre a0 = an+1 = f(an). Ekkor azt mondjuk, hogy az

a0, a1, a2, . . . , an a rendszer egy n+ 1 hosszú periódusa.

A pókháló modell

Ha a differenciaegyenletünk autonóm, akkor a megoldást ábrázolhatjuk, egy

úgynevezett pókháló modell segítségével. Ehhez a következőket kell tennünk.

(i) Megrajzoljuk az f függvény grafikonját és az y=x egyenest,

(ii) Az x tengely y(0) = a0 pontját és az (y(0), f(y(0))) pontot össze-

kötjük egy szakasszal ezután az (y(0), f(y(0))) pontot kötjük össze az

(f(y(0)), f(y(0))) ponttal, majd az utóbbi pontot levetítjük az x tengelyre,

ez lesz az y(1) értéke.

(iii) Megismételjük az eljárást y(1) pontot véve y(0) helyett.

Példa

A későbbiekben közelebbről is megvizsgált logisztikus leképezés egy speciális

esetében a pókháló modellel jól látszik a a konvergencia
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1.2.3. Dinamikai rendszer

Bevezetés

Egy dinamikai rendszer lényegében olyan matematikai objektumrendszer, mely

pontok adott absztrakt térben történő mozgását modellezi konkrét törvényszerű-

ségek mellett. A pont az idő előrehaladtával más és más pályát futhat be aszerint,

hogy a tér mely pontjáról indítottuk. A dinamikai rendszereknél lényeges, hogy

maga a törvényszerűség nem függ az idő múlásától, ahogy a newtoni dinamika

törvényei sem függnek. Innen a „dinamikai” jelző.

1.2.5. Definíció. Dinamikai rendszeren olyan (T,M,Φ) hármast értünk, mely-

ben T egy egységelemes csoport az összeadás művelettel, M tetszőleges nemüres

halmaz és Φ az alábbi tulajdonságoknak eleget tévő függvény:

Φ : U ⊂ T ×M →M

I(x) = {t ∈ T : (t, x) ∈ U}
Φ(0, x) = x

Φ(t2; Φ(t1, x)) = Φ(t1 + t2;x) ∀ t1, t2, t1 + t2 ∈ I(x)

1.2.1. Megjegyzés. A Φ(t, x) függvényt a rendszer időfejlődési függvényének,

M -t fázistérnek, x-et kezdeti állapotnak nevezzük.

1.2.2. Megjegyzés. Definiálhatóak az egyik változó rögzítése mellett a követ-

kező függvények.

Φx(t) := Φ(t, x)

Φt(x) := Φ(t, x)

Ha Φ folytonos egy M feletti topológiában, akkor rögzített t-re Φt : M → M

homeomorfizmus és az inverze Φ−t

A Φx : I(x) → M függvény az x ponton áthaladó áramvonal, melynek képhal-

maza az x-en átmenő trajektória

1.2.6. Definíció. Az M tér egy H részhalmazát Φ-invariánsnak nevezzük, ha

Φ(t, x) ∈ H (∀x ∈ H ∀t ∈ I(x)), vagyis nincsen H-ba belépő vagy H-ból

kilépő pálya.

1.2.7. Definíció. Φx : I(x) → M függvény az x ponton áthaladó áramvonal,

melynek képhalmaza az x-en átmenő trajektória

A fentiek értelmében egy dinamikai rendszer jól jelemezhető az állapotvek-
toral vagy ahogy fentebb neveztük a kezdeti állapottal, illetve az időfejlődési
függvénnyel, amely meghatározza, hogy ebből az adott állapotból a rendszer
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milyen állapotban lesz a későbbiekben.

Néhány egyszerű példa

Vegyünk egy labdát, és dobjuk fel. Tételezzük fel, hogy a labdára csak a gra-

vitáció hat, nincs szél, légellenállás, ami megzavarhatná, vagyis tekintsünk egy

függőleges, egyszerű hajítást. Ekkor a labda sorsát két szám írja le: a magassága

h, és a sebessége v. Tehát ennek a rendszernek egy adott állapotát a

[
h

v

]
vek-

tor írja le. Ezen két szám ismeretében képesek vagyunk meghatározni, hogyha

az adott állapotot t0 = 0 időpillanatnak vesszük, hogy adott ∆t idő múlva hol

lesz a labda és mekkora lesz a sebessége. Feltételezve azt, ha földet ér, akkor

nem pattan vagy gurul el.

Megeshet, hogy egy állapotot egy egyszerű számmal is le tudunk írni, ilyenre

jó példa, ha van egy bankszámlánk, amin kezdetben van 100 egység, és tudjuk,

hogy a bank évente 6 százalék kamatot fizet a bent lévő pénz után, akkor ennek

a rendszernek az állapotát, bármelyik időpillanatban, egy szám írja le. Ebben az

esetben az állapotvektor egy elemű.

Jó példa még a dinamikai rendszerre egy népcsoport korfájának változása. Az

aktuális korfák ismeretében jó becslés adható a későbbi korfák alakjára és szer-

kezetére, illetve arra, hogy egy népcsoport ki fog e halni, vagy elszaparodik e,

esetlegesen stagnál.

Ehhez hasonló rendszernek nevezhető egy préda és predátor egyedszámának

alakulása, melyet a populációdinamikában előszeretettel vizsgálnak a Lotka-

Voltera modell segítségével.

Két konkurens márka térfoglalását is lehet dinamikai rendszerben vizsgálni,

ahol a fázistérnek az úgynevezett ágensekből felépített ismeretségi hálót és an-

nak egy szinezését vehetjük a márkák szerinti elkötelezettség, vagy éredektelen-

ség szerint. Itt fontos, hogy a kezdeti állapot valós adatokon, például egy korrekt

statisztikai felmérésen alapuljon, hogy a későbbi állapotokat lehessen előrejel-

zésként értelmezni. Ez esetben az időfejlődési függvény az ágensek egymásra

hatását jelöli. Például azt, hogyha valaki ismerőseinek többsége az "A" márkát

kedveli, akkor ő is azt fogja kedvelni a következő időpillanatban.



2. fejezet

Folytonos állapotterű dinamikai
rendszerek

Ezekben az esetekben M egy sokaság, de esetünkben elégséges ha M ⊂ Rn.

A dinamikai rendszert leíró két objektum közül a második egy szabály, amely

megmondja, hogy a rendszer hogyan változik idővel. Másszóval a kiindulási ál-

lapotról mondja meg, hogy milyen állapotot implikál egy másik időpillanatban.

