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Приказани резултати су део шире 
истраживачке активности 

„Генеричка истраживања“ која се 
одвија на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду 
од 2004. године. Ово истраживање 

реализовано је у оквиру 
Технолошког научно-истраживачког 

пројекта 16007, под насловом 
Бањски туризам, које финансира 

Министарство за науку и животну 
средину Републике Србије, у 

периоду 2008-2010.
Кључне речи: целуларни 

аутомати, просторна форма, 
бањска архитектура, 

интерпретација, 
контекстуализација;

 Увод
Концепт целуларних аутомата као и 

други генерички концепти, 
примењују се у генерисању и 

контроли просторне форме [Terzidis, 
2006] са тенденцијом да постану део 

иницијалне фазе креативног 
поступка. У овој фази препознаје се 

потенцијал неке форме, да из 
домена математички дефинисаног 

система, прерасте у архитектонски објекат [Krawczyk, 2002], 
урбану структуру, употребни предмет, систем мобилијара, 

пејзажни елемент или уметничко дело. 
Полазна основа истраживања је - идентификован 

потенцијал целуларних аутомата, да у одређеним условима 
генеришу просторну форму изражене архитектонике [Coates 

et all, 1996]. 
За потребе самог истраживања направљена је оригинална 
софтверска подршка која је омогућила реализацију 
експерименталног рада, са циљем испитивања могућности 
архитектонске интерпретације добијене генеричке форме. 
Експерименти су реализовани у оквиру серије изборних 
предмета под називом Генеричка истраживања, са групом 

АРХИТЕКТОНСКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ 
ФОРМЕ БАЗИРАНЕ НА ЦЕЛУЛАРНИМ АУТОМАТИМА 

СА ПРИМЕНАМА У БАЊСКОМ КОНТЕКСТУ

ARCHITECTURAL INTERPRETATIONS OF SPATIAL 
FORM BASED ON CELLULAR AUTOMATA 

WITH APPLICATION IN BALNEAL CONTEXTS  

The concept of cellular automata (CA) has been challenging 
various disciplines for many decades. In this study the concept 
has been examined in the process of spatial form generation. 
After providing the mathematical and logical explanations of 
CA and self-replicating systems in general, the paper 
references relevant previous studies of  CA use in generation 
of spatial form. It also presents the original CA module of the 
software Fun3D that has been developed at the University of 
Belgrade, with aim to support generic processes in creation of 
architectural form.
The authors suggest a series of steps, directed towards a 
methodology of architectural interpretation of a generated 
spatial form. The steps include, but are not limited to: 
interpretation of cell state (live-dead; solid-void, opaque-
transparent, active-inactive, etc.), signification of the cell 
itself (single unit, block of units, structural element, functional 
element…), interpretation of a rule, interpretation of the CA 
dimension (1D – line/surface; 2D – surface/structure), and 
finally interpretation of a spatial form as a whole.   
The central point of the presented study is an experiment 
realized with the group of architecture students, required to 
consider a specific balnear context in creating their original, 
CA based spatial forms. The proposed contextualization allows 
more specific interpretations that could be systematized and 
transposed from an academic experiment, to a professional 
application in architectural and urban design.
This study is part of a wider research activity titled Generic 
Explorations (Generička istraživanja), conducted within the 
Faculty of Architecture, University of Belgrade, since 2004.  It 
is realized within the Technological project 16007 titled 
Balneal Tourism (Banjski turizam), financed by the Serbian 
Ministry of Science from 2008-2010.
Key words: Cellular automata; Spatial; Balneal architecture; 
interpretation; contextualization;
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Концепт целуларних аутомата 
последњих деценија представља 
изазов за многе дисциплине. У 
приказаном истраживању, овај 
концепт је примењен у процесу 
генерисања просторне форме. После 
математичких и логичких 
објашњења генеричког концепта 
целуларних аутомата, у раду је дат 
осврт на раније резултате њихове 
примене у генерисању просторних 
форми, посебно у оном делу који се 
односи на структуру целуларног 
система. У овом контексту, 
представљен је оригиналан модул 
за генерисање и испитивање 
целуларних аутомата, који је 
развијен у оквиру софтвера Fun3D за 
подршку генеричким процесима у 
креирању архитектонске форме.
Аутори предлажу серију корака, 
усмерених ка формирању 
методологије за архитектонску 
интерпретацију генерисане 
просторне форме. Ови кораци 
обухватају између осталог: 
интерпретацију стања основне ћелије 
(живо – неживо, пуно – празно, пуно 
– прозирно,  активно – 
деактивирано...), значење саме 
ћелије (самостојећа јединица, групација јединица, 
конструктивни елемент, функционални елемент...), 
интерпретацију генеричког правила, интерпретацију 
димензије целуларног аутомата (1D – линија/површ, 2D – 
површ/структура) и интерпретација просторне форме као 
целине.
Централни део овог истраживања чини експериментални рад 
реализован са групом студената архитектуре, чији је задатак 
био да направе оригиналну просторну форму базирану на 
концепту целуларних аутомата. У једној од фаза овог рада, 
решења су прилагођена специфичном, бањском контексту. 
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од 40 студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у школској 
2008/2009. години. 
Експериментални рад је резултирао серијом оригиналних решења насталих у три 
карактеристичне фазе. На основу ових резултата обављена је систематизација 
поступака архитектонске интерпретације и идентификовани су могући правци 
даљих истраживања целуларних аутомата, као и области у којој је потребно 
унапредити софтверску подршку за специфичне потребе генерисања архитектонске 
форме.
Да би се боље објаснио концепт архитектонске интерпретације просторне форме, 
овде су најпре дате теоријске основе самог генеричког концепта.

