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Graj c w gr

Gry komputerowe to ród o wietnej zabawy, ale bez matematyki zabawa by aby
znacznie gorsza. Geometria, rachunek ró niczkowy i ca kowy oraz algebra 
liniowa pomagaj  w tym, aby postacie, sceny i akcje wydawa y si  mniej 
dwuwymiarowe i bardziej realistyczne. I, jak zauwa y  szef jednej z firm 
produkuj cych gry komputerowe, studiowanie matematyki przypomina 
przedzieranie si  przez coraz trudniejsze poziomy gry komputerowej. Kto wie, 
mo e zanim sko czysz studia, b dziesz mia  wystarczaj co du o umiej tno ci by 
ocali  wirtualny wiat.

Ruch postaci wi e si  z kinematyk  odwrotn . Na przyk ad, jakie powinny by
k ty miedzy stop , podudziem i udem, gdy posta  biegnie? To jest wa na
dziedzina bada , która obejmuje równie  wykrywanie kolizji i kontaktu 
(oczywistych w wiecie rzeczywistym, ale wymagaj cych konkretnych rachunków 
w wiecie wirtualnym). Takie problemy mog  mie  niesko czenie wiele 
rozwi za , ale szybkie algorytmy musz  znale  realistyczne rozwi zania w 
czasie krótszym ni  zd ysz powiedzie  „Ko  udowa jest po czona z ko ci
biodrow ”.

Wi cej informacji: Essential Mathematics for Games and Interactive Applications,
James Van Verth and Lars Bishop, 2004. 

Translation by Zbigniew Bartosiewicz, Politechnika Bia ostocka, courtesy of the 
Polskie Towarzystwo Matematyczne 

[PICTURE]

Program Mathematical Moments promuje znaczenie i rozumienie roli, jak
matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 
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Translation by Zbigniew Bartosiewicz, Politechnika Bia ostocka, courtesy of the 
Polskie Towarzystwo Matematyczne 

[PICTURE]

Program Mathematical Moments promuje znaczenie i rozumienie roli, jak
matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 

Sk adanie papieru – przyjemne i 
po yteczne

Origami – sztuka sk adania papieru – mo e nie wydawa  si  tematem
odpowiednim do bada  naukowych lub ród em zaawansowanych zastosowa ,
ale ka dy, kto próbowa  z o y  map  lub zapakowa  prezent, wie, e origami nie 
jest spraw  prost . Matematycy, informatycy i in ynierowie odkryli ostatnio, e ta 
sztuka o wielowiekowej tradycji mo e u atwi  rozwi zywanie wielu 
wspó czesnych problemów. Metody origami s  teraz u ywane do efektywnego 
sk adania ró nych obiektów, takich jak poduszki powietrzne w samochodach i 
olbrzymie teleskopy kosmiczne, oraz mog  by  zwi zane z tym, jak zwijaj j  si
cz steczki bia ka. 

Producenci cz sto chc  wykona  produkt z jednego kawa ka materia u. Problem 
wytwarzania wi e si  wtedy z problemem rozstrzygania czy dany kszta t daje 
si  sk ada . A je li tak, to czy mo na efektywnie znale  dobr  metod
sk adania? Zatem wiele problemów obecnych w  origami wi e si  ze 
z o ono ci  algorytmów i teori  optymalizacji. wiadectwem bogactwa origami, 
jak równie  pot gi matematyki, jest mo liwo  jego stosowania do problemów na 
poziomie molekularnym, problemów pojawiaj cych si  w produkcji i w badaniu 
przestrzeni kosmicznej. 

Wi cej informacji: http://db.uwaterloo.ca/~eddemain/papers/MapFolding/

Translation by Zbigniew Bartosiewicz, Politechnika Bia ostocka, courtesy of the 
Polskie Towarzystwo Matematyczne. 

[PICTURE]

Program Mathematical Moments promuje znaczenie i rozumienie roli, jak
matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 
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