Az időre, mint változóra attól függően, hogy a rendszer mit kíván meg, kétféle-

képpen tekinthetünk. Tekinthetjük folytonosnak, vagy diszkrétnek.

2.1. Folytonos idejű dinamikai rendszerek

2.1.1. A korábbi példa

A korábbi példát véve alapul, amikor feldobunk egy labdát függőlegesen, és

eltekinthetünk minden más erőtől a gravitációt leszámítva, a rendszert az x =[
h

v

]
vektor írja le. Ha ebben az esetben azt kérdezzük, hogy hol lesz a labda

a "következő" pillanatban, a kérdésünk eléggé problémás, mert nincs "követ-

kező", hiszen bármelyik két időpillanat között tudunk mondani egy másikat. A

labda lezuhanását folyamatosnak tapasztaljuk.

Mivel ebben az esetben nem használhatunk egy olyan szabályt, amely azt

mondja, hogy a következő időpillanatban mi történik, ezért keresünk egy olyat

ami azt mondja meg, hogy a kezdeti állapot ismeretében, tetszőleges későbbi

9
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időpillanatban milyen állapotban van a rendszer.

Ha feltesszük, hogy a labdánknak a kezdeti sebessége v, ez tekinthető skalár

mennyiségnek, mivel az iránya kétféle lehet, lefelémutató és felfelémutató, és

ismerve, hogy a sebesség definició szerint dh
dt

= v, illetve tudva, hogy a gravitá-

ciós erő dv
dt

= −g egy konstans erőként hat a labdára a következő leírását kapjuk

a rendszernek.

h′(t) = v(t) (2.1)

v′(t) = −g (2.2)

Amit mátrix alakba írva[
h′(t)

v′(t)

]
=

[
0 1

0 0

][
h(t)

v(t)

]
+

[
0

−g

]
(2.3)

Tudva, hogy x(t) =

[
h(t)

v(t)

]
az egyenletet írhatjuk a következő alakban.

x(t)′ = f(x(t)) (2.4)

Ahol f(x) = Ax + b, A egy kétszer kettes mátrix

[
0 1

0 0

]
és b egy konstans

vektor

[
0

−g

]
A (2.4)-es egyenlet az összes folytonos dinamikai rendszer alakját írja le. A

folytonos dinamikai rendszereknek van egy állapotvektoruk x(t) ∈ Rn, és egy

időfejlődési függvényük f : Rn → Rn amely meghatározza, hogy x(t) kompo-

nensei hogyan és milyen gyorsan változnak.

A példára visszatérve tegyük fel, hogy x0 =

[
h0

v0

]
a kezdeti állapot. Ekkor az

egyenletrendszer megoldása

h(t) = h0 + v0t− 1
2
gt2

v(t) = v0 − gt
(2.5)

írja le a labda mozgását. Könnyen belátható, hogy ez tényleg megoldás, hiszen

a t = 0 időpillanatban teljesül a kezdeti állapot:

h(0) = h0 + v0 · 0− 1
2
g · t2 = h0
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v(0) = v0 − g · t = v0

Illetve behelyettesítve (2.1) és (2.2) egyenletekbe a kívánt eredményt kapjuk.

h′(t) = d
dt

[h0 + v0t− 1
2
gt2] = v0 − gt = v(t)

v′(t) = d
dt

[v0 − gt] = −g

}
(2.6)

Felhasználva a 1.2.2 Tételt azt is tudjuk, hogy ez a megoldás egyértelmű [0, t]-n

∀t ∈ R+.

2.1.2. További alkalmazások

Solow neoklasszikus növekedési modellje.

A modell az alábbi feltételezésekkel él:

(i) a munkaerő L(t) = L0e
νt alakú, ν > 0, azaz a munkaerő állandóan növek-

szik; (ii) a termelés rögzített hányadosát fordítják beruházásra: I = sY , így a

tőke növekedésére K ′ = I = sY teljesül; (iii) az Y termelés a K és L függvé-

nye: Y = F (K,L), ahol F elsőfokú homogén függvény.

Az egy főre jutó kibocsájtás: y = Y
L

és az egy főre jutó tőke: k = K
L

. Ekkor

y =
1

L
F (K,L) = F

(
K

L
,
L

L

)
= F (k, 1) = f(k)

Így

k′ =

(
K

L

)′
=
K ′L−KL′

L2
=
K ′

L
− K

L

L′

L
= s

Y

L
− L′

L

K

L
= sy − νk.

Tehát a

k′ = sf(k)− νk

elsőrendű differenciálegyenletet kapjuk. Tegyük még fel, hogy f kétszer folyto-

nosan differenciálható, f(0) = 0 és

f ′′ < 0 < f ′, lim k → 0+f ′(k) =∞, lim k →∞f ′(k) = 0.

[Dinamikus modellek a közgazdaságban] Ezen feltételek mellett az egyenletnek

egyetlen k∗ pozitív egyensúlyi helyzete van, amelyre

sf(k∗)− νk∗ = 0



12FEJEZET 2. FOLYTONOS ÁLLAPOTTERŰ DINAMIKAI RENDSZEREK

A k∗ egyensúlyi helyzet globálisan aszimptotikusan stabil abban az értelem-

ben, hogy bármely k0 > 0 esetén a k(0) = k0 kezdeti feltételt kielégítő k(t)

megoldás monoton tart k∗-hoz, ha t → ∞. Ha k0 = k∗, akkor k(t) ≡ k∗. Ha

0 < k0 < k∗, akkor k′(t) > 0 minden olyan t ≤ 0-ra, amelyre 0 < k(t) < k∗

teljesül. Az autonóm egyenletekről tudjuk, hogy megoldásainak pályái nem

metszhetik egymást az 1.2.2 Tétel szerint, ezért k(t) 6= k∗. Emiatt, és a dif-

ferenciálegyenletek folytathatóságáról szóló tétel miatt tudjuk, hogy k(t) defi-

niálva van minden t ≤ 0-ra, 0 < k(t) < k∗ és k′(t) > 0, ha t ≥ 0. Ekkor

lim t →∞k(t) létezik, és a 1.2.3 Lemma szerint egyenlő k∗-gal. A k∗ < k0 eset

hasonló.

A Lotka-Volterra modell

A populációdinamika egyik legismertebb modellje a ragadozók és a prédájuk

egyedszámának előrejelzéséhez a Lotka-Volterra modell. A modell mai alakját

Alfred J. Lotka, Kolmogorov segítségével, és Vito Volterra hívta életre egy-

mástól függetlenül 1925-ben és 1926-ban. A modellt, illetve egy kiterjesztését,
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melyet C.S. Holling adott, több tanulmányban is felhasználták az Isle Royale

National Park farkas és jávorszarvas populációjának vizsgálatakor.

