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Ęrszarćl tadeuóibw"ical )

KCHHIffiRSI?A .&}łA!,TżA ĘRżrD§r§§§C§ WB§AiiYC§ I'ffiOS RCPOafA',T.łJIIA OBĘAZ{,\i!'W DlA-
GNo§TYCE lfftsRA.YycH NELĘoI]ilT'EicsJi

'1e 
c*lóu niniejezej Braą' przrj;Ąo aaetgpująeą fornalizaeJg proee.*ół d,e-

ćryźryjnyń zwiqaaąlch z diegnoetyką nedyczuąl
Paqje§t P noże aaajdowaĆ sig vł jedąrn z § ::nałąreb dysŁT eŁnyeh wzałer,ńie rłfJklu-
*aajqcYeŁr sig stanów. §tarr pacjer:rts nie jest zn§Ąr uktadowi*rozpoznejące&u,
natorBia§t znany jesŁ wek.i.*r *;tsa,ptonów x * (xl l X21 ".., x*)r. Vśród składo-
łlYclr vektoła X wJ'różrriĆ aoż"&a czl*r§ kate6orie. Do pierwsaej kategorii aali-

'-- - §a}'IBY ie §Y&PtoąY, które yiyreźają się ]"iczb*wo (np. cińnienie icrwi, , ]npera-
tura, Ęmik niektórych arralis cheniczrrgch}, lane taxie aą najły6łiniejsre i
nie wYnageją żadngc}r specja)rrycb zabiegów przy obliczaniu w oparciu o nie ne_

' trYk dYgilrYninBcyjnycb potrzebnyclr do rozpoenawania. Do drugiej kategorii za_
1icatrmY itane nie nająee eharakteru licab, 1_acz umovrr5rch &oć!ół, pozrralające
jeCna& §a ry'ielo§topąiowe różnicowenie. Przykłałten tego rodzaju danej jest czE-
sto §potykal§. w nedycynie zapis vyników w posteci różeej 1iczb$ §ł:eboli +,
okre§lejącej wie].kość lnt€§§ywności oceaieaej reakcji (ap" aler.gieznej)" !r;
prajrpaaliru tego rodzaju danych koaieczrre jest stosowarrie specjalrlych netłlk,
u*zględniającycl, fakt niereprezeaLat;nrrrosci wyników daiałań aryŁcetycznych
rrykonywanych ng rozfiaŻenych kodach" llrzecia kategoria obejmuje dane nłuące ,
charakter aąotowen-ią obecgo§ci bądź brakrr oĘeślanego "objawu" Danę tej ka-

§. '"egorii BoŻlia rozpstrxpł"'aĆ jako szczególny praykład ilanycb poprzednio onówic*' nej drr€iej kategorii 1,:.b w§rkorzy§tując notację (Ort) uznać je za d,ene logiea*
ne i bazowaś aa jedrrej z o'etlyk vypracowar4rch y teorii kodów (np. ns Be'.ryc€
lłnmłnge}. 3otatnia ktegoria danych obejnuje werbalnie opisane łiana dotyczące
łXmiad,u i oPinii lekarza o stanie cbor3go. .}eCyną drogą rłykorzystania t}eh da_
rryc}r w autoletycznej, konputerowej ćtiagrrostyce jest posłużenie sig rozbicierł- oPisów rra klas;c i lProvadzeuie nniej 1ub bardziej arbit,rekrego kocu porządko_
*ego, czYli w PraktYee -- §Prowad,zenie rozł,ażarrego przypadkr: do omówiorrej .ły_
Źej ketegorii dru§iej. T referacie przeĄyekutowana zosianie szerzej grupa bl1-' , ' kuna§t,u rdŻnej Psstaci netryk noźlię,ch do za§ioso!.raĘia rł tyuienionych v6lżej' kategoriach dar4lch i podane zoatgną perme uwagi na te&at ich przydatności.
Zaga&nieniu tenu po*ł{.ęcono tak wiele uwagi z te€c po,.rl§du, że załóyłao vyaj,ki
autcfa! jak i dane literaturowe zdają się przenariad za ce]"owością_ stosowaniap d,ingłostyee neĘrczrrej rnetod rożpoznawania obłazów opartjrch na klyteriaqlr !qj_
ainalnoodległościorlych (algorytny \Tł, NM, k-]B,I i pochodne), a jakość rozFoirra-
*ania przy uż;yciu tych algorjltnów 1ł kr,ytJ,icane ęosór.l zaleĘ od zastoso,r,enej

zsdanie rozpoznawania postarłić eożn' w eposób następujący. zranych jest Lprrypaćlków dla których poza wektoren x siado§y jest t€kże §tąn §e (t12, ...l,i). w jakin zuajduje się pacjeat. W oparciu o tą irrfortację ,łypracować nateąl re_
1 ) Akailenia Oórniczo Hutnicza, Krakór