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ ЦЕЛУЛАРНИХ АУТОМАТА

Целуларни аутомат је дискретан динамички систем. Простор, време и стања система 
су дискретни. Свака тачка у регуларној просторној мрежној структури назива се 
ћелијом и она је у једном од коначно много стања. Стања ћелија се успостављају у 
складу са локалним правилима где стање ћелије зависи од њеног претходног стања 
и претходног стања ћелија у њеном непосредном (ширем или ужем) окружењу – 
суседству. Нова стања ћелија се успостављају истовремено  у дискретним 
временским интервалима. На тај начин долази до еволуције система. Систем је 
самоорганизован, сам себе репродукује. Претходна генерација репродукује следећу 
и цео систем зависи од иницијалног, почетног стања [Frame et all, 2009]. 
Окружење или околина ћелије је дефинисано растојањем суседних ћелија од ње. На 
Слици 1 приказане су околине линијских 1D целуларних аутомата за различите 

вредности растојања 2,1,0=r , при чему је назначен и број (N) суседних ћелија 
које припадају том окружењу. У случају растојања 0=r , околина се своди на саму 
ту ћелију, што значи да њен даљи развој зависи само од ње саме.
На Слици 2 су приказане Neumann-ове околине ћелија 2D целуларних аутомата (von 
Neumann Neighborhood) за разне вредности растојања r:

( ){ }ryyxxyxN r
yx ≤−+−= 00),( ,,

00
  .

Околине ћелија 2D целуларних аутомата типа Moore Neighborhood за разне 
вредности растојања r:

( ){ }ryyrxxyxN r
yx ≤−≤−= 00),( ,,,

00

Приказане су на Слици 3 .
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Сл.1. 
Релевантне околине ћелије 
Fig. 1 
Relevant cell neighborhoods

Сл.2. 
Neumann 
Neighborhood

Сл.3. 
Moore 

Neighborhood
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БИНАРНИ И ЕЛЕМЕНТАРНИ ЦЕЛУЛАРНИ АУТОМАТИ

Бинарни целуларни аутомати су аутомати са два могућа стања. Бинарни линијски 
1D целуларни аутомати су елементарни целуларни аутомати [Wolfram, 2002]. Два 
могућа стања се могу интерпретирати као жива (пуна, настањена ћелија) и мртва 
(празна, ненастањена ћелија) и могу се означити, редом, са 1 (плаво)  и  0 (сиво) 
(Слика 4). 