A rendszer a következő feltételezésekkel él:

1. A zsákmányállatnak mindig van elégséges élelme.

2. A predátor tápláléka csak a préda populációtól függ

3. A szaporodási ráta arányos a populációval

4. A vizsgált időszakban a körülmények nem változnak egyik faj javára sem

és a genetikus adaptáció lassú

Legyen x a zsákmányállat egyedszáma, y a ragadozóké. Jelölje α a préda szapo-

rodási rátáját, β egy vadászat sikerét, γ a predátor halálozási rátáját, δ a vadászat

nyereségét és t az időt. Maga a rendszer a következő.

dx

dt
= x(α− βy) (2.7)

dy

dt
= −y(γ − δx) (2.8)

A rendszernek két olyan állapota van, ahonnan nem mozdul már el az idő előre-

haladtával, vagyis két olyan (x,y) pontpár, melyekre teljesül a következő egyen-

lőség. Ezeket a rendszer fixpontjainak nevezzük.

0 = x(α− βy) (2.9)

0 = −y(γ − δx) (2.10)

Ezek egyike a triviális (0,0), amit el is várunk, a másik pedig az
(
α
β
, γ
δ

)
. Ha

megvizsgáljuk a két fixpont stabilitását láthatjuk, hogy a (0,0) nyeregpontja a

rendszernek, amely azért fontos, mert ha stabil fixpont lenne, akkor bizonyos

nem nulla populációs kezdeti értékek ehhez tartanának, mivel nyeregpont, és

ezért instabil, így ebben a modellben mindkét faj együttes kihalására kicsi az

esély. Igazából erre csak akkor van esély, ha a préda populáció teljesen kipusztul

és így a ragadozók meghalnak az éhségtől.

A másik fixpont esetében a Jacobi mátrix sajátértékei teljesen képzetesek, nem

valósak. Ez esetben olyan trajektóriák keletkeznek, melyekre igaz, hogy: K =

yαe−βyxγe−δx konstans a pálya mentén. Ezek zárt pályák a fixpont körül, ahol

K felveszi a maximumát. [Invitation to Dynamical Systems, 34., 35. oldal]
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A fixpont körüli pályák

2.2. Diszkrét idejű dinamikai rendszer

2.2.1. A korábbi példa

Az egyszerű példáink között szereplő bankszámla esetében a következő időpil-

lanatról van értelme beszélni, és az egy év múlva lesz. Azt mondjuk, hogy az

időt ilyenkor diszkrétnek tekintjük. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy az idő

most olyan, mint egy zsínóron lévő golyók, elválasztható, egymást követő ta-

gokból áll. Ezen példa esetében könnyű megfogalmazni a szabályt, amely az

egyik állapotból a következőbe visz.

x(k + 1) = 1, 06x(k) (2.11)

Ahol x(k) a rendszer k. időpontbeli állapota, és k egész. Az (2.11) egyenlet nem

adja még meg a teljes leírást, mert hiányzik belőle a kezdeti-állapot, a példában

említett 100 egység. A teljes leírása a rendszernek a következő

x(k + 1) = 1, 06x(k)x(0) = 100

2.2.1. Megjegyzés. Mivel a rendszereinket mindig a 0. időpillanatból indítjuk,

ezért a kezdeti-állapotot x(0) helyett x0-lal fogjuk jelölni

Ebben az egyszerű esetben a kezdeti-állapot ismeretében könnyű közvetlen kép-

letett adni a k. időpontbeli állapotra.

x(k) = 1.06k · x0 (2.12)
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Minden esetben, amikor közvetlen képletet adunk a k. időpontbeli állapotra,

könnyedén megvizsgálhatjuk, hogy jó e. Ellenőriznünk kell, hogy a (2.12) tel-

jesíti e a kezdeti feltételt (1), illetve megfelel e az időfejlődési függvény szabá-

lyainak (2). Ezek könnyen megvizsgálhatóak.

(1) x(0) = 1.060 · x0 = x0

(2) x(k + 1) = 1.06k+1 · x0 = 1.06 · 1.06k · x0 = 1.06 · x(k)

2.2.2. Az általánosabb eset

Helyezzük a fentebbi leíró módszert egy általánosabb alakba, amely minden

diszkrét dinamikai rendszernek megfelel. Legyen x ∈ Rn az állapotvektor és

f : Rn → Rn függvény, melyekre teljesül

x(k + 1) = f(x(k)).

Miután megadtuk a kezdeti-feltételt és az időfejlődési függvényt ki tudjuk szá-

molni, általánosságban, az összes x(k) értéket:

x(1) = f(x(0)) = f(x0)

x(2) = f(x(1)) = f(f(x0))
...

x(k) = f(x(k − 1)) = f(f(. . . (f(x0)) . . . ))

Az utolsó sorban az f függvényt k-szor alkalmazzuk az x0 értékre.

2.2.2. Megjegyzés. Ebben az esetben az fk(x) jelölés nem összetévesztendő az

(f(x))k hatvánnyal, sem pedig a k. deriválttal.

2.2.3. Megjegyzés. A diszkrét dinamikai rendszerek esetében a fixpont és a

periódikus megoldás definiciója azonos az autonóm differenciaegyenletekével.

Lásd 1.2.3 és 1.2.4 definíciókat.

2.2.3. A káoszról

A káosz szót a matematikába Tien Yien Li és James A. Yorke vezette be Pe-

riod three implies chaos című 1975-ös cikkükben. A káosz fogalmát az életben

sokszor tapasztaljuk. Általában azt szoktuk mondani, hogy valami kaotikusan

viselkedik, ha nem tudjuk előre, hogy mit várhatunk tőle. A kaotikus rendsze-

rek legfontosabb jellemzői a következők:
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1. szabálytalan mozgás

2. kis kezdeti eltérések gyorsan megnőnek

3. szokatlan, bonyolult, de jól meghatározott fázistérbeli geometria.

Ezeket a jellemzőket számszerűsíteni is lehet, a bonyolult viselkedést a topolo-

gikus entrópia, a kezdeti eltérések gyors növekedését a Ljapunov-exponens, a

szokatlan geometriát a fraktáldimenzió jellemzi.

