Inleveropgave 2: cellulaire automaten en chaos
Houd je aan de punten zoals vermeld in “Regeling
toetsen” op de cursussite. Succes!

een nieuwe toestand bepalen. (En i.h.b. niet
schrijven of signaleren naar andere cellen.) Wél
mag elke cel zoveel informatie opslaan en zoveel
uitrekenen als nodig. I.h.b. liggen er geen
principiële beperkingen op de datastructuur of
algoritmen van een cel. Wel moeten alle cellen
uniform zijn, d.w.z. er hetzelfde uitzien, dus
dezelfde datastructuur bevatten (zo die er is), en
zich bedienen van hetzelfde update-algoritme.
Herinner ook de eigenschappen van een CA:
discreet in ruimte en tijd; homogeen in ruimte en
tijd; lokaal gedefinieerd, zie verder de slides.

1. (6pt) Gegeven is een totalistische 1D-CA met een
code bestaande uit 114 nullen, 71 enen, en 58
tweeën. Andere toestanden dan 0, 1, 2 zijn er
niet. Geef K, R en λ. Tot welke Wolframklasse
zal deze CA waarschijnlijk behoren en waarom?
Wat voor gedrag mogen we op basis van die klasse
verwachten?
2. (6pt) Beschouw een oneindig rooster met in elk
vakje een niet-negatief geheel getal. Een
zogenaamde heuvelklimmer staat op vakjes (dus
niet op roosterpunten) en kiest per tijdseenheid
een maximaal element uit z’n Moore-omgeving, en
gaat daar naar toe.

Je antwoord bevat de definitie van een CA, dus de
toestandenverzameling S, en de verzameling
overgangsregels R. De laatste verzameling geeft
aan hoe omgevingen de nieuwe toestand van hun
centrumcel bepalen, hetzij uitputtend voor elke
omgeving, hetzij beschrijvend door groepen
omgevingen (zoals bv. gebeurt met totalitaire
CA’s). Plus enige uitleg, maar hou het beknopt.

Modelleer dit scenario met behulp van een
cellulaire automaat met synchrone
toestandovergangen. Zorg er daarbij voor dat de
non-deterministische keuze bij meerdere maximale
vakjes gerespecteerd blijft. Zorg er dus voor dat,
3. (6pt) Linksboven is de zogenaamde tent map T
bij meerdere maximale vakjes, nog steeds een
afgebeeld, gevolgd door de eerste drie iteraties T 2 ,
willekeurige cel aanfloept als zijnde de cel waar de
T 3 , en T 4 . Net als de logistieke map
robot staat na de volgende tik.
x 7→ rx(1 − x) is de tent map chaotisch. Leg met
Herinner: een CA bestaat uit cellen, en alleen
behulp van de laatste vier afbeeldingen uit dat de
cellen, die “slechts” de toestand van andere cellen
reeks periodieke punten van de tent map dicht ligt
kunnen uitlezen, en daarna alleen voor zichzelf
in [0, 1].
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Einde opgave.

Antwoorden
Cijfer = 9 × ( behaalde punten ) / ( totaal aantal punten ) + 1.
1, p. 1: Omdat er drie toestanden 0, 1, 2 zijn is K = 3. De lengte van de string geeft het aantal regels aan,
en bij een totalistische CA is het aantal regels is gelijk aan
(2R + 1)(K − 1) + 1.
Vul nu in: (2R + 1)(K − 1) + 1 = aantal regels = lengte string = 114 + 71 + 58 dus R = 60. Verder geldt
λ=

regels niet eindigend in nul
71 + 58
=
≈ 0.53.
het totaal aantal regels
114 + 71 + 58

Uit TCBoN pp. 243-244 halen we voor Wolfram’s vier klassen: Klasse I (stabiel): λ = 0.27, 0.19, 0.23: dicht
bij nul. Klasse II (periodiek): λ = 0.52, 0.43, 0.33, 0.44, 0.43, 0.48: verder van nul af. Klasse III (chaos):
λ = 0.82, 0.79, 0.85, 0.82. Klasse IV (complex): λ = 0.43, 0.51, 0.56.
Daarmee is het ’t meest waarschijnlijk dat de hier bediscussieerde CA tot klasse IV behoort, de klasse van
1D-CA’s met complex gedrag. Als een andere klasse ge-opperd wordt met een goed verhaal daar achter, dan
keuren wij dat ook goed. De koppeling van klassen aan λ besproken in TCBoN pp. 243-244 is gebaseerd op
voorbeelden en niet analytisch vastgesteld.
Punten.
1. (1pt) K goed.
2. (1pt) R goed.
3. (1pt) λ goed.
4. (1pt) Klasse goed.
5. (1pt) Motivatie klasse.
6. (1pt) Gedrag (van zelf gegeven klasse) goed.
2, p. 1: Dit kan worden opgelost met een 3 × 3 omgeving. Er zijn 11 cel-toestanden, te weten
(underscore, voor leeg), H (voor de robot), C (voor het centrum), en de windrichtingen N, NO, O, ZO, Z,
ZW, W, en NW. In het begin bevinden alle cellen zich in toestand en één cel bevindt zich toestand H. De
cel met H kiest random zelf welke kant het token opgaat door H te vervangen door N, NW, W, etc. De
betekent geen token, de H betekent token is net binnen en de andere acht geven de gekozen richting aan. De
toestand van een cel verandert alleen als
– zijn tokenstate een richting is: dan wordt dat een underscore, je verliest het token.
– zijn tokenstate H is, dan wordt dat de richting van de hoogste buur, of H als geen buur aantrekkelijker is,
je kiest na binnenkomst een richting.
– zijn tokenstate underscore
krijgt hij de H.

is, en er ten westen van hem een E staat, ten zuidwesten een NE, etc., dan

De keuze voor verplaatsing is hier gecentraliseerd in de tokenhoudende cel, waardoor je nooit inconsistenties
krijgt. Daarmee kun je zelfs een non-deterministische of random keuze uit de hoogste buren maken.
...........................................................................................................