Сл.4. 
Могући патерни за окружење од  
N=3 ћелије
Fig. 1
Possible patterns of a 3 cell 
neighborhood

Број могућих патерна околине неке ћелије (за 3=N ) је тада 823 =  и у сваком 
од тих случајева следеће стање ћелије може да буде 1 или 0 (Слика 4 и Слика 5). Број 

свих могућих правила је стога 25628 = . У општем случају број свих могућих 

патерна је N2 , а број свих могућих правила 
N22 . 

Низ јединица и нула у редоследу приказаном на Слици 4 и Слици 5 се може схватити 
као бинарни запис броја којим се означава правило. Правило приказано на Слици 5 
је правило број 30 чији бинарни запис 00011110 дефинише стање ћелије на основу 
њеног претходног стања и стања осталих ћелија у њеном окружењу. 

Сл. 5. 
Правило 30 
Fig. 5
Rule 30

Сл.6. 
Еволуција елементарног 
целуларног аутомата 
–правило 30 
Fig. 6 
Evolution of an elementary 
CA – Rule 30

Еволуција елементарног целуларног аутомата (правило 30) са иницијалном једном 
живом ћелијом приказана је на Слици 6. Свака следећа генерација генерисана је у 
следећој линији у односу на претходну.
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ТОТАЛИСТИЧКИ ЦЕЛУЛАРНИ АУТОМАТИ И GAME OF LIFE  

Целуларни аутомати у равни (2D) чији развој не зависи од распореда већ само од 
броја живих ћелија у окружењу су тоталистички целуларни аутомати. Најпознатији 
тоталистички бинарни целуларни аутомат су Игре живота, (Game of Life) које је 
изумео британски математичар John Horton Conway  1970 године. Локална правила 
која опредељују стање сваке од ћелија, у свакој следећој генерацији приказана су на 
Слици 7. Еволуција система значајно зависи од почетне популације.

УМИРАЊЕ УСЛЕД УСАМЉЕНОСТИ: свака 
жива ћелија са мање од две живе 
суседне ћелије умире 

УМИРАЊЕ УСЛЕД ПРЕНАСЕЉЕНОСТИ: 
свака жива ћелија са више од три живе 
суседне ћелије умире 

ОДРЖАВАЊЕ У ЖИВОТУ: свака жива 
ћелија са две или три живе  суседне 
ћелије, не мења стање 
 

РАЂАЊЕ: свака ћелија са тачно три 
живе суседне ћелије постаје жива 

Сл.7. 
Game of Life – правила 

Fig. 7 
Game of life – rules

3D ПРИКАЗ ЦЕЛУЛАРНИХ АУТОМАТА

Линијски 1D целуларни аутомати се развијају кроз линије које припадају истој равни. 
Користећи кубусе или неке друге објекте за приказ живих ћелија, добија се известан 
3D приказ еволуције елементарног целуларног аутомата (Слика 8) који не може 
даље значајно да се унапређује.
На исти начин, користећи кубусе за приказ живих ћелија, свака од генерација 2D 
целуларног аутомата има свој 3D приказ. Формирањем лејера, постављањем сваке 
следеће генерације у нови следећи лејер, добија се 3D приказ еволуције 2D 
целуларног аутомата (Слика 9).  

Сл. 9.  
3D приказ еволуције дводимензионалног 
тоталистичког целуларног аутомата – правило 13 
Fig. 9 
A 3D view of a 2D totalistic CA evolution – Rule 13)

Сл.8. 
3D приказ еволуције елементарног 
целуларног аутомата –правило 103
Fig.  8 
A 3D view of an elementary CA – Rule 103
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У светлу 3D приказа еволуције дводимензионалног целуларног аутомата, правила 
Game of Life дата су на Слици 10.