Topologikus entrópia

A topologikus entrópia (h) a rendszerben levő periodikus pályák számáról ad

információt. Kaotikus rendszerekben minél hosszabb periodikus pályákat kere-

sünk, annál többet fogunk találni. A periodikus pályák száma exponenciálisan

nő a periódus hosszának növekedésével:

Nm ∼ ehm,

ahol Nm jelöli az m hosszúságú periodikus pályák számát, és h a topologikus

entrópia. Nem kaotikus rendszerek esetében a periodikus pályák száma az ex-

ponenciálisnál lassabban nő, ekkor h = 0 a topologikus entrópia. Ha a fázistér-

ben kezdőfeltételek egy halmazáról, mondjuk egy kis vonalszakaszról indítunk

pályákat, akkor a vonalszakasz hossza exponenciálisan nőni fog, és ennek a nö-

vekedésnek a mértékét is a topologikus entrópia írja le:

Ln ∼ ehn,

ahol Ln a vonalszakasz hossza n időlépés után. Tehát a topologikus entrópia

azt jellemzi, hogy mennyire "terül szét" a kezdőfeltételek egy halmaza a fázis-

térben. A kaotikus viselkedést a fázistérben a topologikus entrópiával jellemez-

hető nyújtás, valamint a hajtogatás jellemzi: kezdőfeltételek egy összefüggő hal-

maza rövid idő alatt szálas szerkezetűvé nyúlik, és bonyolult alakúra gyűrődik.

[Chaos: Classical and Quantum, 8. oldal]

Ljapunov exponens

Kaotikus rendszerekben két tetszőlegesen választott, egymáshoz közeli kezdő-

helyzetből indított pálya tipikusan exponenciálisan távolodik egymástól a fázis-

térben. A távolodás mértékét a lokális Ljapunov-exponens jellemzi:

∆rn = ∆r0e
λ(r)n
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Ahol ∆rn a két kiválasztott kezdőpontból indított pályák távolsága n időlépés-

sel az indítás után, λ(r) pedig a lokális Ljapunov-exponens, ami függ attól, hogy

honnan választottuk a két kezdőpontot. A lokális Ljapunov-exponensek átlaga

a Ljapunov-exponens (λ), ami a közeli kezdőpontok tipikus távolodási rátáját

írja le. Kaotikus rendszerekben a Ljapunov-exponens pozitív, tehát exponenci-

ális a pályák távolodása. Ha a rendszer nem kaotikus, akkor általában a távolo-

dás exponenciálisnál lassabb, vagyis a Ljapunov-exponens nem pozitív. Annyi

Ljapunov-exponens létezik, ahány változóval leírható a rendszer, vagyis ahány

dimenziós a fázistér. A kezdőfeltételekre való érzékenységet pedig a legnagyobb

Ljapunov-exponens határozza meg. [Chaos: Classical and Quantum, 338. oldal]

Fraktáldimenzió

Kaotikus disszipatív rendszerekben a mozgás hosszú idő után egy bonyolult

geometriájú alakzaton, különös attraktoron zajlik. Ezek az attraktorok az adott

kezdetiérték feladathoz tartozó invariáns halmazok. A kaotikus viselkedés bo-

nyolult geometriai struktúrák felbukkanásával jár. Ezt a bonyolult struktúrát a

fraktáldimenzióval lehet jellemezni. Fedjük le a fázistérben keletkező alakzatot

azonos méretű téglákkal, amelyek oldalainak hossza ε >. Az alakzat lefedésé-

hez N(ε) darab tégla kell. A lefedéshez szükséges téglák száma természetesen

függ a téglák méretétől, ennek az összefüggésnek a matematikai alakja

N(ε) ∼ ε−D0 ,

ahol D0 a dimenzió. Hagyományos alakzatoknál a dimenzió a szokásos értéket

veszi fel, például egy négyzetre D0 = 2 adódik. A kaotikus rendszerekben fel-

bukkanó különös attraktorok esetében azonban az így definiált dimenzió nem

egész szám lesz, ami azt fejezi ki, hogy az alakzat például többet lefed a sík-

ból, mint egy egyszerű görbe, de mégsem fed le teljesen egy területet. Az így

definiált dimenzió a fraktáldimenzió. Megjegyezzük, hogy ennél bonyolultabb,

általánosabb definíció is létezik a fraktálok meghatározására, de a leggyakoribb

esetekben az is ugyanazt a dimenziót adja. [Chaos: Classical and Quantum, 860.

oldal]

2.2.4. A logisztikus leképezésről

A logisztikus leképezés, vagy ahogy az angol szakirodalomban említik: logistic

map, az egyik legegyszerűbb példa arra, hogy milyen könnyű káoszt előidézni
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már egy nagyon alacsony fokú dinamikus rendszerben is. A logisztikus leképe-

zés egy másodfokú nemlineáris diszkrét dinamikai rendszer melyet Robert May

biológus 1976-os cikke által ismert meg a világ, amely Pierre François Verhulst

eredményein alapult. Maga az egyenlet így néz ki

xn+1 = rxn(1− xn) (2.13)

ahol xn egy nulla és egy közötti érték, és a jelenlegi és a maximálisan lehet-

séges populáció arányát fejezi ki az n. évben, x0 ennek megfelelően a kezdeti

populáció és lehetséges populáció arányát fejezi ki, r egy pozitív szám, amely a

halálozás és születés kombinált rátáját jelképezi

Bár a modell küzd egy problémával, néhány kezdőérték és paraméter esetén

negatív populációt eredményez, ez a probléma nem áll fenn a korábbi folytonos

idejű Ricker modellben (lentebb)

at+1 = ate
r(1−at

k
).

, mégis a logisztikus leképezés vált ismertebbé a matematikai körökben, ezért

mi is ezzel fogunk most foglalkozni.

Az r-től való függés

1. Ha a 0 < r ≤ 1, akkor a populáció kihal, független a kezdeti értéktől.

2. Ha a 1 < r < 2, akkor a populáció gyorsan tart az r−1
r

értékhez, független

a kezdeti populációtól.

3. Ha 2 ≤ r < 3, akkor a populáció még mindig ugyanahhoz az értékhez

fog tartani, mint az előbb, de egy ideig oszcilálni fog az érték körül. A

konvergencia lineáris kivéve az r = 3 esetben, amikor is drámain lelassul,

lassabb lesz, mint a lineáris eset.

4. 3 < r ≤ 1 +
√

6 között majdnem minden kezdeti értékre az egyenlet egy

kettő hosszú periódusba kerül, amely két érték függ r-től.

5. 1 +
√

6 < r ≤ 3, 54 között majdnem minden kezdeti értékre egy négy

hosszú, r-től függő periódusba kerül a rendszer.

