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METODA AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH –
ZASTOSOWANIE W MODELOWANIU PROCESÓW
PRZEMIAN FAZOWYCH
Artykuł prezentuje opis podstaw teoretycznych metody automatów komórkowych oraz ich zastosowanie w symulacjach procesów przemian fazowych zachodzących w stali. Przedstawione fundamentalne wiadomości o automatach
komórkowych pozwalają na dokładne zapoznanie się z tym zagadnieniem. Omówione modele oraz wyniki symulacji
przemiany fazowej austenit w ferryt opartej na metodzie automatów komórkowych, ukazują olbrzymi potencjał w zastosowaniu tej metody do modelowania procesów technologicznych w inżynierii materiałowej.
Słowa kluczowe: automaty komórkowe, przemiany fazowe, metody numeryczne, austenit, ferryt

CELLULAR AUTOMATA METHOD – USE IN MODELLING PHASE
TRANSFORMATIONS
This article describes theoretical bases of the cellular automata method and their application in simulations of
phase transformation processes in steel. Presented in this article, the fundamental information about cellular automata allows thorough familiarisation with the issue. The discussed models and results of simulation of phase transformation of austenite into ferrite based on the cellular automata method reveal huge potential in using this method
for modelling of manufacturing processes in materials engineering.
Key words: cellular automata, phase transformations, numerical methods, austenite, ferrite

1. WSTĘP
Ogrom zastosowań automatów komórkowych w różnych dziedzinach nauki, przekłada się na liczne próby
ich zwięzłego sformułowania. Można je rozpatrywać
pod kątem alternatywnej matematyki, nadającej się do
obliczeń równoległych, która jest niezależna od błędów
zaokrągleń. Z perspektywy procesów dynamicznych,
automaty komórkowe traktuje się jako obiekty matematyczne. Stosowane są one również do symulacji procesów fizycznych w wielu układach powiązanych i oddziałujących między sobą [1]. Ogólnie rzecz ujmując,
automaty komórkowe należą do rozwijającej się i obszernej dziedziny nauki, jaką są metody obliczeniowe
sztucznej inteligencji.
Zastosowanie metody automatów komórkowych
w problematyce symulacji procesów metalurgicznych
jest relatywnie nowym zagadnieniem. Celem przybliżenia tematyki automatów komórkowych przedstawiony
zostanie zarys historyczny tej metody oraz dotychczasowe zastosowania. Ażeby wprowadzić w podstawy teoretyczne zostaną podane jej fundamentalne definicje.
W dalszej części pracy zaprezentowano przegląd interesujących aplikacji metody automatów komórkowych
w symulacjach procesów przemian fazowych zachodzących w stalach.

2. METODA AUTOMATÓW
KOMÓRKOWYCH
2.1. ZARYS HISTORYCZNY
Z teoretycznego punktu widzenia twórcami idei automatów komórkowych byli Stanisław Ulam (polski
matematyk wywodzący się z lwowskiej szkoły matematycznej, pracowałw ośrodku badań jądrowych w Los
Alamos) i Janosz von Neumann (węgierski matematyk,
informatyk, pracował w Princeton, autor Mathematical
Foundations of Quantum Mechanics, dziś znany pod
swym amerykańskim imieniem John). Neumann jako
pierwszy wprowadził do użytku powszechnego określenie automatu komórkowego [2].
Pod koniec lat 40. XX wieku John von Neumann opracował podstawy teoretyczne automatów komórkowych
(ang. Cellular Automata w l. mn., Cellular Automaton
w l. poj., CA), jako samo reprodukujących się systemów.
Dostrzegł on w nich uproszczony model fizyki rzeczywistego świata i poszukiwał z ich użyciem najprostszych
struktur zdolnych do samo powielania się. Wzorując się
na Ulamie wprowadził do swego modelu dyskretny czas
i przestrzeń, dzięki czemu model taki można określić
jako odpowiednik równań różniczkowych cząstkowych,
który posiada zdolność opisu ciągłych układów dynamicznych.
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Norbert Wiener i Arturo Rosenblueth, także w latach
40. ubiegłego wieku, stworzyli model ośrodka stymulującego opartego na metodzie automatów komórkowych
[3]. Celem ich pracy był matematyczny opis przewodzenia bodźców w układzie sercowym. Wyniki prekursorskiej pracy autorów są cytowane we współczesnych
publikacjach naukowych [4] o tematyce arytmii serca
oraz systemach stymulujących.
W praktyce automaty komórkowe zaistniały w latach
60. ub. wieku. Były wówczas po raz pierwszy przedmiotem badań jako matematycznych modeli dynamicznych procesów. Zgodnie z tym założeniem w roku 1969
A. Hedlund sporządził wiele obliczeń, których wyniki
przedstawił w pracy [5]. Jest ona dotychczas rozważana jako znaczący wkład do tematyki matematycznych
badań automatów komórkowych. Również w roku 1969
niemiecki pionier informatyki Konrad Zuse opublikował swoją książkę Calculating Space, proponując, iż fizyczne prawa wszechświata są dyskretne z natury oraz,
że cały wszechświat jest wynikiem deterministycznych
obliczeń olbrzymiego automatu komórkowego.
Brytyjski matematyk John H. Conway w oparciu
o teorię CA Neumanna, stworzył automat komórkowy o nazwie Gra w życie (ang. The Game of life), która została spopularyzowana przez Martina Gardnera
na łamach Scientific American w październiku 1970 r.
w dziale Mathematical Games. Publikacja ta wzbudziła duże zainteresowanie i uwagę wśród naukowców zaskakując w jaki sposób komórki mogą ewoluować, oraz
jakie są ogromne możliwości automatów komórkowych
w zakresie symulacji fizycznych. Od tego momentu
powstało wiele artykułów naukowych dotyczących tej
tematyki.
Stephen Wolfram (twórca pakietu Mathematica), był
jednym z głównych popularyzatorów automatów komórkowych w latach 80. ub. wieku, co miało związek
z szerokim dostępem do komputerów. Wolfram wysunął tezę, że w regułach CA mogą znaleźć odzwierciedlenie podstawowe prawa przyrody. W roku 1983 dokonał
klasyfikacji automatów komórkowych. Najpowszechniejsza klasyfikacja CA pochodzi z roku 1994. Powstała
ona w wyniku długoletnich badań zachowania się
układów automatów komórkowych. Efektem pracy
Wolfram’a było wyróżnienie czterech klas automatów
komórkowych opisanych w publikacji [6] i omówionych
w dalszej części niniejszej pracy. W 2002 roku Wolfram
opublikował książkę A New Kind of Science, w której
obszernie argumentuje, że odkrycia związane z automatami komórkowymi nie są odosobnionymi faktami
ale są wymierne i mają ogromne znaczenie dla wszystkich dziedzin nauki.
2.2. TEORIA METODY AUTOMATÓW
KOMÓRKOWYCH
Automat komórkowy można określić jako matematyczny model dynamicznych procesów zachodzących
w czasie. CA jest dyskretnym układem dynamicznym co oznacza, że czas, właściwości i przestrzeń automatu mają policzalną, skończoną liczbę stanów.
W dyskretnej D-wymiarowej przestrzeni, podzielonej
na identyczne komórki, następuje ewolucja automatu.
Wszystkie komórki mogą przyjąć jeden ze stanów. Ilość
stanów w CA jest dowolnie duża. Najprostszym przypadkiem jest gdy komórka przyjmuje pojedynczą wartość logiczną (boolowską) – prawda lub fałsz. W bar-
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dziej zawiłych modelach komórka może posiadać stan
liczby całkowitej, zmiennoprzecinkowej, bądź struktury złożonej z wielu pól. W danym automacie komórkowym nie mogą zaistnieć dwie komórki, które mają
różne elementy. Konstrukcja każdej komórki musi być
jednakowa o tym samym kształcie, liczbie stanów oraz
musi być zachowana uniwersalność sąsiedztwa dla
wszystkich komórek (ta sama ilość sąsiadów). Prostota i idea automatów komórkowych polega na tym, iż
nie opisują one złożonego procesu w danym układzie za
pomocą skomplikowanych równań, lecz symulują proces według prostych reguł. Na podstawie reguł przejścia, definiujących zachowanie komórek w przestrzeni,
zmieniany jest stan danej komórki zależnie od jej stanu
i stanu sąsiadów z kroku poprzedniego [7].
Ze względu na fakt, iż automat komórkowy jest pojęciem matematycznym, można CA zdefiniować poprzez
następujące parametry:
• Przestrzeń stanów jest skończonym zbiorem wartości pojedynczej komórki, zawierającym k elementów,
• Siatka komórek o wymiarze D, w której każda komórka na pozycji i, j (przypadek 2D) charakteryzuje
się ściśle określonym stanem Vij, dostępnym ze skończonego zbioru wszystkich stanów k,
• Otoczenie Nij, zwane inaczej sąsiedztwem, określające najbliższych sąsiadów danej komórki w odległości r (tzw. promień otoczenia),
• Reguły przejścia F, które określają ewolucję automatu komórkowego w dyskretnym czasie th, wyznaczają ścisłe zachowanie się każdej komórki w czasie th+1, w zależności od stanu tej komórki i komórek z nią sąsiadujących w czasie th. Przykładowo
w zapisie matematycznym, pojedyncza reguła definiuje stan komórki w kolejnym przejściu wg poniższej zależności:
vij (th + 1) = F^vij (th), Nij (th)h