6uł9 Bp rgErrgie§ą jako oćrroo::mt€ s{D ,blgau 96kt§xióT firEptoBó§ {e cblo§u

t!aaó§} poa*a).ającą ag ob€śl@ie atefóg itla peejeatów ee an&Jr& jeĄmie *e_

btóf,€,p ątrytooóv X" Rozriąaani,e taiŁ po8ia!ń§&§se eąa:nis aeżlipe j€st rra Li].-
&,ł *re,§§eh" &}eae eą próĘ stosoranią iu ap8fĘtlr log§,Łt ilateeety§eej i t"a-

blic {teg§i,ryjn§/eb, e taBże pr{by podejścia od slroąy aetod Bt,aty§tyki eat€Ba-

tyezae5 , wtsr§ay§i8iriero nodyfikacji wzonr Bryesa obe#?_ająeego prawdopoóc*

bieńatpo,e poetertord' R rriatejagej §ra{y adeE3ćlowa§ro wkorr#gtać do rozxiąry-
rxani* posterd§aąg§ u.ld6rla retoĄr .e*riązane a teorię ro&poas{}srs9ia obraaó§"

xetod tych iatnieje jefuek gtogunkot9o duźo, nlewiele jest natomia8t pfae FG-
amląjąqyeh Da ocen€ ich przgdataości i rrz5lędnej efe}ct3rmości B koBjśretĘlcb,

&aike.ie& ::o*poz,nłslanie " rrako no6e1 plobl-ear: 6ia6poetycae8o pfzs jęto a9gać1*

aieąie ćliapozovarria gęuroiafekcji C:iecięcueh, a rł szczególaości roąoozns*a_

§ie tlżecłr atarrór: t } xłirusowe aapalenie opołl $ćugoyĘr&, 2) bakteryjne zapa-

leaie opon nóagorłyc}r, 3} żadna z vryuienior5,ctr eborób. Tly'ńr przeCstewionego
Ea6e;u wynikal a ttlku powodór. Po pierweze diagnoaa w przypadku omółi,oąyeh
ghorób stawiarla jest, przea lekarza v oparciu o dene należące głórtnie do pier.
,§uej i dngiej z wJrnieaiony.cb rryżej kategorii, cc ułatsria obliezenia" Po ćru-
gie vryniar wektora cecb X jest niewielki (k=8) a dzięki popula:ności ometłia*

,\yeb elrordb etosunkoBo ł§t§o Ęło uztrlskać r€pr€?entatJrune zbiory daąych kli-
BlezĘYch, elanbrriąeyeb bazę do bućIouy odnzorowania B" {Ti badą§iacb przyjęto
& * ?5Or pr3y cątn ogrenieaenie ąmikało głdanie e uygddy progreocr:,aaia i prrg-
godowywmia darych}. Fo trzeele wreazcie problen diagnozowłnia w§kazg:,,ych cb,o-

rób jeet §ażny z ułragi no uwarunkol,ianig Be(ąy'czne - przebieg obydvu *1rniełio-
ąveb i*or6b je§t w§ocĘ* niebezpieezny dla pacjente a postępo*,enie leeariicze
jest oduierrrre ponimo dużeto ilódbbiel,;twa syp$tonóv.

Poaługlrtjąc *ię przryjętlm ncdelm problemu d,iagnoł*tyez::ego poCj9to prćbę
oceay efebtyrłaośei kilku popu}arnyeh algoqrtnów rozpoaraw=nis w aspekcie ie.}:

vzględnyeh gad, l za]-et oraz w zesŁeryistiu z efekt;rwnością dia3csigki przepro_
raćzanej praea człowieke. Fadaaiu poćldlano ! zrranych netod rozpozaał,ania oraz
netoĘ opracolpanĘ *pee;alnie óo rewżązywaaia poetervione3o zadania. Z :B€iod

