
  

Yin-Yang-piramido kiel bazo de kibernetika instruado
de

 Rudolf Koppel

Filozofia bazo

La nocio Yin-Yang aperis antaŭ 3000 jaroj kaj 
inspiras ĝis hodiaŭ. Tiu nocio estiĝis tiel fama kaj 
neforgesebla dank' al ĝia simpla simbolo, helpe de 
kiu oni dum jarmiloj provis klarigi kaj ordigi la 
fenomenojn de kosmo kaj vivo. 

El hodiaŭa vidpunkto ni dirus, ke ties filozofia bazo 
estas la plej simpla – la dualismo. Nur du bazaj 
valoroj!  Nu, kion fari? Ni alkutimiĝis jam al la 
pensmaniero pere du kontraŭaj elementoj kaj ne 
taŭgas ankoraŭ praktike operacii kun multvaloraj 
statoj. Certe ni estonte atingos tiun eblecon uzante 
pli kaj pli la nociojn de probabileco. Ĝis tiam ni 
supozas, ke ĉio estas rekuktebla al dualismo 
(redukcionismo).

Intertempe oni bezonas plue ordigi kaj strukturigi la 
amason da scio-elementoj por pli konscie lerni kaj 
uzadi ilin.  Sube mi provas fari tion je kampo de 
mekaniko, enkadre de kibenetika instruado.

2D Yin-Yang-simbolo

3D Yin-Yang-piramido



Vidu: 
http://www.steffen-
grimm.de/zufallundseele/yingyangpyramide.htm
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Ordigado

La Yin-Yang-piramido servu kiel ordiganto de 
nocioj. Sur ĝia baza ebeno (0) ni difinu la bazajn 
mekanikajn nociojn kun rilatoj inter ili. Helpe de 
matematika kondensigo ni generaligos ilin al 
praktike uzeblaj teorioj je supra ebeno (1). Dum 
analizado ni povos konstati, ke ju pli supra ebeno 
des pli grava estiĝas la pritraktado de energio. 
Nu, sur la pinto ĉio estiĝas varmo kaj obeas la 
regulon de kreskanta entropio. Tiu punkto estas  
simple dirite – katastrofo, t.e. nedezirata stato, 
detruita unueco inter elementoj, disharmonio.

Disperso

Por videbligi la strukturon (aro da elemnetoj kaj 
rilatoj inter ili) de pritraktata objekto oni devas 
dispersi la Yin-Yang-unuecon; difini la elementojn 
kaj rilatojn, kreante unu sintezan, modelon.

Praktikan aplikadon vidu: 
ipernity: „El Yin-Yang al mekanikaj mezurunuoj“
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