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Akumulator § organ przetwarzajcy i przechowujcy energi¿ w ukÙadzie. 
Algorytm § zbiór formalnych reguÙ ïciïle i jednoznacznie okreïlajcych sposób 
osigni¿cia jakiegoï celu. Niekiedy warunki te osÙabia si¿, mówic np. o algoryt-
mach probabilistycznych. 
Alimentator organ pobierajcy energi¿ z otoczenia i zasilajcy akumulator. 
Bodziec § oddziaÙywanie potencjalnie prowadzce do reakcji danego ukÙadu. 

Bodziec po�dany w danym stanie ukÙadu, bodziec wywoÙujcy emocje odkÙócaj-
ce, a przez to refleksje wzmacniajce. 

Bodziec niepo�dany w danym stanie ukÙadu, bodziec wywoÙujcy emocje zakÙó-
cajce, a przez to refleksje osÙabiajce. 

Charakter § w psychologii klasycznej stosunek czÙowieka do ïwiata wartoïci, lub 
wrodzony wzorzec tego stosunku (inaczej mówic, wrodzony wzorzec woli osob-
niczej). 

Charakter cybernetyczny 
� wg Mazura to zbiór sztywnych wÙasnoïci sterowni-

czych dowolnego ukÙadu samodzielnego. Tak okreïlony charakter w przypadku 
osobnika ludzkiego odpowiada wszystkim wrodzonym zespoÙom cech biopsy-
chicznych w rozumieniu klasycznym (inteligencji, charakterowi sensu stricto, tem-
peramentowi, spostrzegawczoïci, witalnoïci), tyle, �e opisanym w j¿zyku teorii 
sterowania. Jest to koncepcja psychiki sformuÙowana z wyra
nym naciskiem na 
cechy wrodzone. Charaktery mo�na przypisywa° tak�e spoÙecznoïciom autono-
mów, w tym spoÙeczeÚstwom ludzkim. 

Cybernetyka § nauka o ogólnych prawidÙowoïciach sterowania i Ùcznoïci. 

Czas decyzyjny czas potrzebny na zajïcie decyzji, przy okreïlonej wartoïci po-
cztkowej potencjaÙu decyzyjnego. 

                                                 

1 Dr Robert Piotrowski, ZakÙad Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. 

2 Recenzent: prof. zw. dr hab. Piotr Lenartowicz SJ, Katedra Filozofii Przyrody WydziaÙu 
Filozoficznego Wy�szej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogiczej Ignatianum w Krakowie. 

3 Wi¿kszoï° definicji pochodzi z prac Mariana Mazura, patrz Cybernetyczna teoria ukÙadów 
samodzielnych, PWN, Warszawa 1966; Cybernetyka i charakter, Warszawa PIW 1976. Por. te� 
MaÙy sÙownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973. Okreïlenia zmienione i 
uzupeÙnione w stosunku do Mazurowskich zostaÙy oznaczone gwiazdk � po definiendum. 
Definicje odpowiadajce ogólnie przyj¿temu rozumieniu terminów (np. okreïlenie algoryt-
mu) oznaczyliïmy §.  
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Decyzja przekroczenie przez potencjaÙ estymacyjny progu (progu decyzyjnego Vd), 
odpowiadajcego zadziaÙaniu efektora. 

Derejestracja spontaniczny lub wymuszony zanik rejestratów. 

Dezinformowanie przekaz informacji faÙszywej, tj. przez kody niezupeÙne (nie 
wi�ce wszystkich elementów oryginalnych z wszystkimi obrazami), acz jedno-
znaczne. 

Dezinformowanie dysymulacyjne zatajanie, tj. nieprzetworzenie jakiegoï orygina-
Ùu na obraz, przy czym obrazy wytworzone s jednoznacznie przyporzdkowane 
oryginaÙom. 

Dezinformowanie konfuzyjne (przekr¿canie) zmyïlanie poÙczone z zatajaniem. 

Dezinformowanie symulacyjne zmyïlanie, tj. wytwarzanie obrazów nie majcych 
oryginaÙów obok obrazów jednoznacznie przyporzdkowanych oryginaÙom. 