(1)

gdzie:
 Vij(th+1) – stan komórki na pozycji i, j w czasie th+1,
Vij(th) – stan komórki na pozycji i, j w czasie th,
Nij(th) – otoczenie komórki na pozycji i, j w czasie
th,
F – reguła przejścia określająca zachowanie się
komórki.
Główną zaletą powyższego podejścia jest wprowadzenie skończonego rozmiaru siatki komórek, których
stany zmieniają się równocześnie w dyskretnym kroku
czasowym. Założenie interakcji jedynie z najbliższymi
sąsiadami powoduje pominięcie wpływu oddziaływań
dalekiego zasięgu.
Automat komórkowy oparty na regułach deterministycznych nie zależnych od elementów losowych nazywamy automatem komórkowym deterministycznym.
Natomiast w przypadku, gdy funkcja F jest zależna od
zmiennej o charakterze losowym, wtedy taki automat
można nazwać probabilistycznym [1].
W literaturze często stosuje się uproszczoną notację
automatów komórkowych w następującej formie dwóch
liczb: (k, r), określających liczbę stanów k i promień
otoczenia r pojedynczej komórki. Powyższa notacja jest
stosowana głównie do zapisu automatów jednowymiarowych, gdyż nie jest precyzyjna. Zapis automatu wielowymiarowego w tej postaci nie podaje m.in. informacji o wymiarze sieci oraz rodzaju sąsiedztwa.
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Rozpatrując metodę automatów komórkowych od
strony implementacyjnej można ustalić, że program
powinien składać się ze struktury danych i algorytmu
operującego na niej. Struktura danych jest tablicą komórek swego rodzaju, które charakteryzują się różnorodnymi kształtami i definicjami sąsiedztwa. Tablica
ta może mieć dowolną liczbę wymiarów, od jednowymiarowego wektora, poprzez macierz dwuwymiarową,
aż do macierzy trój- i więcej wymiarowych. W zależności od założeń dla modelu automatu komórkowego,
najczęściej wykorzystuje się siatki w następujących
przestrzeniach wymiarowych:
• Przestrzeń 1D CA
Automat komórkowy definiowany jest jako kolonia
w kształcie linii prostej (rys. 1). Komórki ułożone są
jedna obok drugiej, a każda z nich posiada dwóch najbliższych sąsiadów r = 1. Automaty te należą do grupy
deterministycznych o dwóch możliwych stanach komórki k = 2. W powszechnie stosowanym zapisie oznacza się je jako (2,1).
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• Przestrzeń 2D CA
Forma przestrzeni automatów komórkowych w tym
przypadku, określana jest poprzez kształt pojedynczej
komórki automatu. Na ogół przyjmuje się, że komórka
ma kształt kwadratu (rys. 3a), na skutek czego postać
przestrzeni CA jest prostokątem [8–9]. W literaturze
można spotkać komórki w kształcie sześciokątów (rys.
3b) [10–11], co determinowane jest założeniami dla
zastosowanego modelu. Wykorzystuje się również komórki w kształcie trójkątów (rys. 3c) np. do symulacji
hydrodynamiki gazu [12], dzięki czemu uzyskuje się
dobrą zgodność z rzeczywistym ruchem cząstek gazu.
a)

b)
Rys. 1. Otoczenie komórki w przestrzeni jednowymiarowej
Fig. 1. Neighbourhood of the cell in one-dimensional space

Ta postać automatu komórkowego jest jego najprostszą formą, którą Wolfram nazwał automatami
elementarnymi [6, 7]. Udowodnił on, iż przy istnieniu
jedynie dwóch sąsiadów, z których każdy może przyjąć
dwa różne stany, istnieje 256 sposobów na określenie
funkcji przejścia, na skutek czego otrzymujemy 256 automatów komórkowych. Dowód powyższego twierdzenia jest następujący: funkcja F posiada argument stan
2r + 1 = 3 komórek, a każda z nich może być w k = 2 stanach. Zatem funkcja F musi być wyznaczona dla 23 = 8
różnych konfiguracji. Dla każdej konfiguracji funkcja F
może przyjmować k = 2 wartości. Można więc określić
funkcję F na 28 = 256 sposobów [1].
a)

c)

Rys. 3. Rodzaje kształtów komórek na siatce CA: (a) komórka kwadratowa [8],(b) komórka sześciokątna [10], (c)
komórka trójkątna [12]
Fig. 3. Kinds of shapes of the cell on the CA grid: (a) square
cell [8] (b) hexagonal cell [10], (c) triangular cell [12]