6. Még tovább növelve r értékét a rendszer először egy 8, majd egy 16,

később egy 32 hosszú periódusba kerül, és így tovább. Ezt a visel-

kedést periódus kettőződésnek nevezik, és William Phillips új-zéladni
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közgazdász nevéhez fűzödik a róla elnevezett Phillips görbe ezen tu-

lajdonságának felfedezése, amelyet az infláció és a munkanélküliség

között feltételezett összefüggés vizsgálatakor figyelt meg. Ezen tulaj-

donságú paraméterekhez tartozó intervallumok hosszának aránya tart az

1975-ben Mitchell Feigenbaum által felfedezett és róla elnevezett δ =

4, 66920160910299067185320382 . . . konstanshoz.

7. A körülbelül 3,57 értéket meghaladó r értékek esetén már nem vagyunk

képesek semmilyen véges hosszú periódust megfigyelni a rendszerben. A

populáció kis kezdetiérték változtatásra is hatalmas különbségeket mutat

az idő múlásával. Ez a szürkezóna egy prím karakterisztikus káosz.

8. Bár a fentebb említett érték után a viselkedés többnyire kaotikus, mégis

megfigyelhetőek olyan elkülöníthető értékei az r-nek, ahol a viselkedés

nem kaotikus, ezeket az angol irodalomban a stabilitás szigeteiként (is-

lands of stability) említik. Például az 1 +
√

8 érték után egy rövid ideig

megfigyelhető egy három hosszú periódus, később egy hat, majd egy ti-

zenkettő hosszú, és így tovább.

9. Az r = 4 érték felett az értékek elhagyják a {0, 1} intervallumot majdnem

minden kezdeti értékre.

Ha a rendszer által majdnem minden kezdeti állapotra nem véges sokszor felvett

értékeit ábrázoljuk az r paraméterének függvényében, az úgynevezett bifurká-

ciós diagrammot kapjuk
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A bifurkációs diagram



3. fejezet

Speciális diszkrét dinamikai
rendszer: Sejtautomata

3.1. Történeti áttekintés

Stanisław Ulam 1940-ben a Los Alamos Nemzetközi Laboratóriumban egy kris-

tály növekedésének tanulmányozásához egy egyszerű rácsháló modellt használt.

Mindezidő alatt Neumann János, Ulam kollégája, az önmásoló rendszerek (an-

golul self-replicating systems) problémáján dolgozott. Neumann első terve azon

az ötleten alapult, hogy egy robot egy másik robotot épít. Hamarosan azonban

rájött, hogy ötlete nehézségekbe ütközik. Leginkább abba, hogy a robotnak ten-

gernyi sok alkatrészre lesz szüksége, hogy újraépítse önmagát. Ulam ekkor ja-

vasolta neki, hogy próbálja meg az elképzelését egy matematikai absztrakció

köré felépíteni, ahogy azt Ulam is tette a saját modellje esetén. Így született

meg az első sejtautomata. Neumann rendszere, akárcsak Ulamé, két dimenziós

volt és rendelkezett az önmásolás képességével. Az eredmény egy univerzá-

lis másoló és konstruktor rendszer volt, amelyben sejtautomata dolgozott kicsi

szomszédossági számmal, Neumann esetében ezek azok a sejtek voltak, ame-

lyek érintkeztek az Ő négyzet alakú sejteket tartalmazó modelljében, és huszon-

kilenc különböző állapottal. Neumann így bizonyítást adott arra, hogy egy bi-

zonyos alakzat képes végtelen sok másolatot létrehozni magából a megadott

sejt-univerzumban.

Szintén a negyvenes években, Norbert Wiener és Arturo Rosenblueth kifejlesz-

tették a saját sejtautomatájukat amellyel ingerelhető közegeket vizsgáltak. Cél-

juk az volt, hogy matematikai leírását adják az impulzus haladásának a szívben.

21
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A későbbiekben ugyanilyen típusú modelleket tudtak használni erdőtüzek ter-

jedésének leírására, illetve olyan rendszerekre, ahol egy hiba bekövetkezése és

elterjedése után egy regenerációs időszak következik, amikor nem következhet

be hiba.

A hetvenes években egy kétállapotú, kétdimenziós sejtautomata, az úgynevezett

Életjáték széles körben vált ismertté. Az Életjátékot John Conway találta fel és

Martin Gardner népszerűsítette egy cikkében a Scientific American hasábjain.

1983-ban Stephen Wolfram publikálta egy cikksorozatának első cikkét, melyet a

sejtautomatáknak legalapvetőbb, ám legkevésbé ismert csoportjáról írt, az elemi

sejtautomatákról.

3.2. Formális leírás

A sejtautomaták olyan diszkrét modellek, amiket a számításelméletben, mate-

matikában, mikrostruktúrák modellezésében használnak fel. A modell elemei

szabályos rácsozatban elrendezett sejtek, amelyek mindegyike véges számú ál-

lapot valamelyikét veheti fel. A rács dimenziója tetszőleges. Az idő diszkrét, és

a sejtek t időbeli állapota véges számú sejt, a sejt szomszédainak, t− 1 pillanat-

beli állapotától függ. Ezek a relációk az adott sejtre jellemzőek, és időben nem

változnak és a sejtet magát is tartalmazhatják. Minden sejt ugyanazon szabályok

alapján működik, és minden alkalommal amikor a szabályokat végrehajtják, egy

új generáció jön létre. Ilyen értelemben a sejtautomatát formailag meghatároz-

zák a következők:

1. A háttér.

(a) a sejtek alakja, lokális kapcsolatai a mozaikhálózatban, kezdeti álla-

potai.

(b) a globális felületrács, kezdeti paramétereivel.

2. Az átmeneti függvények.

(a) az egyes sejtek lokális átmeneti függvényei, időlépésenként: ez a

belső programtól és a szomszédságtól függ.

(b) az egész felület globális átmeneti függvénye, amely az egyes sejtek

lokális átmeneti függvényeiből összegződik időlépésenkénti állapot-

sorozat formájában.
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A sejtautomatákat, mint diszkrét dinamikai rendszereket is lehet vizsgálni,

melyben egy állapotvektor koordinátái a cellák egy rendezett sorozatának meg-

felelő állapotok, és az időfejlődési függvény a sejtekre jellemző kölcsönhatások

összegzéséből írható le. Ilyen értelemben a diszkrét dinamikai rendszerek eseté-

ben tárgyalt tulajdonságok is hasonlóan definiálhatóak a sejtautomaták esetében

is. Így a fixpont, a periodicitás és a kaotikusság is megfigyelhető tulajdonsága

ezeknek a rendszereknek.