УМИРАЊЕ УСЛЕД УСАМЉЕНОСТИ: свака 
жива ћелија са мање од две живе 
суседне ћелије умире 

УМИРАЊЕ УСЛЕД ПРЕНАСЕЉЕНОСТИ: 
свака жива ћелија са више од три живе 
суседне ћелије умире 

ОДРЖАВАЊЕ У ЖИВОТУ: : свака жива 
ћелија са две или три живе  суседне 
ћелије, не мења стање 

РАЂАЊЕ:  свака ћелија са тачно три 
живе суседне ћелије постаје жива 

Сл.10. 
Game of Life – 3D 
приказ правила 

Fig. 10 
Game of life – a 3D 

view of the rule

ЕЛЕМЕНТИ ЦЕЛУЛАРНИХ АУТОМАТА РЕЛЕВАНТНИ ЗА АРХИТЕКТОНСКУ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ПРОСТОРНЕ ФОРМЕ

За ово истраживање значајна је идентификација основних елемената система 
целуларног аутомата коју даје Кравчик1 (Слика 11) . Он издваја следеће елементе:

•	 целокупан систем целуларног аутомата (universe)
•	 структура система (lattice)
•	 граница приказа (boundary)
•	 основна ћелија система (cell) 
•	 иницијална раван (ground)
•	 иницијална конфигурација (initial configuration)
•	 околина основне ћелије (neighborhood)
•	 генеричко правило

Слика 11.
 Елементи целуларног аутомата, 
према [Krawczyk, 2002]
Fig. 11 
Elements of a CA system, according to 
[Krawczyk, 2002]

1  Krawczyk, R. J.: Architectural Interpretation of Cel-
lular Automata, Generative Art Conference, Milano, 
2002, http://www.iit.edu/~krawczyk/rjkga02.pdf 
(доступно јануар 2009.)
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У свом систему, са овако идентификованим елементима, Кравчик подразумева 
примену правила карактеристичну за Game of Life, где ћелија остаје у животу 
уколико се у њеном суседству налази укупно две или три живе ћелије, умире 
уколико се у њеном суседству налази мање од две (усамљеност) а више од три 
ћелије (пренасељеност), а оживљава уколико у суседству постоје тачно три живе 
ћелије. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД НА ГЕНЕРИСАЊУ ПРОСТОРНЕ ФОРМЕ БАЗИРАНЕ НА 
КОНЦЕПТУ ЦЕЛУЛАРНИХ АУТОМАТА

Експериментални део овог истраживања реализован је у оквиру серије изборних 
предмета под називом Генеричка истраживања, на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. У експерименталном раду учествовале су две групе од по 
20 студената треће и четврте године. За потребе проучавања целуларних аутомата 
креиран је посебан модул у оквиру софтвера Fun3D (аутора Б. Митровића).

Модул за генерисање просторне форме, базиране на концепту целуларних аутомата, 
експериментално је примењен у истраживању кроз дизајн, реализованом  у три 
фазе које су обухватиле:

•	 генерисање основне форме
•	 комбинације више целуларних система
•	 контекстуализацију (генерисање просторне форме у бањском контексту)

Овим фазама претходио је уводни део у коме су се учесници упознали са тзв. 1D 
целуларним аутоматима. 

Уводна фаза експерименталног рада – 1D целуларни аутомати

У овој уводној фази, генерисана су решења која су се кретала од снажне компјутерске 
графике (Слика 12, лево), преко симулације комплексне текстуре (Слика 12, у 
средини), до наговештаја плитке ентеријерске пластике (Слика 12, десно).

Сл.12. 
Бинарни линијски 1D целуларни аутомати 
Fig. 12 
Binary 1D (linear) CA

Већ у овом делу експерименталног рада, појавила су се решења која, иако не 
генеришу просторну форму, поседују потенцијал да буду интерпретирана у функцији 
различитих просторних категорија – сложених урбаних и архитектонских структура, 
комплексних симулација природних текстура, као и ентеријерских елемената. Ово 
указује на потребу за посебним експерименталним радом у области линијских 1D 
целуларних аутомата.2

 2 Уводна фаза је реализована помоћу различитог софтвера за графички 
приказ 1D целуларних аутомата, од којих су неки предложени у [Frame 
et all, 2009], уз касније коришћење програма за дигиталну обраду 
слике
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Софтверска подршка генерисању просторне форме