Zdefiniowanie sąsiedztwa jest jedną z ważniejszych
kwestii wpływających na wyniki obliczeń. Najczęściej
stosuje się dwa następujące typy sąsiedztwa [13]:

b)

• Sąsiedztwo von Neumanna
Charakteryzuje się tym, że każda komórka otoczona
jest przez czterech sąsiadów w odległości r = 1. Wówczas sąsiedztwo Ni,j(t) komórki centralnej w czasie t
można zapisać następująco:
vi, j - 1 (t)
Ni, j (t) = fvi, j - 1 (t)
vi, j + 1 (t) p
vi, j + 1 (t)

Rys. 2. Funkcje przejścia i regularne obrazy uzyskane wg
reguł (a) 250 i (b) 254 [7]

Rys. 4. Schemat otoczenia von Neumanna w przestrzeni
dwuwymiarowej

Fig. 2. Transition rules and regular images obtained by the
rules (a) 250 and (b) 254 [7]

Fig. 4. Schema of the von Neumann neighbourhood in twodimensional space
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• Sąsiedztwo Moore’a
Cechuje się tym, iż ośmiu sąsiadów otacza każdą komórkę w promieniu r = 1:
vi - 1, j - 1 (t) vi, j - 1 (t) vi + 1, j - 1 (t)
Ni, j (t) = f vi - 1, j (t) vi, j (t) vi + 1, j (t) p
vi - 1, j + 1 (t) vi, j + 1 (t) vi + 1, j + 1 (t)

Rys. 5. Schemat otoczenia Moore’a w przestrzeni dwuwymiarowej
Fig. 5. Schema of the Moore neighbourhood in two-dimensional space

W literaturze spotkać się można również z zastosowaniem połączonych wyżej wymienionych typów sąsiedztwa.
• Połączone sąsiedztwa Moore’a oraz von Neumanna
W tego typu otoczeniu reguły przejścia zależne są od
stanu dwunastu komórek sąsiednich.
N
J
vi, j-2 (t)
O
K
v
(
)
t
(
)
(
)
v
v
t
t
O
K
i-1, j-1
i, j-1
i+1, j-1
Ni, j (t) = K vi-2, j (t) vi-1, j (t)
vi+1, j (t) vi+2, j (t)O
O
K
vi-1, j+1 (t) vi, j+1 (t) vi+1, j+1 (t)
O
K
O
K
vi, j+2 (t)
P
L

Rys. 8. Schemat otoczenia pentagonalnego w przestrzeni
dwuwymiarowej
Fig. 8. Schema of the penta neighbourhood in two-dimensional space

Odmienną definicję sąsiedztwa zaproponował Margolus w pracy [14].
• Sąsiedztwo Margolusa
Modele automatów komórkowych symulujące spadający piasek, oparte są często na sąsiedztwie Margolusa,
gdyż dzięki temu wyeliminowany zostaje konflikt jednoczesności funkcji przejścia (rys. 9), jaki zachodzi dla
sąsiedztwa von Neumanna lub Moore’a:

Rys. 9. Konflikt jednoczesności funkcji przejścia w przypadku zastosowania sąsiedztwa von Neumanna bądź
Moore’a, nie jest ściśle określone, która komórka powinna
zmienić swój stan
Fig. 9. Conflict of simultaneity transition rule in case of
von Neumann or Moore neighbourhood application, it is
not strictly defined which cell should change its state
Rys. 6. Schemat połączonego otoczenia Moore’a oraz von
Neumanna w przestrzeni dwuwymiarowej
Fig. 6. Schema of the combined Moore and von Neumann
neighbourhoods in two-dimensional space

Zastosowanie znajdują także zmodyfikowane sąsiedztwa Moore’a, np. w generowaniu mikrostruktury
austenitu.
• Sąsiedztwo heksagonalne
W którym dwie komórki znajdujące się po przekątnych nie biorą udziału w zliczaniu sąsiadów.

Sąsiedztwo Margolusa zakłada podział siatki automatu komórkowego na bloki (rys. 10), najczęściej
o rozmiarach 2x2 komórek. Bloki te z każdym krokiem
przejścia automatu zmieniają swoje położenie, przesuwają się o jedną komórkę w prawo i w dół. Stan poszczególnych komórek wchodzących w skład bloku zmienia
się w tym samym kroku przejścia. Dla przypadku gdy
bloki mają wymiar 2x2 komórek, to w co drugim kroku
przejścia znajdują się w tej samej pozycji na siatce.
a)

b)

Rys. 10. Schemat sąsiedztwa Margolusa (a) w kroku przejścia parzystym, (b) w kroku przejścia nieparzystym
Rys. 7. Schemat otoczenia heksagonalnego w przestrzeni
dwuwymiarowej
Fig. 7. Schema of the hexagonal neighbourhood in twodimensional space

• Sąsiedztwo pentagonalne
Trzy komórki znajdujące się w jednej linii nie biorą
udziału w zliczaniu sąsiadów.

Fig. 10. Schema of the Margolus neighbourhood (a) in evenstep transition, (b) in odd-step transition

Wymienione powyżej rodzaje otoczenia komórek nie
przedstawiają wszystkich możliwych typów sąsiedztwa
w przestrzeni dwuwymiarowej. W pracy [15] zaprezentowany został szeroki przegląd możliwych rodzajów
sąsiedztwa, stosowanych w metodzie automatów komórkowych.
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• Przestrzeń 3D CA
Trójwymiarowa wersja otoczenia Moore’a (rys. 11),
rozpięta na sześcianach, jest najpopularniejszym sąsiedztwem trójwymiarowym. Centralną komórkę otacza 26 sąsiadów tworząc sześcian.

Rys. 11. Schemat otoczenia Moore’a w przestrzeni trójwymiarowej
Fig. 11. Schema of the Moore neighbourhood in threedimensional space

Automat komórkowy nie jest narzędziem idealnym,
i nie jest możliwe zaimplementowanie nieskończonego
rozmiaru siatki CA. Z tego powodu nie można stworzyć
optymalnego automatu do testowania twierdzeń probabilistycznych. Jednak problem skończoności siatki
musi zostać rozwiązany. W tym celu wykorzystuje się
warunki brzegowe na krańcach siatki.
a)