Dynamizm charakteru ukÙadu (ogólnie) relacja mi¿dzy tendencjami do wydawa-
nia i gromadzenia energii przez ukÙad. 

Dynamizm charakteru ukÙadu (iloïciowo) D logarytm stosunku D = lg n 

Dysymulacja (informowanie dysymulacyjne) informowanie „z niedomiarem”, tj. 
tak, by zbiór obrazów zawieraÙ mniej informacji niebanalnych ni� oryginaÙ. 

Efektor organ przeznaczony do wywoÙywania zmian w otoczeniu ukÙadu zorgani-
zowanego. 

Egzergia § zdolnoï° wykonania pracy u�ytecznej (u�yteczna cz¿ï° energii pozosta-
jcej w systemie). Nie podlega prawu zachowania, poniewa� zgodnie z II zasad 
termodynamiki ulega degradacji. 

Egzodynamizm (charakter egzodynamiczny) typ charakteru wyró�niony ze 
wzgl¿du na przewag¿ skÙonnoïci do wydatkowania energii wzgl¿dem skÙonnoïci 
do jej gromadzenia. Iloïciowo: klasa autonomów dla których � 1.D  

Elementy korelacyjne zbiorcza nazwa czterech podstawowych cz¿ïci wyró�nia-
nych w ïrodowisku korelacyjnym, w których powstaj rejestraty: wra�eÚ (rejestra-
tor sensu stricto), estymacji (estymator), refleksji i emocji. 

Emocja wpÙyw korelatora na homeostat. Mo�e mie° dziaÙanie odkÙócajce lub za-
kÙócajce w zale�noïci od chwilowego stanu homeostatu, który z kolei okreïla 
chwilowy dynamizm ukÙadu. 

Emocja odkÙócajca emocja zmniejszajca potencjaÙ perturbacyjny. 

Emocja zakÙócajca emocja zwi¿kszajca potencjaÙ perturbacyjny. 

Endodynamizm (charakter endodynamiczny) typ charakteru wyró�niony ze 
wzgl¿du na przewag¿ skÙonnoïci do gromadzenia energii wzgl¿dem skÙonnoïci do 
jej wydatkowania. Iloïciowo: klasa autonomów dla których � 1.D  

Energia § zdolnoï° wykonania pracy. W fizyce skalarna wielkoï° speÙniajca prawo 
zachowania, sÙu�ca do iloïciowego okreïlania procesów i oddziaÙywaÚ ró�nego 
typu. Podlega prawu zachowania (I zasada termodynamiki). 

Energia korelacyjna energia przepÙywajca mi¿dzy elementami korelacyjnymi. 

Estymacja zmiana wielkoïci okreïlajcej zachowanie efektora (potencjaÙu estyma-
cyjnego), zachodzca w odpowiednim segmencie korelatora (estymatorze). 
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Homeostat § organ umo�liwiajcy ukÙadowi modyfikacj¿ wÙasnej struktury lub 
parametrów w celu homeostazy. Homeostat zapobiega takim procesom energe-
tyczno-informacyjnym, które zmniejszaj zdolnoï° wpÙywu ukÙadu na otoczenie. 

Homeostaza § jedno z podstawowych poj¿° cybernetycznych. Jest to proces pod-
trzymywania organizacji systemu przez sam system. Wyra�a si¿ on w utrzymy-
waniu wartoïci okreïlonych parametrów systemu w przedziaÙach odpowiednich z 
punktu widzenia trwaÙoïci systemu, czyli w równowadze funkcjonalnej. 

Informacja 
� ka�dy przekaz zmniejszajcy niepewnoï° odbiorcy co do stanu ukÙa-

du, którego ów przekaz dotyczy. Wg Mazura informacja to zwizek mi¿dzy sta-
nami okreïlonego ukÙadu, w okreïlonym miejscu toru sterowniczego, tj. relacja 
mi¿dzy komunikatami z jakiegoï zbioru poprzecznego. 

Informacja banalna powizanie dwóch nieró�nicych si¿ ze sob komunikatów. 

Informacja niebanalna powizanie dwóch ró�nicych si¿ ze sob komunikatów. 

Informacja to�samoïciowa szczególny przypadek informacji banalnej: powizanie 
komunikatu z samym sob. 