3.2.1. Definíció. Wolfram a kaotikusság vagy kiszámíthatóság mérésére lét-

rehozott négy osztályt, amelyekbe a sejtautomatákat be lehet sorolni.

[New Kind of Science, 240. oldal]

1. osztály: Majdnem minden kezdeti minta (állapot) gyorsan egy fix homogén

állapotba jut. Bármilyen véletlenszerűsége a kezdeti mintának eltűnik.

2. osztály: Majdnem minden kezdeti minta gyorsan egy fix vagy periódikus

struktúrába jut. Némi véletenszerűség maradhat a mintában, de a lokális

változtatások lokálisak maradnak.

3. osztály: Majdnem minden kezdeti minta egy pszeudo-véletlen, vagy kao-

tikus állapotba jut. Bármilyen fix struktúrát megbont a környező zaj és a

lokális változtatások meghatározhatatlanul szétterjednek.

4. osztály: Majdnem minden kezdeti minta egy komplex és érdekes módon re-

agáló rendszerré fejlődik. A második osztály stabil vagy periódikus struk-

túrái is kifejlődhetnek, de lehet, hogy csak nagyon sok idő után. Wolfram

azt sejtette, hogy sok sejtautomata, ha nem mind negyedik osztálybeliek,

képesek univerzális számításra, vagyis Turing-teljesek

3.2.2. Definíció. Vegyünk egy végtelen hosszú szalagot, amit cellákra osztunk

fel, és egy író-olvasó fejet, amely képes ezen a szalagon mozogni.

A Turing gép a következő rendezett 7-est jelenti:M = 〈Q,Γ, b,Σ, δ, q0, F 〉, ahol

Q egy véges, nemüres halmaza az állapotoknak Γ egy véges, nemüres halmaza

a szimbólumoknak b ∈ Γ az üres szimbólum (Ez az egyetlen olyan szimbólum,

ami végtelen sokszor előfordulhat) Σ ⊆ Γ {b} a bemeneti szimbólumok. q0 a

kezdeti állapot F ⊆ Q az elfogadó- vagy végállapotok halmaza. δ : Q F ×Γ→
Q × Γ × {L,Ris} a gép átmenetfüggvénye, amelz meghatároza, hogy balra,

vagy jobbra lépünk, mit írunk a szalagra, és melyik állapotba lépünk.

3.2.3. Definíció. Egy számítógépet Turing-teljesnek nevezünk, ha minden Tu-

ring gépen kiszámítható függvényt ki tud számítani. Másképp, ha képes az uni-
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verzális Turing-gépet szimulálni.

3.3. Az életjáték

A legismertebb sejtautomaták egyike a John Conway által kifejlesztett életjá-

ték. Ennek a sejtmozaik háttere olyan, mint a négyzetrácsos füzetlap: ebben a

szerkezetben minden sejtnek nyolc sejtszomszédja van. Az egyes sejtek kétféle

állapotban lehetnek: élő vagy halott állapotban. Az idő, ahogy minden egysze-

rűbb sejtautomatában, diszkrét időegységekben telik, és a sejtek működése a

következő:

1. Egy olyan sejt helyére, amely halott, de három élő sejtszomszédja van,

élő sejt „születik”.

2. Egy olyan sejt, amely élő volt, és két vagy három szomszédja is élő volt,

életben marad.

3. Az összes többi, másmilyen környezetű sejt halott lesz a következő lépés-

ben.

Az Életjáték sok érdekes szerkezet mozgását, gyarapodását, vagy elmúlását és

sajátos alakzatok tartós fönnmaradását tudja szimulálni. A szimulációs képessé-

gének erőssége abban rejlik, hogy maga a játék Turing-teljes [2], vagyis bármit,

amit ki lehet algoritmikusan számolni, az kiszámolható vele. Gardner írta róla,

hogy: "A játék, amit Conway alkotott azonnal híres lett, de közben egy teljesen

új matematikai kutatási terület felé is megnyitotta az utat, a sejtautomaták felé."

Conway egyik sejtése az volt, hogy a növekedésnek van egy felső korlátja, és 50

dolláros jutalmat ajánlott annak aki igazolni, vagy cáfolni tudja az állítását 1970

előtt. A sejtés megcáfolására az egyik út az, ha az ember felfedez egy mintát,

egy úgynevezetett pisztolyt, amely tőle elfelé mozgó alakzatokat lő ki, úgyneve-

zett siklókat. A másik módszerhez egy puffer vonatot kell megalkotni, amely,

ahogy halad előre, hátrahagyja a "füstjét". A díjat Bill Gosper által vezetett csa-

pat nyerte el a massachusetts-i egyetemről ugyanezen év novemberében. Mára

már "Gosper glider gun"-ként ismert az általuk kifejlesztett minta, amely még

mindig tartja a legkisebb sikló pisztoly címét.
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Pár minta

Kis kezdeti állapot eltérések is képesek nagy különbésget eredményezni. A Die-

hard névre keresztelt minta 130 iterációig marad életben, amiről azt sejtik, hogy

maximális a 7 illetve annál kevesebb élő sejttel indított minták esetében. Szintén

érdekes viselkedést mutat az Acorn névre keresztelt minta 5206 generáció alatt

633 élő cellát generál és 13 megszökő siklót.
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3.4. Az elemi sejtautomaták

Stephen Wolfram kezdte el elsőként vizsgálni, az addig elhanyagolt egy dimen-

ziós háttérrel rendelkező sejtautomatákat. Wolfram elgondolása egyszerű volt.

3.4.1. Definíció. Elemi sejtautomatának nevezzük azt az egydimenziós hátterű

sejtautomatát, melyben a sejtek állapota kétféle lehet, és egy sejt következő ge-

nerációbeli állapota csupán tőle és bal-, illetve jobboldali szomszédjától függ.

3.4.1. Megjegyzés. Szemléletesen el lehet képzelni egy végtelen hosszú szala-

got, amelyet felosztunk cellákra, és egy cellát vagy beszínezünk, vagy üresen

hagyunk. Ezzel a megfontolással egy elemi sejtautomata a legegyszerűbb számí-

tógépek közé sorolható, a szalagon kapott inputot minden lépésben egy outputtá,

illetve a következő számítás inputjává alakítja.

Egy sejtnek és közvetlen szomszédjának összesen 8 = 23 különböző állapota le-

het. Mivel egy sejtautomatának minden lehetséges állapotra meg kell mondani,

hogy mi a következő generáció állapota, ezért összesen 256 = 28 szabálya lehet

egy elemi sejtautomatának. Wolfram javasolt egy rendezési mintát, ami alapján

ezt a 256 különböző szabályt a sorszámuk alapján egyértelműen és könnyedén

lehessen azonosítani a megfelelő átmenetfüggvényekkel.