b)
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Można wyróżnić następujące rodzaje warunków
brzegowych stosowane w implementacji automatów
komórkowych:
– Periodyczne (rys. 12b) – są to warunki, które pozwalają zachować ciągłość na siatce CA. W związku
z czym komórka, która znajduje się na skraju siatki
za sąsiadów, od strony krawędzi, ma komórki leżące
po drugiej stronie siatki.
– Pochłaniające (rys. 12c) – zakłada się, że brzegi
siatki wypełnione są z góry ustalonymi wartościami.
Na skutek czego poruszająca się struktura na krańcu
siatki przestaje istnieć. Warunki brzegowe pochłaniające znajdują zastosowanie w CA, w których samoczynnie generowane są nowe obiekty i wymagane
jest ich zredukowanie, aby zmniejszyć ich zagęszczenie na siatce automatu.
– Odbijające (rys. 12d) – zgodnie z którymi na krawędzi siatki utworzona jest bariera, od której symulowane obiekty odbijają się. Warunki te są głównie
wykorzystywane w symulacjach zamkniętych przestrzeni doświadczalnych, np. w symulacji dyfuzji na
granicy dwóch ośrodków o skrajnych stężeniach.
Ważnym zagadnieniem w tematyce automatów
komórkowych są warunki początkowe tzn. stany
wszystkich komórek inicjalizowane w zerowym kroku
przejścia (t = 0). Od ustalenia początkowych stanów
komórek zależy dalsza ewolucja automatu i w efekcie
wyniki symulacji. Na przykładzie Gry w życie, można
w prosty sposób zaobserwować jak warunki początkowe wpływają na rozwój i końcową konfigurację sieci
CA, mianowicie czy wszystkie komórki będą martwe,
czy będą się przemieszczały, oscylowały bądź przyjmowały chaotyczny charakter. Ciekawą strukturą jest początkowe ustawienie stanów komórek, jak na rys. 13
zwane wyrzutnią szybowców (ang. Gosper Glider Gun),
na skutek czego po uruchomieniu automatu będą generowane struktury poruszające się po siatce tzw. szybowce.

c)

d)
Rys. 13. „Wyrzutnia szybowców” – oscylator generujący poruszający się obiekt, co jeden krok przejścia
Fig. 13. ”Glider gun” – oscillator that generates a moving
object of transition step
Rys. 12. Przykłady zastosowania różnego rodzaju warunków brzegowych na siatce CA podczas symulacji dyfuzji
węgla po 100 przejściach: (a) warunki początkowe CA –
60x20 komórek, czerwony kolor komórki prezentuje stężenie 0,7 %C a zielony 0,01 %C; (b) warunki periodyczne; (c)
warunki pochłaniające, dla których na brzegach siatki założono wartości stężenia 0,01 %C; (d) warunki odbijające,
skutki dyfuzji widoczne tylko na styku dwóch ośrodków
Fig. 12. Examples of application of various types of boundary conditions on the CA grid in a simulation of carbon
diffusion after 100 passes: (a) initial conditions CA - 60x20
cells, red colour of the cells represents concentration 0.7%
C and green 0.01% C; (b) periodic conditions; (c) absorbing
conditions for which the grid was established on the banks
of the concentration of 0.01% C; (d) reflecting conditions,
the effects of diffusion only visible at the interface of two
centres

Rodzaj oraz istota problemu, który jest symulowany
za pomocą CA, rozstrzyga o użyciu stosownych warunków początkowych.
2.3. KLASYFIKACJA AUTOMATÓW
KOMÓRKOWYCH
Ewolucja sieci sterowana automatem komórkowym
zależna jest od reguł przejścia i od stanu początkowego
sieci. Wszelkie próby klasyfikacji CA polegają na pominięciu drugiej zależności i scharakteryzowaniu automatu komórkowego wyłącznie na podstawie jego reguł
przejścia [1].
Pierwszą i dotąd najpowszechniejszą klasyfikacją CA
jest ta wprowadzona przez Wolframa w roku 1994 [6].
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Zgodnie z tą klasyfikacją automaty komórkowe dzielą się
na cztery klasy:
I. Automaty dążące do jednorodnych konfiguracji sieci, w których stany wszystkich komórek są takie
same i nie zmieniają się w przestrzeni czasu.
II. Automaty dążące do nie zmieniających się lub prostych izolowanych konfiguracji periodycznych.
III. Automaty dążące do chaotycznych konfiguracji,
tworząc złożone wzory. Klasa ta charakteryzuje się
dużą wrażliwością na zmiany warunków otoczenia
i wszelkie zakłócenia.
IV. Automaty dążące do złożonych konfiguracji lokalnych, o długich czasach życia. Automaty tej klasy
ze względu na małą wrażliwość, są preferowane do
wykonywania obliczeń.
Wolfram swoją klasyfikację oparł na długich obserwacjach stanów sieci, sterowanych regułami poszczególnych automatów, dla losowo dobranych konfiguracji
początkowych. Nadrzędnym problemem dla klasyfikacji automatów komórkowych jest kwestia wystarczająco bogatej statystyki stanów początkowych, co wiąże
się równocześnie z zależnością wyników od rozmiaru
sieci. Problem klasyfikacji automatów na nieskończonej sieci jest nierozwiązywalny, tak samo jak problem
kryterium stopu [1].
Pozostałe schematy klasyfikacji automatów komórkowych (poza wolframowską) sprowadzają się do próby
zdefiniowania jednego lub kilku parametrów, których
wartości pozwoliłyby określić czy automat należy do
którejś z klas. Parametry te przeważnie są definiowane
za pomocą rachunku prawdopodobieństwa tj. w sposób
probabilistyczny. Jednakże odnoszenie się do automatu deterministycznego za pomocą kategorii probabilistycznych jest równoznaczne z pominięciem informacji o korelacjach dalekiego zasięgu. Stwierdzić można
więc, iż wszystkie metody oparte o rachunek prawdopodobieństwa są nieskuteczne.
Reasumując, oprócz wymienionych powyżej metod
klasyfikacji, których wady omówione zostały wcześniej,
nie dysponujemy żadnym innym narzędziem, które pogrupowałoby automaty komórkowe.
2.4. AUTOMAT KOMÓRKOWY „GRA W ŻYCIE”
Gra w życie (ang. The Game of life) jak już nadmieniono w podrozdziale 2.1. została opracowana przez
matematyka J.H. Conway’a pod koniec lat 60. XX wieku. Należy do najbardziej rozpowszechnionych algorytmów opartych o metodę automatów komórkowych.
Algorytm ten zrodził się na bazie poważnych rozważań,
dotyczących sformułowania matematycznego modelu
opisującego zachowanie się organizmów żywych. W tej
chwili Gra w życie jest powszechnie znana jako źródło
zabaw i fascynacji początkujących programistów.
Zastosowany w obliczeniach automat komórkowy
w przestrzeni dwuwymiarowej oparto na otoczeniu
Moore’a. Każda komórka może przybrać jeden z dwóch
stanów: 1 – żywa (aktywna), 0 – martwa (nieaktywna). W każdej iteracji wszystkie komórki przeliczane
są w sposób sprawiedliwy. Reguły przejścia opisujące
ewolucję układu są następujące:
• Każda komórka posiadająca trzech żywych sąsiadów
(komórki w stanie 1), pozostaje żywą (utrzymuje stan
1), lub też rodzi się (zmienia swój stan z 0 na 1),
• Każda żywa komórka posiadająca dwóch żywych sąsiadów pozostaje żywa (utrzymuje swój stan),