Informowanie przeksztaÙcanie cigu oryginaÙów w cig obrazów, inaczej: powi-
zanie informacji na wyjïciu ukÙadu sterujcego z informacj na wejïciu ukÙadu 
sterowanego. Informowanie jest polega zatem na transformowaniu jednej informa-
cji w drug. 

Informowanie znieksztaÙcone informowanie tak, by zbiór obrazów zawieraÙ inne 
informacje ni� oryginaÙ, dzieli si¿ z jednej strony na symulacj¿, dysymulacj¿ i kon-
fudowanie, z drugiej na informowanie pozorne i faÙszywe. 

Inteligencja 
� typ intelektu osobnika. W psychologii wspóÙczesnej: zdolnoï° roz-

wizywania nowych problemów; operacyjnie: to, co mierz testy „na inteligencj¿”. 
Wg Mazura: poziom charakteru. 

Inteligencja cybernetyczna Ùatwoï° powstawania skojarzeÚ. 

Jakoï° tworzywa ukÙadu a wypadkowy potencjaÙ tworzywa ukÙadu zapewniajcy 
takie wÙasnoïci sterownicze, jakie wynikaj z rzeczywistych potencjaÙów wszyst-
kich czstek skÙadajcych si¿ na dany system. 

J¿zyk 
� system znaków zawierajcy dwie klasy podstawowe (nazwy i zdania). 

Jednostk przekazu j¿zykowego jest zdanie, zaï przekaz wyra�ony w j¿zyku na-
zywa si¿ tekstem. Zdania s budowane wedÙug zbioru reguÙ zwanego skÙadni 
(syntaks). 

Kod 
� system znaków. Wg BogusÙawa Wolniewicza: system znaków zawierajcy w 

przeciwstawieniu do j¿zyka tylko jedn klas¿ podstawow. Jednostk¿ tak rozu-
mianego kodu nazywa si¿ sygnaÙem, zaï przekaz zÙo�ony z sygnaÙów: komunika-
tem. Wg Mazura zwizek mi¿dzy oryginaÙem a obrazem. 

Komunikat stan fizyczny okreïlonego miejsca w torze sterowniczym, odró�nialny 
od innego stanu w tym�e miejscu. 

Konfudowanie (informowanie konfuzyjne, informowanie niejasne) poÙczenie 
dysymulacji z konfudowaniem. 

Korelat rozpÙyw mocy korelacyjnej wywoÙany pobudzeniem ïrodowiska korela-
cyjnego i zgodny z okreïlon zmian przewodnoïci tego ïrodowiska (rejestratem). 
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Korelat skojarzenia rozpÙyw mocy korelacyjnej na drodze skojarzenia. 

Korelator przetwornik i przechowalnia informacji w ukÙadzie. Tworzywo korela-
tora nazywa si¿ ïrodowiskiem korelacyjnym, szczególnie w znaczeniu Ùcznika 
mi¿dzy rejestratorem a estymatorem. 

RaÚcuch informacyjny elementy informacji, tj. stany powizane relacj informacji. 

Metainformowanie informowanie o informacji (wizanie informacji w jednym 
torze sterowniczym z informacj w drugim). 

Metasterowanie sterowanie sterowaniem (powizanie ró�nych torów sterowni-
czych, tak, by sterowanie w takiej wizce torów odbywaÙo si¿ na podstawie meta-
informacji). 

Moc P § energia wydatkowana w jednostce czasu. 

Moc asekuracyjna Ps suma mocy jaÙowej i roboczej, stanowica zabezpieczenie 
egzystencji ukÙadu: Ps = P0 + Pr. 

Moc caÙkowita P najwi¿ksza moc, jak mo�e przetworzy° ukÙad w okreïlonym 
stanie. 

Moc dyspozycyjna Pd nadwy�ka mocy pozostaÙa ukÙadowi po wyrównaniu strat 
energetycznych do otoczenia, stanowi ró�nic¿ mi¿dzy moc caÙkowit a jaÙow: 
Pd = P – P0. 

Moc jaÙowa P0 moc wydawana przez ukÙad na pokrycie strat energii (tj. skompen-
sowanie energii traconej skutkiem kontaktu z otoczeniem, bez wykonywania pracy 
u�ytecznej). 