3.4.2. Definíció. Az elemi sejtautomata Wolfram kódjának nevezzük azt a ren-

dezési mintát, amelyben a korábbi állapotokhoz rendelt következő állapotokat

az alábbi táblázat szerint soroljuk fel.

aktuális minta 111 110 101 100 011 010 001 000

A középső cella új állapota 0 1 1 0 1 1 1 0

3.4.3. Definíció. Egy szabály számán a szabályhoz tartozó Wolfram kód alsó

sorában látható kettes számrendszerbeli szám tizes számrendszerbeli értékét ért-

jük.

3.4.2. Megjegyzés. A fentebbi definició alapján a Wolfram kódra hozott példá-

ban a 110-es szablály látható.
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3.4.4. Definíció. Azt mondjuk, hogy egy szabály tükrözöttje egy másiknak, ha

a középső elemre tükrözve az állapotokat, az így kapott állapotokhoz tartozó

szabályok megegyeznek. Azokat a szabályokat melyeknek a tükrözöttje önmaga

akirálisnak nevezzük

3.4.3. Megjegyzés. A 256 szabály közül 64 akirális, de például a 110-

es szabály nem az, és tükrözöttje így a lentebb látható 124-es szabály.
aktuális minta 111 110 101 100 011 010 001 000

A középső cella új állapota 0 1 1 1 1 1 0 0

3.4.5. Definíció. Egy szabály komplementerének nevezzük azt a szabályt, ami

úgy áll elő, hogy az eredeti szabályban szereplő új állapotokat az ellentétes

állapotra cseréljük.

3.4.4. Megjegyzés. A fenti transzformációhoz tizenhat olyan szabály található,

amit az nem változtat meg. Ezen két transzformáció felhasználásával egy sza-

bályhoz elkészíthető a tükrözött komplementer szabály is.

Összesen 88 olyan szabály van, amelyek ezekre a transzformációkra nézve nem-

ekvivalensek.

3.4.1. Az egységnyi indítás

Az egyik módszer, a sok közül, a fenti szabályok vizsgálatára az, ha minden

cella állapotát nullának választjuk egy kivételével, és megvizsgáljuk a szabály

viselkedését az idő előrehaladtával. Amikor a szabály száma páratlan, akkor

van értelme az idő (t) függvényében megadni az a(t) értéket, ami reprezentálja,

binárisan, az aktuális állapotot. Sok esetben ez az a(t) függvény, hogy létezik

zárt alakja, vagy van egy egyszerű alakú generálófüggvénye.

Pár érdekes példa

28-as szabály A 28-as szabály esetében az egy élő sejtből indított automata a

Jacobsthal számokat (1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, ... stb.) adja, binárisan,

melynek a generáló függvénye 1+2x
(1+x)(1−2x) és a zárt alak a(t) = (4 · 2t −

(−1)t)/3.

Ezeknek a számoknak a bináris alakja jól látszik az alábbi képen is.
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60-as szabály A 60-as szabály érdekessége az, hogy vizuálisan a Sierpinski sző-

nyeget adja vissza, melynek kapcsolata a Pascal háromszöggel jól ismert.

Zárt alakja ugyan nincsen, de a Pascal háromszög segítségével gyorsan

számolható. Ha vesszük az egymás utáni sorait modulo 2, akkor már lát-

szik is a kezdeti mintából és szabályból nyert alak.

220-as szabály A 220-as szabály a Mersenne számokat (1, 3, 7, 15, 31, 63, 127,

255, ... stb.) adja vissza binárisan. Generálófüggvénye 1
(1−x)(1−2x) és zárt

alakja a(t) = 2 · 2t − 1

A további két példa, amit tárgyalni fogunk szintén egy érdekes, de az előb-

bieknél sokkal jelentősebb kapcsolattal rendelkezik a már korábban is ismert

matematikai területekkel.
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3.4.2. Két speciális szabály

A 110-es szabályról

A már korábban tárgyalt 110-es szabályra, melynek Wolfram kódja:

aktuális minta 111 110 101 100 011 010 001 000

A középső cella új állapota 0 1 1 0 1 1 1 0

Matthew Cook 2000 körül publikált egy bizonyítást Wolfram 1985-ös sejtésére,

mely szerint a 110-es szabállyal ellátott sejtautomata Turing-teljes. Cook a Santa

Fe intézetben tartott konferencián prezentálta a bizonyítását, Wolfram ezen té-

mában írt könyvének megjelente előtt, amiből később komolyabb bíróság ügy

lett. A bizonyítást egy határozatt segítségével cenzorálták, de végül Cook ne-

vetett utoljára, bizonyítása jelenleg már elérhető online [1]. Az érdekesség az,

hogy a hatvannégy egyedülálló szabály közül a 110-es szabályra bizonyították

be ezt eddig egyedül, annak ellenére, hogy a bizonyítás néhány hasonló sza-

bályra csak egy egyszerű következménye lenne a transzformációknak. Például

a 124-es szabály esetén a tükrözésnek. A 110-es szabály jelenleg vitatottan a

legegyszerább Turing-teljes rendszer. Bár az eredeti szimuláció még exponenci-

ális időt igényelt, a szalagon lévő adatok egyértékű számrendszerbe való átírása

miatt, de később Neary és Woods 2006-ban egy módosított konstrukció segítsé-

gével elérték, hogy csak polinom költségű legyen a szimuláció.

Cook később a saját bizonyításában úgy mutatta meg a 110-es szabály Turing-

teljességét, hogy megmutatta, hogy azzal egy másik Turing-teljes gépet képes

szimulálni, a ciklikus címke rendszert (cyclic tag system), melyet pont Cook
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fejlesztett ki Wolfram alkalmazottjaként.

A rendszer a következő. Adott a {0, 1} abc, véges sok ebből az abcből képzett

szó, úgynevezett produktumok, és egy kezdő szó. A rendszer a kezdő szó első

jegyét törli, majd hozzáfűzi az első produktumot a végéhez a szónak, ha a törölt

érték 1, ha nulla, nincs hozzáfűzés. A kapott szóval ezt megismétli a második,

majd a harmadik, ..., n. produktumokra, majd ha a végére ért, kezdi előről.

Ennek a rendszernek a segítségével szimulálni lehet az általánosabb m-címke

rendszert (m > 1 esetben), amelyről Wang 1963-ban Cocke és Minsky 1964-

ben megmutatta, hogy Turing-teljes.