• Każda żywa komórka posiadająca więcej niż trzech
żywych sąsiadów umiera z „natłoku„ (zmienia swój
stan z 1 na 0), oraz każda żywa komórka posiadająca
mniej niż dwóch sąsiadów również umiera, z „samotności” (zmienia swój stan z 1 na 0).
Na początku prace nad rozwojem automatu prowadzone były głównie w zakresie teoretycznym. Szybki
postęp techniki komputerowej pozwolił na duże przyspieszenie w badaniach. W efekcie zaburzeń niektórych reguł pojawiały się nieoczekiwane zjawiska, które
podczas kolejnych doświadczeń zostały potwierdzone
przez rzeczywiste zachowanie się przyrody.
Struktury występujące w Grze w życie można podzielić na trzy kategorie:
• takie, które znikają, pokazane na rys. 14,
a)

b)

Rys. 14. Struktury znikające: (a) diehard, (b) F-pentomino
Fig. 14. Vanishing structures: (a) diehard, (b) F-pentomino

• takie, które po pewnym czasie zastygają, pokazane
na rys. 15,
a)

b)

Rys. 15. Struktury zastygające: (a) boat (łódź), (b) beehive
(kryształ)
Fig. 15. Congeal structures: (a) boat, (b) beehive

• takie, które poruszają się i istnieją nieskończenie
długo, albo oscylując (rys. 16), albo przemieszczając
się (rys. 17).
a)

b)

Rys. 16. Struktury oscylujące: (a) blinker (światła uliczne),
(b) toad (żabka)
Fig. 16. Oscillating structures: (a) blinker, (b) toad
a)

b)

Rys. 17. Struktury ciągle poruszające się: (a) glider (szybowiec), (b) LWSS (Dakota)
Fig. 17. Still moving structures: (a) glider, (b) LWSS (Dakota)

Przez długi czas nie było jasne, czy istnieje struktura
trzeciego typu. Udało się w końcu odnaleźć wspomniany już wcześniej układ, nazywany po polsku szybowcem
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(ang. glider), który przesuwa się po planszy i nigdy nie
zastyga.
Innymi ciekawymi przykładami dwuwymiarowych
automatów komórkowych są Akwarium i Mrówka
Langtona (ang. Langton’s Ant). W automacie Akwarium
komórka może znajdować się w jednym z trzech stanów
określanych jako pusta (ang. empty), zajmowana przez
ofiarę (ang. prey) lub przez drapieżnika (ang. predator).
Efekt działania tego automatu przypomina zachowanie stworzeń poruszających się i zderzających w akwarium, i stąd wziął swoją nazwę. Reguły przejścia tego
automatu są trochę bardziej skomplikowane. Dostrzec
w nich można powiązania ze środowiskiem przyrody
w którym dwa gatunki organizmów rozmnażają się,
giną, a drapieżniki zjadają ofiary. Automat komórkowy
Mrówka Langtona odróżnia się od powyżej wymienionych tym, iż w każdym przejściu nie są przeliczane stany wszystkich komórek lecz tylko stan jednej zwanej
mrówką. Pomiędzy iteracjami komórka ta zapamiętuje
dwa parametry: bieżącą pozycję i kierunek. W kolejnych przejściach komórka mrówka wykonuje trzy operacje: zmienia stan komórki na której „stoi”; modyfikuje
swój kierunek; porusza się w tym kierunku. Skutkiem
działania tego automatu opartego na prostych regułach
są efektowne tekstury (rys. 23). Stworzono wiele automatów komórkowych i w ramach tej pracy nie sposób
opisać je wszystkie. W kolejnym podrozdziale zostaną przytoczone najbardziej interesujące zastosowania
CA.
2.5. ZASTOSOWANIE METODY AUTOMATÓW
KOMÓRKOWYCH
Ze względu na rosnące zainteresowanie metodą automatów komórkowych i ich rozpowszechnianie, rozwija się coraz szersze spektrum zastosowań tej metody
w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego [1, 16,
17], jak np.:
a) chemia – modelowanie reakcji katalitycznych,
b) fizyka magnetyzmu,
c) fizyka powierzchni – modelowanie wzrostu warstw
i ich powierzchni,
d) fizyka medyczna – elektroforeza żelowa,
e) fizyka ruchu cząstek – przenoszenie płatków śniegu
przez wiatr, które zasymulowano w pracy [18], a jeden z wyników przedstawiono na rys. 18,
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Rys. 19. Symulacja fali meksykańskiej [19]
Fig. 19. Mexican wave simulation [19]

g) hydrodynamika – gaz sieciowy,

Rys. 20. Działanie prostego mikroskopowego modelu gazu
na sieci trójkątnej [12]
Fig. 20. Operation of a simple microscopic model of gas on
a triangular network [12]

h) elektronika – modelowanie transportu ładunku
w półprzewodnikach, jak w pracy [20], w której można konstruować układy elektroniczne jak na rys. 21,
a)

b)

Rys. 18. Model ruchu cząstek śniegu w atmosferze – widoczny efekt zasłaniania [18]

Rys. 21. Przykłady CA „Wireworld” zaproponowany przez
Silvermana: (a) dwie diody, (b) bramka XOR [20]

Fig. 18. Model of motion of snow particles in the atmosphere – visible effect of shading [18]

Fig. 21. Example of CA ”Wireworld” proposed by Silverman: (a) two LEDs, (b) XOR gate [20]

f) socjofizyka – formownie opinii społecznej, jaką zaprezentowano w pracy [19] na przykładzie fali meksykańskiej, rys. 19,

i) ochrona środowiska – modelowanie rozprzestrzeniania się pożarów, które zasymulowano w pracy [21],
a efekty symulacji widać na rys. 22,

a)
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b)

c)

Rys. 22. Przykład modelu CA „Forest Fire”: (a) zdjęcie satelitarne, (b) wczytane zdjęcie na siatkę CA, (c) symulacja pożaru po
125 iteracjach [21]
Fig. 22. Example of the CA model ”Forest Fire”: (a) satellite image, (b) downloaded image on a CA net, (c) simulation of fire
after 125 iterations [21]

j) grafika komputerowa – generowanie obrazów, za
pomocą automatu komórkowego zwanego Mrówką
Langton’a, jaki zaprezentowano w pracy [22],

Rys. 23. Przykładowe tekstury wygenerowane przez CA
bazujące na mrówce Langtona [22]
Fig. 23. Sample textures generated by the CA based on
Langton’s ant [22]

k) urbanistyka – modelowanie natężenia ruchu, które
było analizowane w pracy [23], a na rys. 24 przedstawiono przykładową symulację,
Rys. 25. Symulacja mikrostruktury: (a) przy odkształceniu
0,17, (b) przy odkształceniu 0,4, (c) po wytrzymaniu w temperaturze 477oC przez 100 s, (d) przy dalszym odkształceniu 0,9 [25]
Fig. 25. Simulation of microstructure: (a) the deformation
of 0.17, (b) the deformation of 0.4, (c) after withstand at
477°C for 100 s, (d) with further deformation 0.9 [25]