§tosu§jśolro §aeTok§ e&Bąrch badlano e].gorytĘrt nąjbliższego eąsiada (Hts), nej_
bllżazej średaiej (§§), Ąyskl§Bliaącji liniołrych i§ilssona), fEnkcji poteacjgi_
ąy,eh oraz nininralne6o pyżykg ("bayeeowski")" rstota tych g.r8oĘ-tnćw przeds.,a-
ńorra będzie ry referaele. uzry§ka&€ ęysśki wokaąru.ały n§ użytecar-lość aeł.od ni-
niąa}nocólegiościorłych ( et€orytn NN) oraz meioĄł fi,nkcji p§tenejainych" Ja'toś ć
rozpłanałania uzyskena prary uĄreiu tycb Ą]8oĘrtnów lryta poróviącygh.r z jakcś_
eiq E,iapoz stc*IiaĘic}l przez lekarą-- (8?$ poprarnryeh). żasta::a1rie;ące byic
sto§tekolrro e?abe rozpoaawie realizovrane praea proeedurę śteiy§tyeg9}ą (ai-
łri-nalłeg§ ryzlka}" 3r8ypusue?8łlo, że prrycąrrrą ł}ył§ ni€źb§"Ł dokładna budgrira
rozkłaćóp p3ą§dopo&obieńst*a, na kŁórxlch op§ris a),gorytn :netoĄt, drogą aaaliag
zneoycŁ przypadkćw" §la werldikaeji- tego prąĘ)usuczenia apr.acowano ory§i-narąĘ
kmcepcję netody roapoanawaai,a, rxrzglęćlaiająeq specyfikp ć*łql'ch. ?rzy jej rry*
korayetńniu otrąrraano 98S poprawrryeh diagnoz, co w i§t,otĄy spoadb p:";ervyższało
wmj"ki uryekiwane prgy ponoąy inr5lch meiod, 8 takż§ uryaiki uayskiwane przea
lek€rży. trgtota opracowanej netoĄv przedstarrlone zost€mie w refera*ie"



:L §szarćl Taćleusiesrie"! }', abigniew Bdibutt }

HoDELo\1iAtTlE FP.oCESOW END0KR§NOIiGTCZNY0H §TAKo MSTODA ANAi'TZtr D-r§A![I&i oDDZtA,

ŁT$AN HORMo§ALbrcII

1nteg3acyjna l regulae3ąjna rola horalonów w organiżnie człowieka poaestaje.

wciąż jedrgp a najistotniąjszych zagaCnień zaró,.ryno fiajologii jak i alĘca*;1r
pra}cŁycanej. Potwierdza to przyznarrie w t.977 roku nagroĄr Nob]-a vła6nie za
badania w dziedzlnie lrormonów aózgorłych (a. Sctraily, R.6ui]-lenie, B. Yallow).
Analiza roli i działa4ia mecharrizmdw hormonaląłeh lrapotyke jednak lrg trudnoó-
ci nie tylko fizjologicznej i biocheoicznej natury, Leca także na barierę in-
fornacyjną, związń4ze zżożonoóeią oddziaływań i liczbą sprzgżeń zwfotnych'*l ponigdzy'podvłzgórzem, przysa(Łą nózgową i gruezołani produkojqcyni horncrry.
Prześledzenie wszystkich występujących tu urł,arunkowań i przew!Ąrwenie zjawisk

_ napotyka na duże trudności, w związku z cz§|ń nrriej efektyl,vne jest klinicane
wykorzystanie aH,ualnie dostępnej wiedzy o hormonach a także trudniejszc jest
plenołanie eksperymentów fizjologiczn,ych, nogących wiedzę tą posunąć naprzód.

Sydaje się, że w tej aytuacji ielowe .iest zastosov,,anie do opisu gystenu
procesów endokrynologicznych aetod matenaiycznych stosował\ych w teorii syste-
mów, aw szczególności uykorzystanie nożliwoóci związan;rch z zastosowsriien
elektronicznych naszyn cyfroriiyeh do synulacji procesów zachod,zących w syste_
mie. Zachodzi jednak uzasadaina wątplirtość, cz;l w obeeąm stanie wiedzy na
tenat działania nechą4izmóv _hormonaJ:rych, qtanie którerru z peu,,nością Caleko
do kompletności, możliwe są próby synulacji oraz co takie próby nogą -.rnieść.