Moc jednostkowa ν  wspóÙczynnik w równaniu na moc caÙkowit ukÙadu: P = �ac. 

Moc koordynacyjna Pk nadwy�ka mocy pozostaÙa z mocy caÙkowitej po odj¿ciu 
mocy asekuracyjnej (tj. jaÙowej i roboczej), mo�e zosta° zu�yta na przeksztaÙcanie 
otoczenia i zaspokajanie potrzeb wy�szego rz¿du, tj. nie sprowadzajcych si¿ do 
przedÙu�anie egzystencji ukÙadu: Pk = P – Ps. 

Moc korelacyjna K moc odpowiadajca energii korelacyjnej. 

Moc maksymalna Pm najwi¿ksza moc caÙkowita ukÙadu w cigu caÙego czasu jego 
istnienia. 

Moc robocza Pr moc zu�ywana przez ukÙad na zapewnienie sobie zasilania. 

Moc wewn¿trzna Pi moc przetwarzana przez ukÙad. W przypadku organizmów: 
moc fizjologiczna. 

Moc zewn¿trzna Pe moc, której otoczenie mo�e dostarczy° ukÙadowi. W przypad-
ku ukÙadów funkcjonujcych spoÙecznie (szczególnie ludzi) istotn jej cz¿ïci jest 
moc socjologiczna, czyli moc, której danemu ukÙadowi mog dostarczy° inne. 

Obieg sekwencja przebiegów jednego rodzaju. 

Obieg korelacyjny sekwencja przebiegów korelacyjnych. 

Obieg reakcyjny obieg korelacyjny, sprz¿gajcy korelator z otoczeniem w cykl 
przebiegów reakcyjnych prowadzcych do decyzji i nie modyfikowanych przez 
homeostat. Np. odruchy u zwierzt. 

Obieg refleksyjny obieg korelacyjny, sprz¿gajcy korelator z homeostatem w cykl 
przebiegów refleksyjnych nie prowadzcych do decyzji. 

Obieg refleksyjno-reakcyjny poÙczenie obiegu reakcyjnego z refleksyjnym. 
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Obj¿toï° charakteru 
� Ùczny zakres dynamizmu, szerokoïci i poziomu charakteru.  

Obraz stan ukÙadu, z którego odczytywany jest przekaz, albo komunikat na koÚcu 
toru sterowniczego (na wejïciu ukÙadu poddanego oddziaÙywaniu). 

Organ wydzielona funkcjonalnie cz¿ï° ukÙadu, tj. przeznaczona do wykonywania 
okreïlonej klasy czynnoïci. 

Organizacja ukÙad zÙo�ony z wielu podukÙadów, wïród których jest conajmniej 
jeden organizator i jeden ukÙad sterowany. 

Organizator ukÙad samodzielny sterujcy innym ukÙadem zorganizowanym. 

OryginaÙ system, którego dotyczy przekaz, albo komunikat na pocztku toru ste-
rowniczego (na wyjïciu sterownika). 

Osobowoï° § termin psychologii wspóÙczesnej, ró�nie rozumiany w poszczegól-
nych doktrynach; z reguÙy odpowiadajcy sumie istotnych wÙasnoïci osobnika 
ludzkiego, tak wrodzonych, jak i nabytych. 

Paradezinformowanie (domniemywanie nietrafne) parainformowanie w przy-
padku nieto�samoïci skojarzeÚ w 
ródle i odbiorniku; lub przy braku skojarzeÚ w 
odbiorniku odpowiadajcych skojarzeniom w 
ródle, czy odwrotnie. 

Paradezinformowanie dysymulacyjne (niedomyïlnoï°) brak w odbiorniku skoja-
rzeÚ odpowiadajcych skojarzeniom w 
ródle (np. dosÙowne zrozumienie wypo-
wiedzi, zawierajcej aluzj¿). 

Paradezinformowanie konfuzyjne (domniemywanie opaczne) pojawienie si¿ w 
odbiorniku skojarzeÚ, wszak innych ni� te wyst¿pujce w 
ródle (np. opaczne 
zrozumienie aluzji). 