– generowanie początkowej mikrostruktury austenitu dla symulacji przemiany austenit-ferryt jak na
rys. 26,
Rys. 24. Model CA „Skrzyżowanie” [23]
Fig. 24. Model CA ”Crossroads” [23]

l) modelowanie zjawisk metalurgicznych, takich jak:
– inicjalizacja pęknięć,
– zjawiska termomechaniczne w procesach walcowania i kucia – jakie zasymulowano w pracy [24],
w której stworzono wieloskalowy model CAFE, tzn.
połączono metody FEM (ang. Finite-Element Method) i CA,
– rekrystalizacja statyczna – zarodkowanie i rozrost
ziaren,
– rekrystalizacja dynamiczna – zarodkowanie i rozrost ziaren, które zasymulowano w pracy [25], a rezultat przedstawiono na rys. 25,

Rys. 26. Wygenerowana mikrostruktura austenitu, 184 ziaren w 39 przejściach CA, dla numeru klasy ziarna G = 8,
średnie ziarno dJ = 25 μm [badania własne]
Fig. 26. Generated microstructure of austenite, 184 grains
in 39 CA passages, for the number of grain classes G = 8,
average grain dJ = 25 Pm [own research]
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– przemiany fazowe – zarodkowanie i rozrost ziaren
ferrytu.

b)

a)
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założono stan nierównowagi na granicy faz. Jednakże
wykorzystując powyższe techniki symulacja w szerokim zakresie przemiany i jej obserwacja w czasie rzeczywistym, w stanie stałym są ograniczone. Problem
wizualizacji powstawania mikrostruktury podczas
modelowania procesów w materiałach rozwiązano wykorzystując modele oparte o metodę dwuwymiarowych
automatów komórkowych (CA 2D) [9–11] oraz metodę
Monte Carlo MC [37, 38]. Poniżej zostaną pokrótce opisane wybrane modele stosowane do symulowania przemiany austenitu w ferryt.
3.1. MODELOWANIE ZA POMOCĄ METODY
AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH

c)

W modelach opartych o metodę automatów komórkowych przestrzeń jest podzielona na skończoną ilość
komórek, które charakteryzują się określonymi stanami zmieniającymi się według reguł przejścia w danym
kroku czasowym. Reguły przejścia dla takiego modelu
są ściśle związane z założeniami modelu matematycznego dla przemiany austenitu w ferryt.
3.1.1. Model Kumara

Rys. 27. Symulowane różnorodne mikrostruktury natychmiast po zakończeniu przemiany fazowej dla różnych szybkości chłodzenia: (a) Q = 1,0oC·s-1, (b) Q = 19,0oC·s-1, (c) Q =
58,0oC·s-1 [11]
Fig. 27. The simulated various final microstructure immediately after phase transformation completes for diffeo
-1
o
-1
rent cooling rates: (a) Q = 1.0 C·s , (b) Q = 19.0 C·s , (c) Q =
58.0 oC·s-1 [11]

Metoda automatów komórkowych znajduje zastosowanie w wielu zupełnie odmiennych dziedzinach
nauki. Umożliwia symulację zachodzenia procesów
fizycznych, chemicznych i biologicznych, które znajdują przeznaczenie w różnorakich sferach życia. Jest
wykorzystywana m.in. w procesie rozszczepiania jądra
uranu, w poszukiwaniu nieznanych planet, w projektowaniu sprzętu komputerowego i algorytmów. Dzięki
metodzie automatów komórkowych jest możliwe wyjaśnienie układu pasków zebry i różnorodności życia na
Ziemi. Metoda CA należy również do dziedziny sztuki.
Poniżej zaprezentowano omówienie kilku opublikowanych prac dotyczących modelowania przemiany
fazowej austenit-ferryt za pomocą metody automatów
komórkowych. Stanowią one przegląd osiągnięć w tej
stosunkowo nowej dziedzinie obliczeń sztucznej inteligencji, jaką jest aplikacja metody automatów komórkowych w zagadnieniach metalurgii.

W modelu Kumara i in. [9] zostały rozwiązane zagadnienia zarodkowania ferrytu na granicach ziaren
austenitu oraz wzrost zarodków ferrytu wzdłuż granic
i w głąb ziaren austenitu. Reguły przejścia w zastosowanym algorytmie automatu komórkowego bazują na
wiedzy, jaką znamy na temat przemiany austenit-ferryt z dostępnej literatury. Wykonane symulacje w warunkach ciągłego chłodzenia pozwalają zaobserwować
zjawisko równoczesnego zarodkowania i wczesnego
wzrostu ziaren ferrytu. Zmiany wielkości ziarna ferrytu są określone przez stopień przechłodzenia oraz wielkość ziarna austenitu. Liczba ziaren ferrytu w ziarnie
austenitu, wielkości ziarna ferrytu (rys. 28) i kinetyka formowania się ferrytu (rys. 29) są otrzymane jako
funkcja szybkości chłodzenia i wielkości ziarna austenitu. Przedstawienie rozkładu udziału objętości ferrytu
w komórkach w różnym czasie, umożliwia wizualizację
procesu wzrostu ferrytu (rys. 30).

3. MODELOWANIE PRZEMIANY
AUSTENIT-FERRYT
W celu rozwiązania problemu modelowania przemiany austenitu w ferryt, w ostatnich latach wykorzystuje się różne podejścia. Wiele modeli konwencjonalnych [26–29] bazuje na teorii zarodkowania i wzrostu
wg Kirkaldy zaprezentowanej w 1973 r. [30] i konstytutywnym równaniu Avrami-Johnson-Mehl [31]. Stosowane są również modele mieszane (tzw. z ang. mixed-mode) [32–36] uwzględniające zarazem ruchliwość
granicy oraz dyfuzję węgla w austenicie, w których

Rys. 28. Zmiany rozmiaru ziarna ferrytu wraz z wielkością
ziarna austenitu [9]
Fig. 28. Variation of ferrite grain size with austenite grain
size [9]
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Rys. 29. Ułamek objętości ferrytu w funkcji przechłodzenia dla rozmiaru ziarna austenitu dJ= 17 μm przy szybkościach chłodzenia: (a) 1°C/s; (b) 5°C/s; (c) 10°C/s; (d) 25°C/s;
(e) 50°C/s; (f) 80 °C/s [9]
Fig. 29. Ferrite volume fraction as a function of undercooling for austenite grain size dJ = 17 mm at cooling rate of:
(a) 1°C/s; (b) 5°C/s; (c) 10°C/s; (d) 25°C/s; (e) 50°C/s; (f) 80°C/s
[9]

Rys. 30. Rozkład udziału objętości ferrytu dla 50% przemiany przy szybkości chłodzenia 10 K/s i wielkości ziarna
austenitu dJ= 17 μm [9]
Fig. 30. Contour plots of volume fraction of ferrite at 50% of
transformation for a cooling rate of 10 K/s and an austenite
grain size of dJ = 17 μm [9]