У оквиру софтвера Fun3D (назив настао од Function 3D)3 , развијен је посебан модул 
који по функционалности и компатибилности са CAD платформама, надмашује 
програме који су Ауторима били доступни у току ранијих истраживања. У оквиру 
овог модула (Слика 12), иницијална конфигурација система задаје се графички, у 
ортогоналној матрици чији је број редова и колона могуће 
подешавати. Генеричко правило задаје се помоћу три параметра: 
минималног и максималног броја живих ћелија у окружењу које су 
неопходне да би ћелија остала жива у следећој генерацији, као и 
броја ћелија у окруженју које су неопходне да би ћелија „оживела“. 

Функционалности приказаног модула укључују:

•	 подешавање односа страна основне ћелије система
•	 подешавање размака између ћелија система
•	 померање и ротирање иницијалне конфигурације
•	 подешавање величине иницијалне конфигурације (број 

редова и колона)
•	 модификацију генеричког правила
•	 истовремени рад са више целуларних аутомата

Једна од најзначајнијих карактеристика програма Fun3D, а самим тим и приказаног 
модула за генерисање просторне форме на бази концепта целуларних аутомата је 
могућност експортовања 3D модела у формату .dxf што обезбеђује пуну 
компатибилност са стандардним CAD платформама. 

Генерисање основне форме

При генерисању основне форме коришћен је један систем целуларних аутомата.
У оквиру овог дела експеримента појављују се два типа просторних форми:

•	 базиране на једноставној кубичној ћелији
•	 базиране на модификованој основној ћелији 

Код система који се базирају на уобичајеној кубичној ћелији, архитектонска 
интерпретација иницијално се односи на целокупну форму. При томе се форма 
интерпретира као интегрални објекат, најчешће стамбени или пословни, а основна 
ћелија система представља јединицу – стамбену, пословну и сл. Код оваквих 
целуларних аутомата иницијална раван 
(раван у којој се дефинише почетно стање 
система), по правилу, представља терен.

Сл.13. 
Fun3D - Модул за генерисање целуларних 
аутомата 
Fig. 13 
Fun3D – a module supporting the CA 
generation

Сл.14. 
Просторне форме базиране на 

целуларним аутоматима са 
кубичном ћелијом 

Fig. 14 
Spatial forms based on CA  with a 

cubic cell

3  Програм Fun3D, аутора Б. Митровића, налази се 
на  http://code.google.com/p/fun3d/ (доступно 
јануар 2009.). Програм је заштићен CC 

 (Creative Commons) лиценцом, што значи да га 
је могуће слободно користити и модификовати, 
уз обавезно референцирање аутора и контекста у оквиру 
кога је иницијално настао (Генеричка истраживања, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду). 



Најчешћа модификација основне ћелије система је у промени пропорције ивица, 
мада су се појавила решења у којима је модификован размак између ћелија система 
и материјализација ћелије. У оваквим случајевима тежиште архитектонске 
интерпретације пребацује се са целокупне просторне форме на саму ћелију и њено 
специфично значење.

Комбинације више целуларних система

У другом делу експерименталног рада, учесници су имали задатак да комбинују 
више целуларних аутомата. По савладавању контроле основних елемената једног 
целуларног система, у овом делу експеримента учесници су настојали да произведу 
просторну композицију која ће се састојати од неколико целуларних система.
У овом делу истраживања често су коришћени контрасти високо/ниско, масивно 
(блок)/ пљоснато(плоча), пуно/транспарентно, блок/штап, наглашено (обојено)/
ненаглашено (сиво), и сл. Поједини системи интерпретирани су као партерни и 
спратни сегмент објекта, док су одређени аутомати интерпретирани као 
конструктивни систем објекта (Слика 16). 
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Сл. 15.  
Просторне форме базиране на 
целуларним аутоматима са 
модификованом ћелијом 
Fig. 15 
Spatial forms based on CA  with a 
modified cell