Paradezinformowanie symulacyjne (domniemywanie bezpodstawne) parain-
formowanie w przypadku wystpienia w odbiorniku skojarzeÚ pozbawionych 
odpowiedników w 
ródle (np. doszukanie si¿ aluzji, której nie byÙo). 

Parainformacja informacja zawarta w oryginaÙach, z których jeden jest paraorygi-
naÙem, lub te� w obrazach, z których jeden jest paraobrazem. 

Parainformowanie wywoÙywanie parainformacji (informowanie przez wywoÙy-
wanie u odbiorcy skojarzeÚ). 

Parametry charakteru (podstawowe) dynamizm D, poziom N i szerokoï° L. 

Paraobraz obraz nie b¿dcy transformat oryginaÙu. 

ParaoryginaÙ oryginaÙ nie transformowany w obraz. 

Paratransinformowanie (domniemywanie trafne) paratransinformowanie w 
przypadku to�samoïci skojarzeÚ w 
ródle i odbiorniku (np. zrozumienie aluzji). 

Podatnoï° ukÙadu M w odniesieniu do bod
ców: zakres bod
ców le�cych poza 
przedziaÙem tolerancji ukÙadu, które mog wymusi° okreïlony typ reakcji. 

Podatnoï° ukÙadu M w odniesieniu do mocy: stosunek mocy roboczej do caÙkowi-

tej = ≤
r dP P

M
P P

. 

Poj¿tnoï° cybernetyczna Ùatwoï° powstawania rejestratów skojarzeÚ odpowiada-
jca wzgl¿dnemu wzrostowi przewodnoïci korelacyjnej na jednostk¿ mocy korela-
cyjnej. UkÙad jest „poj¿tny”, gdy rejestraty powstaj w jego korelatorze „Ùatwo”, tj. 
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wzrost przewodnoïci korelacyjnej na jednostk¿ mocy korelacyjnej jest wzgl¿dnie 
du�y. 

Pole charakteru suma mnogoïciowa punktów charakteru, tj. zakres dynamizmu i 
poziomu charakterów danego zbioru ukÙadów autonomicznych (np. grupy ludzi). 
Odpowiada ona zakresowi bod
ców powodujcych po�dane (z punktu widzenia 
ukÙadu sterujcego) reakcje ze strony ukÙadu sterowanego, niezale�nie od tego, czy 
s one po�dane czy nie przez ukÙad sterowany. 

PotencjaÙ efektorowy (estymacyjny) Ve potencjaÙ wywoÙywany przez segment 
estymacyjny korelatora w efektorze. 

PotencjaÙ korelacyjny Vk potencjaÙ wywoÙujcy przepÙyw energii korelacyjnej. 
Odpowiedni moc korelacyjn oznacza si¿ K. PotencjaÙ korelacyjny jest sum po-
tencjaÙu receptorowego i refleksyjnego: Vk = Vr + Vh. 

PotencjaÙ perturbacyjny Vp potencjaÙ wywoÙywany przez emocje w homeostacie, 
tj. wprowadzany przez korelator do homeostatu. 

PotencjaÙ refleksyjny (homeostatyczny) Vh potencjaÙ, przy pomocy którego home-
ostat modyfikuje potencjaÙ rejestracyjny. 

PotencjaÙ rejestracyjny (receptorowy) Vr potencjaÙ wywoÙywany przez receptor w 
odpowiednim segmencie rejestracyjnym korelatora. 

Poziom charakteru N liczba skojarzonych elementów korelacyjnych. 

Poziom pierwotny charakteru N0 liczba elementów korelacyjnych skojarzonych na 
pocztku istnienia ukÙadu samodzielnego. 

Poziom graniczny charakteru Ng maksymalna mo�liwa liczba skojarzonych ele-
mentów korelacyjnych ukÙadu samodzielnego. 

Punkt charakteru 
� para uporzdkowana (D, N) odpowiadajca Ùcznemu podaniu 

dynamizmu i poziomu charakteru ukÙadu. 

Przebieg jednorazowy proces sterowniczy. 

Przebieg korelacyjny przebieg zapocztkowany przez bodziec, mogcy zakoÚczy° 
si¿ reakcj ukÙadu. 