W zaproponowanym modelu zarodkowanie ferrytu na
granicach ziaren austenitu oparte jest częściowo na podejściu Rappaza i in. [39], którzy opracowali model powstawania zarodków fazy stałej w trakcie krystalizacji.
Autorzy założyli, że podczas postępującego chłodzenia
na granicach ziaren określona jest liczba potencjalnych
miejsc zarodkowania, które stają się natychmiast aktywne gdy wymagany stopień przechłodzenia zostanie
osiągnięty. Ciągłą dystrybucję miejsc zarodkowania
związaną z przechłodzeniem przyjęto zgodnie z rys. 31.
Wybór kształtu krzywej gaussowskiej dla dN/d∆T jest
czysto przypadkowy. Parametry (Nmax, ∆Tmax, ∆TV) opisujące krzywą gaussowską są ściśle określone przez
dopasowanie do wyników doświadczalnych. W celu rozróżnienia miejsc zarodkowania w narożach, na krawędziach i na powierzchni ziaren austenitu, zastosowano
trzy osobne funkcje rozkładu Gaussa.
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Rys. 31. Ciągła dystrybucja miejsc zarodkowania [9]
Fig. 31. Continuous distribution of nucleation site [9]

Wzrost ferrytu w układzie jest kontrolowany przez
dyfuzję węgla w austenicie. Założono, że granica pomiędzy ziarnami austenitu i ferrytu jest nazwana
obszarem JD, w którym założone są warunki równowagi. Przemieszczanie sie tego obszaru jest kontrolowane przez bilans węgla. Zatrzymanie wzrostu ziaren ferrytu następuje na skutek zbyt wolnej dyfuzji
z powodu obniżającej się temperatury, albo gdy zarodkujący cementyt przed granicą międzyfazową JD
uniemożliwia dalszy wzrost ferrytu. Kumar i in. wzięli
w swoim modelu pod uwagę zarodkowanie cementytu,
którego powstawanie jest związane z dużym przechłodzeniem i kumulacją węgla przed rosnącym obszarem
JD.
Symulacje dokonane za pomocą powyższego modelu
umożliwiają wgląd w zjawisko konkurencji pomiędzy
zarodkowaniem i wzrostem, które kontrolują liczbę
i wielkość ziaren ferrytu. Wyniki symulacji zmian temperatury początku przemiany, liczby ziaren ferrytu
w jednym ziarnie austenitu i wielkości ziarna ferrytu,
jako funkcji szybkości chłodzenia, nie są zadowalające
w porównaniu z wynikami doświadczalnymi uzyskanymi przez Militzera i in. [40], z którymi autorzy tego
modelu porównują uzyskane parametry przy danej
wielkości ziarna austenitu.
3.1.2. Model Zhanga
W zastosowanym przez Zhanga i in. [10] modelu automatu komórkowego, do badania przemiany austenit
w ferryt w niskowęglowych stalach podczas ciągłego
chłodzenia, ważnym aspektem jest założenie o włączeniu lokalnych zmian stężenia do funkcji zarodkowania i wzrostu. Te zmiany stężenia są wykorzystywane
przez automat w sposób probabilistyczny. Rezultaty
symulacji są przedstawione w formie metalograficznej
tzn. imitują mikrostrukturę jaką można zaobserwować
pod mikroskopem świetlnym. Taki sposób prezentacji
wyników uwidacznia wpływ warunków chłodzenia na
morfologię ferrytu podczas przemiany JD, co ułatwia
porównanie z wynikami doświadczalnymi (rys. 32).
W pracy [10] autorzy zastosowali dwuwymiarowy model CA do badania przemiany austenitu-ferryt w stopie
Fe-Xi-C (gdzie Xi = Si, Mn, Ni, Cu, Cr) podczas ciągłego
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b)

Rys. 32. Końcowe mikrostruktury otrzymane z eksperyo
mentu (a) i z symulacji (b) dla szybkości chłodzenia 1 C/s
[10]
Fig. 32. The final microstructure obtained by experiment
(a) and simulation (b) at a cooling rate 1°C/s [10]

chłodzenia. W modelu tym zostało wprowadzonych kilka parametrów fizycznych. Zasadnicze znaczenie ma
to, iż obliczenie wzrostu ferrytu jest wykonywane poza
siatką CA. Twórcy tego modelu w podobny sposób jak
Jacot i Rappaz [41] dokonali obliczeń postępu dyfuzji
i szybkości wzrostu ferrytu. Dodatkowo dla tej przemiany wzięli pod uwagę redystrybucję węgla w trakcie
rozwoju mikrostruktury, czyli zarodkowania i wzrostu
ferrytu. Wprowadzili parametr Ynuc i nazwali go ułamkiem zarodkowania ferrytu. Parametr ten pozwala
określić na jakim etapie przechłodzenia przyrost objętości ferrytu w większym stopniu zależy od procesu
zarodkowania w porównaniu ze wzrostem ziaren ferrytu.
W wyniku zastosowania tego modelu otrzymano,
liczbę ziaren ferrytu przypadających na ziarno austenitu, wielkość ziaren ferrytu, ostateczną liczbę zarodków
(rys. 33), ułamek przemiany ferrytu (rys. 34), i ułamek
zarodków ferrytu Ynuc.
Parametry te wyznaczono jako funkcję szybkości
chłodzenia albo temperatury przechłodzenia. Bazując
na stworzonym modelu, autorzy dowiedli jak dokładnie
zależy dynamiczny rozwój mikrostruktury od połączenia postępu zarodkowania i wzrostu ferrytu podczas
przemiany. Określili ilościowo jaki mają wpływ warunki chłodzenia na konkurencję pomiędzy zarodkowaniem i wzrostem ferrytu (rys. 35).

Rys. 34. Ułamek przemiany ferrytu jako funkcja temperatury przechłodzenia dla różnych szybkości chłodzenia (11,
41, 61oC/s) [10]
Fig. 34. The ferrite fraction transformed as a function of
the undercooling temperature at various cooling rates (11,
41, 61oC/s) [10]

Rys. 35. Ułamek zarodkowania ferrytu Ynuc jako funkcja
temperatury przechłodzenia dla różnych szybkości chłodzenia (11, 41, 61oC/s) [10]
Fig. 35. The ferrite nucleation fraction Ynuc as a function
of the undercooling temperature at various cooling rates
(11, 41, 61oC/s) [10]

Z uzyskanych wyników symulacji można stwierdzić,
że są one zależne od szybkości chłodzenia, a końcowa
liczba zarodków w tej przemianie jest określona dla danej szybkości i proces zarodkowania zakończony jest we
wczesnej fazie przechłodzenia. W tej fazie konkurencja
pomiędzy zarodkowaniem i wzrostem jest bardziej widoczna przy większych szybkościach chłodzenia, dla
których proces zarodkowania jest w głównej mierze odpowiedzialny za przemianę. Kształt i wielkość ziaren
ferrytu są kontrolowane przez dyfuzję węgla w procesie
wzrostu.
3.1.3. Model Lana

Rys. 33. Liczba komórek zarodków ferrytu jako funkcja
temperatury przechłodzenia dla różnych szybkości chłoo
dzenia (11, 41, 61 C/s) [10]
Fig. 33. The nucleation cell number of ferrite as a function
of the undercooling temperature at various cooling rates
o
(11, 41, 61 C/s) [10]