Hier is een andere oplossing:
Gebruik een omgeving van 5 × 5 cellen:

· ·
· H
· ·

c
·
·

Elke cel c in de Moore-omgeving van de H-cel, inclusief de H-cel zelf, zal moeten beslissen of deze 1) H-cel
kan worden en 2) het ook wordt. Dat kan i.h.a. alleen als c zicht heeft op de volledige omgeving van H (dus
“ziet” wat H “ziet”). Dit kan door voor zichzelf een 5 × 5-omgeving te bekijken. Als c de H-cel ziet, én ziet
dat het tot de verzameling van maximale cellen uit H’s omgeving hoort, is het dus een kandidaat om zelf
H-cel te worden.
Maar er kunnen natuurlijk meerdere kandidaten zijn. Hoe zorgen we er voor dat precies één kandidaat H
opneemt (en niet meerdere kandidaten, zodat H onbedoeld wordt gekloond)? Dit kan op verschillende
manieren: bijvoorbeeld door cel-updates asynchroon te laten plaatsvinden, of door kandidaten onderling te
laten uitmaken wie uiteindelijk “wint” (Eng.: tie-breaking).
Dit kan door bijvoorbeeld per tijdseenheid kandidaten een willekeurig getal te laten genereren waarna de
kandidaat met het hoogste getal wint. Als meerdere kandidaten winnen, genereren alle kandidaten opnieuw
een getal, net zolang totdat er één winnaar is. Dit werkt omdat kandidaten elkaar kunnen zien, en van
elkaar kunnen zien welke randomgetallen ze genereren. Als er meerdere winnaars zijn kunnen kandidaten dit
ook zien, zodat ze weten dat ze, allemaal nog binnen dezelfde tijdseenheid (tik), opnieuw moeten arbitreren.
Hoewel dit tie-breaking mechanisme op cel-niveau misschien niet makkelijk te programmeren is, blijft het
wel binnen het CA paradigma en is hiermee dus een legitieme CA gedefinieerd, en daar gaat het in deze
opgave om. Theoretisch is het mogelijk dat de CA vastloopt omdat er op een gegeven moment telkens maar
meerdere kandidaten blijven winnen, echter de kans hierop is nul.
Andere oplossingen zijn ook mogelijk!
Punten.
– (1pt) Begrepen hebben wat een CA is. Dus geen dingen opschrijven die een CA niet mag doen.
– (1pt) Een volledige definitie van een CA gegeven. (Mogelijke toestanden per cel, hoe de automaat wordt
geı̈nitialiseerd, toestandovergangen.)
– (2pt) Een CA hebben gedefinieerd die in grote lijnen werkt.
– (2pt) Een CA hebben gedefinieerd die correct werkt (de robot kloont niet, de robot verdwijnt niet, de
robot neemt echt willekeurige stappen), en dit goed hebben uitgelegd. Ook goed bottlenecks in het
ontwerp hebben aangegeven en bediscussieerd.
3, p. 1: Periodieke punten worden verkregen als iteraties van T gekruist worden met de lijn y = x.
Het snijpunt van T en de lijn y = x geeft alle dekpunten van T (eerste plot). Deze zijn te vinden in [0, 1]’s
helften (0, 1/2) , (1/2, 2/2).
Het snijpunt tussen T 2 , d.w.z. de tweede iteratie van de tent map, en de lijn y = x geeft punten van periode
twee (tweede plot). We zien dat er daar vier van zijn, en dat alle punten behalve de eerste in het binnenste
van [0, 1]’s kwartdelen (0, 1/4) , (1/4, 2/4) , (2/4, 3/4), (3/4, 4/4) liggen.
Op dezelfde manier geeft T 3 acht punten uit periode drie, en zie we dat alle punten behalve de eerste binnen
[0, 1]’s achtste delen (0, 1/8),(1/8, 2/8),(2/8, 3/8), . . . ,(7/8, 8/8) liggen.
Op deze manier krijgen we een puntenwolk die dicht in [0, 1] ligt. (Het eerste interval is inderdaad nutteloos,
aangezien het herhaaldelijk {0} teruggeeft. De reeks tweede intervallen geven echter periodieke punten in
(1/2n , 2/2n ), welke naar nul convergeert. Dus voor het meest linkse deel van [0, 1]wordt ook gezorgd.

De opmerking die begint met “(Het eerste interval (. . . )” is om ons er van te verzekeren dat 0 ook een
verdichtingspunt is.
Punten.
1. (2pt) Nuttige interpretaties van getekende lijnen, en alle getekende lijnen. (Waarschijnlijk y = x en
misschien andere regels.) Bijvoorbeeld dat de lijn y = x kunnen worden gebruikt om periodieke punten te
verkrijgen.
2. (2pt) Het op een juiste manier gebruiken van het begrip “dicht liggen in”.
3. (2pt) Andere observaties die het afmaken, of de uitleg zelfs omzetten naar een bewijs.
Voorbeelden van dergelijke observaties:
- De punten vallen binnen een keten van intervallen met afnemende lengte.
- De punten vallen binnen die intervallen en dus binnen disjuncte verzamelingen.
- Het eerste interval exponentieel krimpt exponentieel zodat ook voor het meest linkse deel van [0, 1]
wordt gezorgd.
Een opmerking dat elk interval (j/2k , (j + 1)2k ) een periodiek punt van orde k + 1 bevat is al heel
mooi, want impliceert dat er een periodiek punt willekeurig dicht bij elk getal in het interval komt.