Przebieg reakcyjny przebieg wg schematu: 

bodziec → korelat → decyzja → reakcja; 

po drodze: 
otoczenie → receptor → rejestrator → 

→ ïrodowisko korelacyjne → estymator → efektor. 

Przebieg refleksyjny przebieg wg schematu: 

bodziec → korelat → emocja → refleksja. 

Faz¿: bodziec → korelat zwie si¿ przebiegiem wst¿pnym. Zachodzi on po drodze: 
otoczenie → receptor → rejestrator → ïrodowisko korelacyjne. 
Natomiast peÙen przebieg korelacyjny zachodzi po drodze: 

droga przebiegu wst¿pnego → homeostat → ïrodowisko korelacyjne. 

Przewodnoï° G stosunek mocy do potencjaÙu powodujcego przepÙyw tej mocy: 

=
P

G
V

. Ta definicja ró�ni si¿ od okreïleÚ przyj¿tych w fizyce, np. przewodnoïci 
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elektryczn nazywa si¿ stosunek nat¿�enia prdu do napi¿cia. W teorii Mazura 

najwi¿ksz rol¿ odgrywa przewodnoï° korelacyjna (stosunek mocy korelacyjnej do 

potencjaÙu korelacyjnego). 
Pseudoinformowanie (informowanie pozorne) informowanie przy pomocy kodu 
niejednoznacznego (cigi kodów s zupeÙne, ale nie tworz bijekcji zbioru orygina-
Ùów na zbiór obrazów). 

Pseudoinformowanie dysymulacyjne przekaz informacji rozwlekÙej (informowa-
nie redundantne), tj. przetworzenie jednego oryginaÙu na wi¿cej obrazów. 

Pseudoinformowanie symulacyjne przekaz ogólników, tj. przeksztaÙcenie wi¿cej 
ni� jednego oryginaÙu na jeden obraz, co utrudnia identyfikacj¿ oryginaÙu odpo-
wiadajcego rzeczywistemu stanowi 
ródÙa. 

Receptor organ przeznaczony do wykrywania bod
ców. 

Refleksja wpÙyw homeostatu na korelator. 

Refleksja osÙabiajca zmniejszenie potencjaÙu refleksyjnego aby zmniejszy° te� 
potencjaÙ korelacyjny i zapobiec decyzji prowadzcej do reakcji niekorzystnej dla 
ukÙadu. 

Refleksja wzmacniajca zwi¿kszenie potencjaÙu refleksyjnego, aby zwi¿kszy° te� 
potencjaÙ korelacyjny i wspomóc decyzj¿ prowadzc do reakcji korzystnej dla 
ukÙadu. 

Rejestrat zapis (ïlad) komunikatu o stanie tera
niejszym lub przeszÙym ukÙadu lub 
jego otoczenia, dokonany w odpowiednim segmencie korelatora (rejestratorze) 
dokonany przez zmian¿ przewodnoïci ïrodowiska korelacyjnego w tym segmen-
cie. 

Rejestrat skojarzenia rozkÙad przewodnoïci na drodze skojarzenia. 

Równowaga funkcjonalna stan systemu mo�liwie najbardziej odlegÙy od stanów, 
w których nast¿puje dezorganizacja systemu (utrata zdolnoïci sterowania si¿ przez 
system lub mo�liwoïci sterowania systemem z zewntrz). 

Skojarzenie powstanie drogi o zwi¿kszonej przewodnoïci Ùczcej dowolne ele-
menty korelacyjne. Mo�liwe jest osiem rodzajów skojarzeÚ ze wzgl¿du na odpo-
wiednie zwizki mi¿dzy potencjaÙami powstajcymi w korelatorze, tworz one 
trzy grupy. I. skojarzenia na wejïciu korelatora („wejïcie ~ wejïcie”): 1. wra�e-
nie ~ wra�enie (Vr ~ V'r); 2. refleksja ~ wra�enie (Vr ~ Vh). II. skojarzenia dowolnego 
wejïcia z dowolnym wyjïciem: („wejïcie ~ wyjïcie”): 3. wra�enie ~ decyzja (Vr ~ Ve); 
4. refleksja ~ decyzja (Vh ~ Ve); 5. wra�enie ~ emocja (Vr ~ Vp); 6. refleksja ~ emocja 
(Vh ~ Vp). III. Skojarzenia na wyjïciu („wyjïcie ~ wyjïcie”): 7. decyzja ~ decyzja 
(Ve ~ V'e); 8. decyzja ~ emocja (Ve ~ Vp). 