3.4.6. Definíció (m-címke rendszer). Az m-címke rendszer, vagy angolul m-

tag system, egy objektum hármas: (m,A, P ), ahol

m egy pozitív szám, a törlés száma.

A egy véges halmaza az abc szimbólumainak, beleértve egy speciális megállító

szimbólumot is. Az A elemeiből képzett véges hosszú sorozatokat szavak-

nak hívjuk.

P pedig a produktumok halmaza, ami minden A-beli szimbólumhoz hozzáren-

del egy szót. A megállító szimbólum esetén pedig önmagát.

A rendszer a ciklikus címke rendszerhez hasonlóan működik.

3.4.1. Tétel. A 110-es szabállyal ellátott egydimenziós sejtautomata Turing-

teljes

3.4.1. Bizonyítás (Cook bizonyításának vázlata). Cook a bizonyításában elő-

ször bevezette a ciklikus címke rendszer fogalmát, majd rátért egy olyan rend-

szer leírására, ami összekapcsolja a sejtautomatákat ezzel a rendszerrel. Ezt a

rendszert sikló rendszernek nevezi, angolul glider system, amely nevet már jól

ismerjük a Conway féle Életjáték modellből. Az elnevezés is az ott tapasztalt

alakzat tulajdonságaiból származik. Ezek a siklók az egydimenzióban mozgó

pontoknak felelnek meg, amelyek egy bizonyos irányt és konstans sebességet

tartanak a sejtautomata előrehaladtával. Két sikló találkozásakor egy táblázat

határozza meg, hogy mi fog velük történni, vagy kinullázzák egymást, vagy to-

vábbi siklók indulnak el a találkozás pontjából.

A lentebbi ábra egy időtörténeti sorba rendezett sikló rendszert mutat, ahol a

felső sor a kezdeti állapot, és a további generációk időrendben vannak egymás

alatt. Ahol a vertikális oszlopok a nulla sebességgel mozgó siklók.
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Egy példa a sikló rendszerre

Ezután Cook megvizsgálta a 110-es szabály standard háttere esetén felbukkanó

siklókat. A lentebbi ábra mutatja ezeket, köztük egy sikló pisztolyt is, amely A

és B siklókat lő ki ciklusonként.

3.4.5. Megjegyzés. Standard háttéren egy olyan kiindulás állapotot értünk,

amely azonnal egy teljesen szabályos mintát ad.

siklók a 110-es szabály standard hátterén

Ezután kiszámolta ezeknek a siklóknak a haladási irányát, szélességét és a pe-

riódus hosszát, illetve a köztük lévő interakciós lehetőségeket. Bevezetett két

távolság fogalmat. Az↗ (ejtsd: up) távolságét amellyel két egymás mellett ha-

ladó azonos sikló sorainak egyezőségét mérte. Ha a két sikló ugyanabban a sor-

ban, ugyanott tartott, akkor a távolságuk↗0 volt, ha eggyel el voltak csúszva,

akkor↗1 és így tovább. A másik, úgynevezett _ (ejtsd: over) távolság az elő-

zőhőz hasonló, csak az oszlopokra. A későbbiekben ezeknek a távolságoknak a

változását figyelte a siklók találkozásakor.
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Interakciók a C2 és az E siklók között

Ezeket az interakciókat és a távolságokkal való kölcsönös függésüket használta

ki arra, hogy az eredeti ciklikus címke rendszer esetén kapott kezdeti szala-

got, úgy kódolja át, hogy a rendszer végül a megfelelő értékekkel térjen vissza.

Így sikeresen szimulálta a ciklikus címke rendszert, ami szimulálja az m-címke

rendszert, amelyről tudjuk, hogy Turing-teljes.

A 30-as szabályról

A 30-as szabály

A 30-as szabály a Wolfram osztályozás 3. osztályába tartozik, mivel aperiodi-

kus, kaotikus viselkedést tanusít. Wolfram úgy gondolta, hogy a 30-as szabály,

és általában a sejtautomaták segíthetnek megérteni, hogy az egyszerű szabályok

hogyan képesek egy komplex struktúrát létrehozni a természetben. Például a

Conus textile kagyló héján is a 30-as szabály jelenik meg a mintázatban.



3.4. AZ ELEMI SEJTAUTOMATÁK 33

Annak ellenére, hogy az egységnyi indításból származó képben (lásd fentebb),

sokféle minta észrevehető, mint például a bal oldal szabályos sávja, vagy a fel-

bukkanó háromszögek, mégis azt kell mondjuk, hogy az egész rendszernek nin-

csen leírható mintája. Wolfram letesztelte, hogy a sejtautomata középső oszlopa

megfelel az alapvető véletlenszám teszteknek, ezért a 30-as szabályt, mint vélet-

lenszám generátort használják a csoportja által kifejlesztett Mathematica prog-

ramcsomagban. Bár Sipper és Tomassini megmutatta, hogy a χ2 teszten a 30-as

szabály rosszabbúl teljesít, mint más sejtautomatán alapuló generátorok.

Bár a harmincas szabály majdnem minden inputra kaotikus viselkedést mu-

tat létezik véges sok olyan periódikus input, melyekre egyszerű mintával re-

agál. A triviális nullán kívül egy kevésbé triviális minta a Cook által talált

"00001000111000". Ezen kívül rengeteg minta található még, melyekre nem

kaotikus a kapott eredmény. [3]



4. fejezet

Konklúzió

Úgy kezdtünk bele a vizsgálódásainkba, hogy időben változó rendszereket sze-

rettünk volna modellezni. Ilyen volt a feldobott labda, a bankszámla, vagy a

bonyolultabbak közül a Lotka-Volterra modell, illetve a logisztikus leképezés.

Majd eljutottunk egy pontra, ahol azt kellett megtapasztalnunk, hogy pont a

legegyszerűbben definiált dolgok okozzák a legnagyobb káoszt. Minden érte-

lemben. Wolfram elemi sejtautomatáit, vagy Conway Életjátékát vizsgálva rá

kellett ébrednünk arra, hogy a komplexitás nem mindig jelent bonyolult hát-

teret. Megismertük a sejtautomaták, ezen egyszerű gépezetek hihetetlen erejét,

hogy a 110-es szabály Turing-teljes, amely a jelenlegi számítási képességeink,

az algoritmikus gondolkodásunk csúcsdísze. Nem is várhatnánk ennél többet.

Felmerül a kérdés, a körülöttünk lévő bonyolult világ vajon szintén egy sejtau-

tomata?
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