\' 
Aby odpowiedzieć.na postawione pytanla podjętc próbę skonstruowania i wy_

testowarria na maszynie cyfrowej modelu synulacyjnego systemu odrlziałyvlań bor_
monalaych związanego z kształtowenien się cyklu niesiączkowego u kobiet. tTak

wiadomo systeu ten jest dość zŁożotty, Eółż w jego skład iychodzą podwzgórzorve

r czynniki uwalniająee (T,E-RH), regulowane ptzez r,,p3yw nerwów€ i humoralne, a
takŻe przy§adkowe hornony tx"opowe - gonadot,ropiny FS}l, iJ{ i l,T§, pd,ćiziałJrwu_
jące na zaeadzie sprzężeń zwrotnyc}r na §y§tef,ry wdzielanie żeńskich hornonów

. płciowyehl estrogenu i progesteronu. l8łasnością onawianego §y§tenu, pozrłale*
}.t jącą na stosunkowo łatwą zgiubną weryfikację prący nodelu, jest vlystępowanie

w nim usiglonyeh osc}lacji rvartości otężeń wszystkieh v6rnienionych hornonów.
Poniervaż ebarakter (kształt) przebiegu, znian stężenia estrogenów i progeste_
ronu jest znany, można było w ograniczoąyn zakre§ie ffdopaoou3rłeć" node1 ilo

ełrvgen płqortełrrt
danych rzeczyrł,istych w celu ustalenia wartości tyeb
je8o pąraraetrór, któryetr nie nożna było o§zacoęać
na podst,awie ćlarrych literaturourych. (Ąys" l )

§trukturg moćlelu zaproponowano w opareiu o snali-
zę dostępnycb opisów frrnkcjonowania Ątskutowanego
syst enu werłrrą trzurydz ie Jłi czego, pod}reś3-i ć j ednak
należy, że w wielu przypadkacb gachodziła potrzeba

PrzYjnowania forrnalrqrch zapiaów dla dość nieściśle aformułowar§rch werba].nJreh

l ) Ąkadenia GÓrniczo l{utnicza, śr§kr,d.
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- Łls-
gptśów &akcjonomriia ofueślor§ch ueeheeiaeów. lt przgpadkach tego rodźaju po-

aługiwano eię hipotezani najrr}godrriejszymi ż punktrr wldzenig s3m,ulacji koo-
puterovuej, parnigtająe jednak o tJre! że ,§ Ęmiku ich prryjęeia noćlel jest je-
dgnie pevną interpretacją rzecaywistoóci, a nie jej wierąm odzwiercie,dleniem.
pr;;ytoczone uęagi dotyca{ głónnie eharekteru dynaniki posaczególnyc}r blokóę
nodelu, xtóre prefjoow&rro grbitralaie jako bloki inereyjne T ysędu, gdyź brak
b§ło przeaterrek ćlo sformułowanig odniennej bipotez3r.

§§b@At blokouy §truktury eoąeiu przytoczono na rysunktr ż" ,rek qrićlać y Do-
§elu uwaględniono 4 pętle sprzężenia zwrgtnego: wpływ poziomu estrogerrów na

vrydzielanie gonaćiotropiny l.§Xl, wpływ szybkości spadku stęź+nia prcge§t€ronu
na vydzle}anie FsH, łpĘw stgżenia progesteronu:la szybkość jegc dezaktyvracji
o!&z na l$rd,zielanie gonadotropiny IJł, s także nieliniowe sprzężenie si<rośr:e
syste!§r est,ro6enót na gy§ten progeBteronu (xpływ poaionu estroger:ćr.l na pro-
dukejg gorradotropiny 1,1i}.

§oile). według echelnatu przrytocuonego rra ry§uni<u 2 zoęŁaż opi.sany v języicu
synulaeyjrrym.S{ł-;. 8kspe,r7aenty z.m*deiem ,przeprcwadzano tx,korzystując &a-
sa3rrg ryfłową odra i3o4. "ń' rJ:lniku ekspeą,rn*ntdw udało się tak debrać Ąmałicz_
$€ pe}sn€try modęlu {etałe eza§o!.§ posae*egó}rych blokó1,1.§ t,akże o,;a:.tości c-
pó*nteń w poszeaegdlny9h pę+.iac}r cprzężeni"a ł-rłvoinego), że zalćvr:ro €zas B§ta-
l"*ilćgó s*ablbego cyklu horaonekl€so, jał i erierrtacyjny plzebieg czasa*ych
smj.s,n gteźenia estroge:rćw i progesteronu w czasie c.yklu, zgadzają się z dan;i-
*§" bio3-ogiemłrmi" §ie ognaeza to oezyołiśeie, źe mr"-ó,*]- w sposó'o aśeswat§, i
gierny o§óaje xtruki,.eę przebiegająeyeh w rzecaywisiości procesówr 1ecź sta-
newi 3:ełłne Patia"ierrizenie, *e ugróru&*zoRe praez fizjolagów wiedze na .ieĘ&! §e-
6ulaeji ealmno.śei npdzielania vfeymętrune8o (Ił zak:esie Łrłrncxów płeiowych)
inoż* poerła.lać n* odtrł"oreenię aaehodzącyeh zjawisk.