Spostrzegawczoï° § wrodzony wzorzec receptywnoïci zmysÙowej. 

Sprz¿�enie zwrotne oddziaÙywanie zachodzce w p¿tli zÙo�onej z toru oddziaÙy-
wania ukÙadu na otoczenie i otoczenia na ukÙad. 

Statyzm (charakter statyczny) poïredni typ charakteru wyró�niony ze wzgl¿du na 
równowag¿ mi¿dzy skÙonnoïci do wydatkowania i do gromadzenia energii. Ilo-
ïciowo: klasa autonomów dla których D ≈ 1. 
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Sterowanie wywieranie po�danego wpÙywu na bieg zjawisk. Innymi sÙowy: pro-
ces wpÙywania przez jeden ukÙad (sterujcy lub sterownik) na drugi (sterowany) w 
celu doprowadzenia ukÙadu sterowanego do po�danego stanu, b¿dcego celem 
sterowania. 

Symulacja (informowanie symulacyjne) informowanie „z nadmiarem”, tj. tak, by 
zbiór obrazów zawieraÙ wi¿cej informacji niebanalnych ni� oryginaÙ. 

Szerokoï° charakteru L (w odniesieniu do dynamizmu) zakres aktualnego dy-
namizmu charakteru odpowiadajcy przedziaÙowi bod
ców po�danych prowa-
dzcych do decyzji (tj. powodujcych przekroczenie potencjaÙu decyzyjnego), w 
odniesieniu do caÙego diapazonu bod
ców, na które czuÙy jest system ukÙad. Gdy 
L = 1, decyzj¿ wywoÙuj wszystkie wykrywane bod
ce. 

Szerokoï° charakteru L (w odniesieniu do mocy) stosunek mocy asekuracyjnej do 

mocy caÙkowitej; stanowicy sum¿ podatnoïci i tolerancji: = = + =
sP M

L T M
P r

. 

Temperament § w psychologii klasycznej reaktywnoï° czÙowieka, lub wrodzony 
wzorzec tej reaktywnoïci (inaczej mówic wrodzony wzorzec emocjonalny). 

Tolerancja ukÙadu M (w odniesieniu do bod
ców) zakres bod
ców, wywoÙuj-
cych reakcj¿ niezale�nie od tego czy bodziec odpowiada dynamizmowi ukÙadu (tj. 
na ile jest korzystny). 

Tolerancja ukÙadu M (w odniesieniu do mocy) stosunek mocy jaÙowej do mocy 

caÙkowitej: 
ν

= =
0P w

T
P a

; jest wprost proporcjonalna do stratnoïci ukÙadu i odwrot-

nie proporcjonalna do jakoïci tworzywa. 

Tor energetyczny droga dopÙywu energii do efektora. 

Tor informacyjny droga przepÙywu informacji z receptora do efektora. 

Tor sterowniczy drogi oddziaÙywaÚ sterowniczych okreïlone w danym ukÙadzie 
lub w jego otoczeniu. 

Transinformowanie informowanie wierne, tj. tak, by informacje w zbiorze obra-
zów dokÙadnie odpowiadaÙy informacjom w zbiorze oryginaÙów. 

UkÙad (system) 
� wydzielony na jakiejkolwiek podstawie fragment rzeczywistoïci 

(twór), w którym wyró�niamy dwa aspekty: zbiór obiektów (tworzywo ukÙadu) i 
zbiór relacji mi¿dzy nimi (form¿ lub struktur¿ ukÙadu). W teorii Mazura wyró�nia 
si¿ trzy aspekty: energi¿, materi¿ (Ùcznie energomateri¿) i struktur¿. UkÙad wg 
Mazura to twór okreïlony tylko strukturalnie (czyli struktura jednego lub wielu 
systemów w poprzednim rozumieniu). 