Сл.16. 
Просторне композиције настале 
комбиновањем више 
целуларних аутомата
Fig. 16 
Spatial compositions based on CA 
combinations

Контекстуализација

Финални део експериманталног рада предвидео је специфичан контекст у оквиру кога 
је требало креирати просторну композицију. Задати контекст у овом случају била је 
бања у најширем смислу. 
У односу на бању као задати контекст, учесници су дали архитектонске интерпретације 
својих просторних композиција (Слика 17). Овде доминирају просторне композиције 
чија се архитектонска интерпретација односи (пре свега) на функцију основне ћелије 
система – хотелска соба, апартмански блок, болничка јединица и сл., мада су се 
појавила и таква решења у којима целуларни систем представља структуру за дечју 
рекреацију (Слика 17, у средини), .
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Елементи контекста који знчајније утичу на архитектонску интерпретацију 
просторне форме, су:

•	 људска фигура
•	 пејзаж
•	 водене површине
•	 други изграђени објекти
•	 зеленило
•	 употребни предмети
•	 специфичне доминантне функције и активности (туризам, лечилишта, 

рекреација ...)
 У овој фази је уочено да детерминисање контекста у одређеној мери проширује 
спектар могућности архитектонске интерпретације, посебно кад су у питању 
поједини елементи система као што је основна ћелија, као и интегралне форме.

АРХИТЕКТОНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

У експерименталном раду, кроз три приказане фазе, добијено је око 120 различитих 
оригиналних решења. За сваку фазу је организована дискусија с циљем 
идентификовања основних елемената архитектонске интерпретације. На основу 
дискусија систематизовани су основни облици интерпретације:

•	 Интерпретација појединачних елемената целуларних аутомата
•	 Интерпретација интегралне просторне форме

За одређене облике интерпретације дате су и оне могућности које се нису појавиле 
у експерименталном раду али су инициране у каснијим разматрањима резултата.

Интерпретација појединачних елемената целуларних аутомата

При интерпретацији појединачних елемената система целуларних аутомата, 
коришћена је систематизација основних елемената система, приказана у једном од 
претходних одељака (Слика 11). 

Основна ћелија – Основна ћелија система може се сматрати главним носиоцем 
архитектонске интерпретације просторне форме, као и значајним елементом 
препознатљивости примене концепта целуларних аутомата („целуларност“ 
просторне форме).
Једна од значајних функционалности која се односи на основну ћелију система, а у 
вези са архитектонском интерпретацијом, свакако је могућност промене величине 
страница ћелије. У односу на пропорције страница, кубична ћелија може бити 
интерпретирана као јединични елемент (енг. unit), стамбена јединица, блок 
станова, хотелска  јединица, болнички блок, затим као конструктивни елемент 
(плоча, стуб, греда, штап ...) или као ентеријерски елемент. У зависности од положаја 
иницијалне равни, основна ћелија може да буде интерпретирана као носилац 
одређене функције (становање, трговина, рекреација и сл.).