Sydaje eię, że nnoće1 opisylsal.§r w niniejezym referecie ngże mieć znaeu.nie
głównie dgdaktyeane" fl eelu oceny jego warŁości naukowe; aależy prze_orowadzić
ekspezpnenty nad zachcwanien się nodelu w r,ł*runkach *ym,rlująeych §t,aĘ/ pato-
logiezrre (np. zabu.r.zeni.i eyklu hornonalnege .łj^,tołarre o].reśiotryni amianł,ni *ho_
roborqyni), a takżę przeridzieć w moćlelu wejścia poura,s]ĄJĘe€ rrg ąi:autac;ę od.
dzis,łyvsd farmakolgsicał$eh, w ce].u zbed,enia no*i-irryęści pi-*]'i,ycsi!eŁł* ąyko*zrya--tania nodelu do ccldq.'klir-'iez:ł'*h. §aleĘ oezekirłać, ie łłsponni*_rra verylfikacja
"umrsi 

óo anecxrej ro*budonry modeiu i do pevcąreŁ rmian jea1o §il"ukilrśyr cbgij,o-
wo jedrrak na praeezkoćlzi.e r jej araeczywistnieniu atoją trrr&rośet w uryskeniu
odpowiedaietr deqlch bio}ogicrych.
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§ *Trąka1 l *R.§góetxt egt**2/ r#,?rąbks1l

cYBffiJWTY§z}IY !,IoDEt zEsPoŁU Ml§IfiALNEco uszKoDmNIA Mozeo ta'Ęwt

Dz!ękt cyberrretyce rnedycyna odĘrua iufornacyjno_reguilacyJny aepek

fur*cJonowanJ,a organlzrou J_udzkJegorco w, konsekt*eacJ!, spror*adza s!.ę do

rrzględnlenJ.aru lekarskieJ teortt l praktlrce r Do$,yeh patonecheniznółv"

lóórrru z .kolei odporrlada$ą dyaanl.czne rnode]"e nswego rodza$u eborób tar.

dysnornlcznych§fekty d5rsnonlozne porEtaJą wuedyrg§ł, ,lł orgaaiźnte po$a_

w.laJą §tę patolggiczrre źródŁa lnlornaeiirąlłołuJące zaburzenl,a regu]_a_

cyJne.

t§a terenle ośrodkorrego rrŁtadu lrefrroY€€9 dopłra patologlczn],cb infor-

nacJlrpochodząeych z ognlska nlnlnalaego r.lszkodzerrtą nózgurpowoduje wy_

koleJenl.aprocesówregrrlacyJnych.ulnl'nalna5.nprrlsaeJailygener{ntrana

prżez nll§ouszkodzenlerktórerze wzgtędu ra sł;oJ€ znlkone ***ń*oy pr.u_

strzennernie uruchanla żadlreg§ ldasycanegc neeha.nlerra cbcrobo-*ego;loże-

v rńekorzystnej sytuac$5. neurodyn*nicaneJ - xntentĆ prurkt praey,przesu-

vaJąc 8o na naJbardaiej zakrapione odeinkl ch#terystyki statyczneJ

nełrrofizJologlcznych łrkładów reprezentacJi.P§zy ąąaxl"zte i opisyrłalńu _

tego typu procesór* aastosotraĆ rlrożrra teorię katastrof"

lde tłspólezesneJ nerrropsychtatrtl $ioblenatyka zespołórr ninl,matrnego

u§akodzenta nózgu anaJduJe się dopiero in siatu na§c§bdl.Mlninalne rrgz*

koózerLta nózgu rodeą naŁsyrralne tręrdrroścl dlagzrostyczno_terapeutyczre"