UkÙad samodzielny (autonom, ukÙad autonomiczny) ukÙad samosterowny zaopa-
trzony w homeostat, inaczej: ukÙad zorganizowany z wÙasnym zasilaniem, samo-
dzielnie przetwarzajcy dostarczane informacje, zdolny do automodyfikacji 
niektórych wÙasnych parametrów tak, by ich wartoïci odpowiadaÙy (lub wzgl¿dnie 
maÙo ró�niÙy si¿ od) optimum wyznaczonemu w zale�noïci od parametrów ïro-
dowiska. UkÙad samodzielny mo�e sterowa° nie tylko samym sob, ale i innymi 
ukÙadami we „wÙasnym interesie” polegajcym na jak najdÙu�szym zapobieganiu 
degeneracji swojej struktury. 
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UkÙad samosterowny (automat) ukÙad sterowny zaopatrzony w korelator, inaczej: 
ukÙad zorganizowany z wÙasnym zasilaniem i samodzielnie przetwarzajcy do-
starczane informacje. 

UkÙad sterowny ukÙad zorganizowany zaopatrzony w akumulator, inaczej: ukÙad 
zorganizowany z wÙasnym zasilaniem. 

UkÙad zorganizowany ukÙad, w którym zachodz procesy sterownicze. Zawiera co 
najmniej dwa organy: receptor i efektor. Inaczej: ukÙad wykonujcy czynnoïci po 
zadziaÙaniu okreïlonych bod
ców. 

Wra�enie korelat informacji o bod
cu odebranym przez receptor. 

WspóÙczynnik dynamizmu ukÙadu n stosunek iloïci tworzywa ukÙadu do jego 

jakoïci: =
C

n
A

. 

WspóÙczynnik rozbudowy C wspóÙczynnik w uogólnionym równaniu iloïci two-
rzywa ukÙadu, przy uwzgl¿dnieniu procesu rozbudowy systemu, równowa�cego 
degeneracj¿ tworzywa: −

= −( ) (1 )Ct
gc t c e ; cg to graniczna iloï° tworzywa. 

WspóÙczynnik starzenia A wspóÙczynnik (staÙa ekstynkcji) w równaniu wykÙadni-
czego zaniku jakoïci tworzywa ukÙadu: −

= 0( ) Ata t a e . 

WspóÙczynnik swobody f stosunek mocy koordynacyjnej do dyspozycyjnej 

(udziaÙ mocy koordynacyjnej w nadwy�ce mocy pozostaÙej po odj¿ciu mocy jaÙo-

wej od caÙkowitej): =
k

d

P
f

P
. 

WspóÙczynnik zasilania r stosunek mocy roboczej do asekuracyjnej (opisuje 

wzgl¿dny koszt energetyczny zapewnienia sobie przez ukÙad zasilania): =
r

s

P
r

P
. 

Wyobra
nia odtwórcza powstawanie wyobra�eÚ na podstawie rejestratów skoja-
rzeÚ wynikÙych z dawnych wra�eÚ. 

Wyobra
nia twórcza powstawanie wyobra�eÚ na podstawie nowych skojarzeÚ, 
nie zwizanych z dawnymi wra�eniami. 

Wyobra�enie wypadkowa rozpÙywu mocy korelacyjnej wywoÙanego przez bo-
dziec oraz rozpÙywu zastanego w ïrodowisku korelacyjnym. Wyobra�enia mog 
powstawa° tak skutkiem wra�eÚ jak i refleksji, tj. bod
ców pochodzcych zarówno 
z receptora jak i homeostatu. 

Zbiór podÙu�ny komunikatów przyczynowo-skutkowy cig komunikatów, taki, 
�e ka�dy element cigu nale�y do innego zbioru poprzecznego (tj. wyst¿puje w 
innym miejscu danego toru sterowniczego). Kod jest przeksztaÙceniem komunika-
tów nale�cych do jednego zbioru podÙu�nego. 

Zbiór poprzeczny komunikatów zbiór komunikatów w dowolnym miejscu toru 
sterowniczego. 

�ywotnoï° (witalnoï°) 
� podstawowe wrodzone cechy biofizyczne organizmu (np. 

pÙodnoï°, tempo metabolizmu, ruchliwoï°, zdolnoï° regeneracji) odpowiadajce 
cechom arystotelesowskiej duszy wegetatywnej. Wg Mazura moc jednostkowa. 
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