Сл.17. 
Контекстуализација 
просторне форме базиране 
на концепту целуларних 
аутомата 
Fig. 17 
Contextualization of the CA 
based spatial forms
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При ротацији за угао од 180о иницијална раван добија значење 
таванице, а целокупна композиција добија ограниченије 
просторне оквире. Целуларни аутомати који се генеришу из 
овакве равни могу се интерпретирати као ентеријерски 
елементи.
При ротацији иницијалне равни за угао од 90о целуларни 
аутомати добијају нове генерације у x или y правцу, и тада 
могу да буду интерпретирани као елементи намештаја и 
опрме, изложбени системи и сл. 
Граница посматрања – Област у којој се посматра сваки 
појединачни целуларни аутомат ограничена је замишљеним 
кубусом чија је основа у иницијалној равни. Ћелије које се 
налазе на граници посматрања целуларног аутомата, чине 
спољни изглед добијене просторне форме, што може да буде 
архитектонски интерпретирано као фасада. Померањем 
границе посматрања целуларног система добијају се 
различити ефекти фасаде – разуђена, компактна, динамична, 
удубљена и сл. 
Теоријски, границу посматрања целуларниг система  могуће 
је померати у свим правцима, тако да ова граница не обухвата 
обавезно и саму иницијалну раван. Облик ове границе такође 
је могуће варирати, па граница система уместо кубичног, 
може да добије и неке сложеније облике. 
Оваква интерпретација границе система намеће потребу за 
додатним унапређењем софтверске подршке, као и за даљим 
истраживањима која би се методолошки разликовала од 
приказаног, а у директној су вези са генеричким правилом.
Генеричко правило –  Један од најапстрактнијих елемената 
целуларног система, уједно и најсложенији са аспекта 
архитектонске интерпретације, јесте генеричко правило. 
Приказани експериментални рад отвара одређена питања у 
вези са генеричким правилом, али није довољан да би се 
извели поузданији закључци у вези са његовом 
архитектонском интерпретацијом. 
Примењена софтверска подршка омогућила је свим 
учесницима у експерименталном раду да варирају генеричко 
правило, односно вредности броја ћелија које одређују да ли 
ће ћелија продужити живот, нестати или оживети у следећој 
генерацији. На овај начин добијен је спектар разноврсних 
решења у разним границама посматрања. На основу овога, 
међутим, није могуће интерпретирати одређена генеричка 
правила.

Интерпретација интегралне просторне форме 

Као што је у тексту већ приказано, интегралну просторну форму 
чини један целуларни систем, или комбинација више оваквих 
система. Архитектонска интерпретација овакве просторне 
форме, указује на могући карактер објекта: пословна зграда, 
стамбени комплекс, туристичко насеље, изложбени павиљон, 
систем елемената за рекреацију деце и сл. 
На архитектонску интерпретацију интегралне просторне 
форме значајно утиче положај иницијалне равни. Како је 
напред изложено, иницијална раван може да буде 

