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Zastrzeżenie:

Jestem projektantem, nie teoretykiem.

To, co zostanie powiedziane (i pokazane) jest po pierwsze subiektywne, po drugie nie musi być prawdziwe, 

bo prawda to tylko sposób opisu/interpretacji rzeczywistości. 



Nadmiar uchodzi za zło, efekt uboczny współczesnej cywilizacji, bazującej na przyspieszającym rozwoju.

Zastanawiając się nad statusem nadmiaru, proponuję zacząć od rudymentarnych zasad prowokujących ten 

przyspieszający rozwój.



Jedną z takich zasad jest (tak proponuję przyjąć na potrzeby niniejszego wystąpienia)

zasada sprzężenia zwrotnego.



Sprzężenie zwrotne - definicja:

oddziaływanie stanu końcowego (wyjściowego) elementu w zmiennym układzie, 

na jego stan referencyjny (wejściowy).

układ element stan



Sprzężenie zwrotne - działanie*

zmiana

stan A

*W tym i we wszystkich kolejnych schematach obowiązuje grawitacja.



stan B

Sprzężenie zwrotne - działanie



zmiana

stan B

Sprzężenie zwrotne - działanie



stan B

zmiana

Sprzężenie zwrotne - działanie



Sprzężenie ujemne dąży do równowagi trwałej, jest bezpieczne, jednak reduktywne.

zmiana

stan A



zm
ian

a

stan B

Zmiana stanu powoduje redukcję tej zmiany



zmiana

stan A

i powrót do równowagi.



Sprzężenie dodatnie, bazuje na równowadze chwiejnej.

stan A



Jakiekolwiek wyprowadzenie ze stanu tej równowagi wzmaga parametry zmiany.

zmiana

stan A



Jakiekolwiek wyprowadzenie ze stanu tej równowagi wzmaga parametry zmiany

zmiana

stan B



i w konsekwencji powoduje wypadnięcie poza układ.

zmiana



Intuicyjnie czujemy, że w przeciwieństwie do układu naturalnego, 

układ stworzony przez człowieka, zwany cywilizacją, działa na zasadzie sprzężenia dodatniego.

Tak też jest!



Spróbujmy to zilustrować.



Wyjdźmy od układu naturalnego, który działa na zasadzie sprzężenia ujemnego.

stan równowagi naturalnejczłowiek (ludzie)
układ naturalny (sprzężony ujemnie)



Człowiek poczuł wolę wyjścia poza układ naturalny* 

stan równowagi naturalnejczłowiek (ludzie)
układ naturalny (sprzężony ujemnie) wola

*z dyskusyjnych powodów, być może dla osiągnięcia większej wygody.



Powziął działania, które, zgodnie z jego wolą, ów układ zaburzały. 

działanie



Z czasem działania te były coraz trudniejsze, ze względu na ujemnie sprzężony układ naturalny, 

zwierzęta 

(nie były tak ambitne)



toteż kilkukrotnie człowiek wracał do stanu zbliżonego do biernej stabilności. 



Z nieznanych jednak przyczyn powracał do działania zaburzając układ,



aż do przełomu spowodowanego wynalezieniem narzędzi.

Przy ich użyciu modyfikował układ tak, że powoli zaczął zatracać 

cechy sprzężenia ujemnego.   

wynalezienie narzędzi



Wynalezienie narzędzi zapoczątkowało powolną zmianę (samoregulującego) 

układu naturalnego w (niestabilny) układ sztuczny - cywilizację.   

wynalezienie narzędzi

ogenlarutan udałku ceinok



Nie od razu jednak zmieniany cywilizacją układ objawił cechy sprzężenia dodatniego.  



Stało się to niepostrzeżenie, po osiągnięciu kulminacji stanu równowagi chwiejnej pomiędzy potrzebami człowieka 

a możliwościami ich spełnienia przez cywilizację.  

stan równowagi chwiejnej



Od tego momentu, cywilizacja zaczęła wspomagać człowieka bardziej, niż tego potrzebuje,

  



przy okazji generując coraz większe zapasy nadmiaru*

  

NADMIAR

*NADMIAR - produkt cywilizacji, którego człowiek nie jest w stanie spożytkować.



NADMIAR

i popychając coraz dynamiczniej ku granicy stworzonego przezeń układu.

  

tu (mniej więcej) jesteśmy



Co dalej?



Scenariusz 1: kontynuacja ku nieuchronnej katastrofie.*

NADMIAR

*interesujące, choć mało prawdopodobne



Scenariusz 2: Przebudowa układu cywilizacji w nowy układ.

NADMIAR

tu (mniej więcej) jesteśmy



Scenariusz 2a: układ sprzężony ujemnie*

)n nieow my ujeuk y ład żon (sprzę

NADMIAR 

*tworzący nowe, samoregulujące i wygodne dla człowieka środowisko - nęcące ale chyba zbyt nudne, by człowiek się nim zadowolił.

stan równowagi trwałej



Scenariusz 2b: układ niesprzężony*

ukła
d nie

sprz
ężon

y

NADMIAR

*którego cechy regulowałby człowiek.



ukła
d nie

sprz
ężon

y

NADMIAR

*i który pozwoliłby na dalszy rozwój z wykorzystaniem zasobów zgromadzonego nadmiaru.

Scenariusz 2b: układ niesprzężony*

układ niesprzężony



Jak uformować krzywą zmiany cech środowiska?



Jak uformować krzywą zmiany cech środowiska?

MUSIMY SIĘ (CHYBA) ZASTANOWIĆ... 
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