Jesteśry p!.ewsąrm w śrrlęcie ze§p§łe8! baóaircaynrtct6ry to zagadnienie

pró;b€e rozpraccruad y kóntetoicte regtrlaey$no_infoE,aa§ysnyerne terenle

lrte ty§ko nedycpy !,l"ei§r r§Żlras9§§8§99].e rł5wrrież neóyg},ny wśekr &asrza-

łago,

§elro-psyehopatologtę zeopołu mtnlna3,nego uszkgdzenl,a nóegl nujwłra*

eą §ąk9 krąch regulącń@-lnf,orpecyłryrrogpatrĘ* sr1 na 
]waen 

ryala*
ea3taacb: na m!.bopŁanie tz&. * la tcma{nolo8fi, n€TfrĘologitcal§§ *

na poeioe3€ organlzaey§n3rruueayt& - Mlrląc $ęzykJ,eo btoelberneĘłoz836 -

1/ Aeąare4ra Eedye4aoB:rak&ło

ł Alaadeąta Górarczoarr*ulezarRrak&*.
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w kategorlaeh §tectoTirycĘ craz na sakroplan5"€ tztriona pozioBle i:,:tegra-

€yjnye, sźyll v kategor:l,acb zaęhoryania eałośc3,owego,

obecne dłrnieslenle stanovłi próbę przedstawlenla nodelu niaimalnego usz*

kodzenia mózgu v rąJęclu sieelorłyct"

Siecl nerrrejlne maJą chara}*er nleiiniowy tzn.ich dzlałanle oznacza

slę braklem addlrŁ9**oU*śrsuperpozycjl t JednorodnoŚc1 realccji"Do cbwlll,

obecnej nie roź§.j"}1lęto tł pełnl teorli regulaejt układóvr nielinlovrych,

dlate§o - Jak* ::.,r"s!*ynaeJę _ przyjęta załażelle llniovego tralcŁo,rłanla

nervłowycb stpu}ctul s{eclorłych.Nową jakoŚÓ w interpretacJl ZMtl|,I uzy§ku,

;e §tę urłzględniaJącrże poJedyncze neurony oraz l,cb roózgowe agre5aty

zorganlzowane są na zasadzjle systenu sprzężeń zwrotnychrg}ównle Ęen_

nyeh.ZJawj,sko niestabilnoścl rnoże rłystą>ió nawet tty llnlowych ukladacb

ze sprzężeniem zwrotnym.Destabilizacj ar leżąca u podstaw ZI,llJMl a wyt aża-

łJąca sl,ę zar&łmo naddatkiemrJak 1 ubytklera fi't]kcjllza]Leży od terninórł

funkcj i przenoszenlar lub r w prz;padku anallzy operatorowej r od rrrarrrnków

nakładanych na trarrsmltancJ ę układ,Óv 1inlorłych.Przyk}adowo, stosuJ ąc

}ci"yteriun NlaąuJ.starstłrterdzić EożBarże ośrodkl móz6lowe z Ęem}yn apPzQr

żenlen zrłrotnlrn będ,ą stabllne do rłoneatu gdy ich auplitudowo -t,azowa

ohara}rterystyka wtdno*a tran§mrtalcJi nj.e obejmie na płaszczyźpi? 2min-

neJ zespoloneJ punktu !_1 ,ol"sLecror.łe §tr"u}rtr.uy nóz6u nożna zdestabili_

zorłać oddzlaiytn$ąc na różne paranetryrprzez zmlanę wznoeaienla elenen-

tóv rrchodząeych w skład pęt15. sprzężenia zwrotne8orpoprzez opóźnien!.a

rłprowadzarre w cląg sygnałóv regrrlacyJnycir i łłreszcle poprzez przekszta-

},cenie rłłesncści dyaanlcznyeh skladnl,kóvł pęt1l"

Nie]-tniowoŚĆ, istnleJ ąca nleoduovrn Ie w rzeezywlstych systenachn nle

r.ulnieJ su a w nicz]/m, aktualnoŚct powyższych rozważań nPonadto wprowadze

dodatko$e źr6dła potencJ alnycb zak}óceń, powstal ących pod patolo giczn3ru

vplywen sygnałórł z ognJ.sk rnlkrouszkodzeń.NlestabilnoŚÓ u.kładów ntelt-
nJ.owych taoże zależeĆ od, anplitudy doc§,eraJących ! transmttowanyeh s$g*

nałórł, gdy. pozion sygaału wzrośnle ponad wartoŚĆ P,rytyeznąn rtedy poJ a,-

wia slę łtestabillzącja z całą syntrltonatologl,ą elrorobową.