Могућа стања ћелије – У приказаном експерименталном 
раду коришћени су целуларни аутомати које карактеришу 
два различита стања ћелије (постоји/не постоји; пуно/
празно). Одређена решења која су се појавила у 
експерименталном раду указују на потребу да се размотри 
увођење више стања (нпр. пуно, транспарентно, празно).
Структура система – Приказани експерименти реализовани 
су у ортогоналној матрици чија поља зависе од величине 
основне ћелије. У оквиру модула за генерисање целуларних 
аутомата програма Fun3D, у структури система могуће је 
подешавати и размак између ћелија. Овај размак је 
униформан за цео систем и може да варира од негативних 
вредности (ћелије се међусобно преклапају), преко врло 
малих вредности (ћелије су међусобно приљубљене), до 
вредности које вишеструко превазилазе величину саме 
ћелије (и сам простор између ћелија добија одређено 
значење или функцију).
Размак између ћелија значајно утиче на архитектонику 
генерисане просторне форме. У приказаном 
експерименталном раду није било случајева примене 
негативног размака, где се ћелије система преклапају. 
Најчешће је примењиван врло мали размак између ћелија 
система, који је могуће интерпретирати као спојницу чији је 
задатак да нагласи ћелијску структуру саме просторне форме. 
У одређеном броју примера размак између ћелија система 
добија значајније димензије, при чему се постижу одређени 
просторни ефекти који могу да буду интерпретирани као 
пасаж, улица, отворени простор и сл. У малом броју примера 
размак између ћелија система је толико велики да се саме 
ћелије могу интерпретирати као урбани мобилијар, зеленило, 
или чак људске фигуре. За овакве случајеве погодније је сваку 
нову генерацију система посматрати у иницијалној равни 
(принцип Game of Life), где би се практично добијала 
симулација природног кретања, раста ...
У вези са структуром система, у приказаном експерименталном 
раду закључено је да постоји потреба за софтверском 
контролом размака између ћелија система у правцима x, y, и 
z, што би практично значило, да размак не би обавезно био 
униформан у оквиру целокупног система.
У ортогоналној структури система, у приказаним 
експериментима, свака нова генерација целуларних аутомата 
најчешће се интерпретира као једна етажа неког 
архитектонског објекта, ређе као слој неке облоге (камене 
плоче, травнате површине и сл.) или ентеријерског елемента 
(плитка пластика зида и сл.). 
Иницијална раван – У реализованом експерименталном 
раду, иницијална раван је најчешће третирана као терен на 
коме се развија просторна форма. У ретким примерима 
просторних композиција које настају комбиновањем више 
целуларних аутомата, иницијална раван се помера, тако да цео 
систем бива транслиран на одређени ниво. Поред транслације 
иницијалне равни, ову раван могуће је и заротирати за 
одређени угао око оса x, y, и z. Карактеристична је ротација 
иницијалне равни око оса x или y за угао 180о или 90о. 
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правила, различита ротирања иницијалне равни, померање 
и модификовање границе приказа, геометријска 
модификација структуре система, али и додатне студије 
линијских 1D целуларних аутомата.
На основу датог истраживања идентификовани су и они 
аспекти софтверске подршке  које би било корисно развити у 
следећем периоду, а који су у функцији даљих унапређења 
архитектонске интерпретације, тј. приближавња самог 
генеричког концепта раним фазама архитектонског 
пројектовања. 
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позиционирана хоризонтално (када се третира као терен), 
хоризонтално (заротирана за 180о, када се третира као 
таваница), бочно (заротирана за 90о) или под неким 
произвољним углом у простору.
У приказаном експерименту већина просторних форми 
генерисана је из иницијалне равни која је постављена 
хоризонтално и представља терен. У оваквим случајевима 
просторна форма је интерпретирана као архитектонски 
објекат (зграда, мегаструктура, изграђени комплекс и сл.). 
Интегрална просторна форма која се добија на бази 
целуларних аутомата има карактеристичан, препознатљив 
облик и ћелијску („целуларну“) структуру која, по правилу, 
асоцира на пословне или стамбене објекте где свака ћелија 
система одговара једној јединици (нпр. стамбеној). Свака 
нова генерација целуларног система (нови лејер), 
интерпретира се као нови спрат једног оваквог објекта. При 
интерпретацији интегралне просторне форме значајну улогу 
има граница посматрања целуларног система која одређује 
„фасадне“ елементе система. 
За разлику од оваквих случајева, просторне форме које су 
генерисане из хоризонталне равни заротиране за 180о, око 
осе x или y, може да буде интерпретирана као ентеријерски 
елемент који се спушта са таванице. Код иницијалне равни 
која је заротирана за 90 о око осе x или y, генерисана форма 
може да се интерпретира као део урбаног мобилијара, 
скулптура у простору, зидна пластика и сл. Просторну форму 
која се добија на бази целуларних аутомата чија је иницијална 
раван заротирана за неки произвољан угао у простору, 
могуће је интерпретирати као скулптуру у простору, 
изложбену или сајамску структуру и сл. 
Код интерпретације просторне форме са заротираном и 
помереном иницијалном равни, неопходно би било обавити 
серију даљих експеримената где би се учесницима у 
креативном процесу посебно нагласиле могућности које даје 
варирање положаја иницијалне равни.

ЗАКЉУЧАК
Просторна форма добијена на бази концепта целуларних 
аутомата, представља форму изражене архитектонике са 
потенцијалом да буде коришћена у концептуалној фази 
архитектонског пројектовања. За испитивање овакве 
просторне форме у приказаном истраживању 
експериментално је коришћен посебан модул у оквиру 
софтвера Fun3D, који дозвољава контролу различитих 
елемената једног целуларног система. На основу резултата 
употребе овог модула у три фазе експерименталног рада, 
систематизовани су различити облици архитектонске 
интерпретације, како у односу на појединачне елементе 
целуларних система, тако и на интегралну просторну форму.
Поред приказане систематизације, кроз експериментални 
рад су идентификовани и неки аспекти архитектонске 
интерпретације, у вези са којима су потребна додатна 
истраживања и методолошка прилагођавања. Ту се, пре 
свега, издваја архитектонска интерпретација генеричког 
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