W pracy [11] Lan i in. zaproponowali model opisujący
wzrost ziarna ferrytu, w trakcie przemiany austenitu
w ferryt podczas ciągłego chłodzenia w niskowęglowej
stali. Do symulacji przemiany zastosowali oni automat
komórkowy z deterministycznymi regułami opartymi
na zaproponowanych zasadach wzrostu ziarna ferrytu. W opracowanym modelu, wzrost ziarna ferrytu jest
kontrolowany zarówno przez dyfuzję węgla jak i ruchli-
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wość granicy międzyfazowej JD. Autorzy wykorzystali rozwiązanie numeryczne w celu symulacji kinetyki
wzrostu ziarna ferrytu, wiążąc ruchliwość granicy
międzyfazowej JD z dyfuzją węgla w fazie austenitu
i ferrytu. Symulacja umożliwia wizualizację rozwoju
mikrostruktury podczas przemiany austenitu w ferryt
(rys. 36).
b)

a)

Rys. 37. Porównanie danych eksperymentalnych z wynikami symulacji, wpływu szybkości chłodzenia na średnią
wielkość ziarna ferrytu
Fig. 37. Simulated influences of cooling rates on average
grain size and experimental results

c)

Rys. 36. Symulowana mikrostruktura przy szybkości chłodzenia 1oC/s dla różnych temperatur: (a) T = 745oC, (b) T =
716oC, (c) T = 686oC podczas ciągłego chłodzenia [11]
Fig. 36. Simulated microstructure for cooling rate 1° C/s at
different temperatures: (a) T = 745oC, (b) T = 716oC, (c) T =
686oC during continuous cooling [11]

W modelu uwzględniono również wpływ szybkości chłodzenia na kinetykę wzrostu i średnią wielkość ziarna ferrytu. Wpływ ten reprezentują rezultaty symulacji uzyskane przy różnych szybkościach.
W wyniku przeprowadzonych symulacji otrzymano
końcową wielkość ziarna (rys. 37) i nowo utworzoną
objętość ferrytu (rys. 38), które zmieniają się wraz
z szybkością chłodzenia. W zaproponowanym modelu
granica międzyfazowa JD jest stabilna przy badanych
szybkościach chłodzenia sięgających aż 58°C·s-1, zatem
symulowana morfologia ziarna ferrytu jest prawie równoosiowa i nie ma na nią wpływu anizotropia sześciokątnej siatki CA. Kinetyka wzrostu ziarna ferrytu jest
kontrolowana przez dyfuzję węgla i ruchliwość granicy
a)

b)

Rys. 38. Obliczona kinetyka powstawania ferrytu i wyniki
doświadczalne dla stali niskowęglowej
Fig. 38. Simulated kinetics of ferrite formation and experimental results in the low-carbon steel

międzyfazowej JD wynikającą z nierównowagowych
warunków przy tym obszarze. Symulacja daje możliwość obserwacji pola stężenia węgla (rys. 39) w nie
przemienionym austenicie i migracji granicy międzyfazowej JD , które wyznaczają kinetykę wzrostu ziarna
ferrytu. Stężenie węgla w austenicie w sąsiedztwie granicy JD zmienia się wzdłuż tego obszaru, w zależności
od lokalnych warunków równowagi.
Na podstawie otrzymanych wyników autorzy wskazują na fakt, iż końcowy ułamek ferrytu nieznacznie spada z podwyższeniem szybkości chłodzenia, dla początkowej wielkości ziarna austenitu wynoszącej 18 μm. Duże
szybkości chłodzenia zwiększają gęstość zarodków ziaren ferrytu, co odpowiednio zmniejsza końcową średnią
wielkość ziarna ferrytu. Porównanie wyników symulac)

Rys. 39. Symulowane pola stężeń węgla przy szybkości chłodzenia 1oC/s dla różnych temperatur: (a) T = 745oC, (b) T = 716oC,
(c) T = 686oC podczas ciągłego chłodzenia [11]
o
o
Fig. 39. Simulated carbon concentration fields for cooling rate 1°C/s at different temperatures: (a) T = 745 C, (b) T = 716 C, (c)
T = 686oC during continuous cooling [11]
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cji kinetyki wzrostu i średniej wielkości ziarna ferrytu
z wynikami doświadczalnymi dało dobrą zgodność, chociaż widoczne są niewielkie rozbieżności. Z tego powodu autorzy pracy [11] twierdzą, iż przedstawiony przez
nich model CA może być stosowany, do symulacji postępu przemiany austenitu w ferryt w procesie ciągłego
chłodzenia. Lan i in. zauważyli również różnicę pomiędzy morfologią ziaren ferrytu w symulowanych wynikach a rezultatami badań doświadczalnych. Powodem
tej rozbieżności mogą być nie uwzględnione w modelu
wyższe wartości szybkości dyfuzji węgla w granicy międzyfazowej JD oraz na granicach ziaren austenitu niż
wewnątrz nich.

4. PODSUMOWANIE
W niniejszej pracy zaprezentowano podstawy teoretyczne metody automatów komórkowych oraz jej
zastosowanie w symulacjach procesów inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem przemian
fazowych. Przedstawione podstawowe wiadomości na
temat automatów komórkowych pozwalają na dogłębniejsze poznanie tej metody. Oprócz wprowadzenia
teoretycznego na temat CA wskazano dziedziny nauki,
w których metoda ta została z powodzeniem zastosowana. W dużej mierze skupiono się na przeglądzie zastosowania metody automatów komórkowych do modelowania przemiany fazowej austenit w ferryt.
W przytoczonych przykładach symulacji przemiany
fazowej austenitu w ferryt za pomocą metody automa-
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tów komórkowych, można zaobserwować dobrą zgodność wyników symulacji z danymi eksperymentalnymi.
Aplikacja dwuwymiarowych automatów komórkowych
(CA 2D), w przedstawionych pracach, w znacznym
stopniu wpływa na jakość symulacji. Takie podejście
pozwala na uwzględnienie lokalnych warunków zachodzących w mikrostrukturze, które nie są brane pod
uwagę w większości modeli konwencjonalnych opartych na równaniu Avrami-Johnson-Mehl. W modelach
bazujących na metodzie CA 2D, na przebieg przemiany
austenit w ferryt mają wpływ nie tylko warunki równowagi fazowej ale również rozkład i wielkość ziarn.
Wymienione modele pozwalają na obliczenie ułamka
objętości oraz średniego ziarna ferrytu. Ponadto umożliwiają one wizualizację powstawania mikrostruktury
austenityczno-ferrytycznej.
W inżynierii materiałowej kładzie się nacisk na
projektowanie materiałów o założonych właściwościach. Zatem projektując proces technologiczny należy prognozować właściwości uzyskiwanego materiału.
W większości przypadków sprowadza się to do znajomości jego struktury. Przedstawione w artykule modele przemiany austenit w ferryt oparte o metodę CA
2D mogą zostać np. zaadaptowane do symulacji w stalach IF. Kierunkiem rozwoju powinno być stworzenie
modeli wszystkich przemian fazowych zastosowanych
w metodzie automatów komórkowych, co pozwoli na
kompleksowe modelowanie właściwości materiałów
o zróżnicowanym składzie chemicznym.
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