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W artykule podjęto próbę systematyzacji najważniejszych
koncepcji kreacji wynalazków. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie istoty wynalazku i jego źródeł oraz wskazanie na wieloaspektowość tego zagadnienia. W dalszej części artykułu podano klasyfikację rodzajową modeli postępowania przy metodzie intuicyjnej, planowej oraz hybrydowej.
Metodę tę, określoną w artykule jako „systemowa”, opisano
bardziej szczegółowo w końcowe j części artykułu.

Key words: inventions, inventive methods, systematization.
In the article an attempt of the systematization of the most
important concepts was made of creation of inventions. For
deliberations determining the essence of the invention and
his sources and pointing was a point of departure on multifaceted-ness of this issue. Into more distant a genre ranking
of models of acting at the intuitive, scheduled and hybrid method was given to the part of the article. This method, determined in the article as “system”, in more detail into final j
parts of the article were described.

WPROWADZENIE

Warto więc je poznać, bowiem podnoszą one w dużym stopniu efektywność pracy koncepcyjnej.
Prezentowany artykuł jest próbą systematyzacji zasadniczych pojęć i koncepcji w zakresie kreacji wynalazków. Istota systematyzacji, jako pewnego procesu porządkowania, polega na wiązaniu pojedynczych, izolowanych pojęć i procedur w jedną całość [19]. Takie ujęcie określane jest
jako „systemowe” i ono jest podstawą prowadzonych rozważań.

Przetwórstwo rolno-spożywcze, to dziś odrębna dziedzina techniki, bardzo specyficznej, stawiającej przed specjalistami wymagania tworzenia nowych urządzeń i technologii.
Nieodłącznym elementem dostosowywania się tego przemysłu do zmieniających się potrzeb odbiorców i globalizacji
handlu, jest wdrażanie wynalazków. To one decydują o tempie i kierunkach rozwoju, są czynnikiem konkurencji krajowej i międzynarodowej. Niezbędna jest tu, obok profesjonalnej wiedzy, duża kreatywność. Stąd wynika ważność problematyki, dotyczącej wiedzy o źródłach i drogach mogących doprowadzić do ich powstawania. Pomimo, że ma ona
wielkie znaczenie, nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia w procesie nauczania specjalistów w dziedzinie produkcji żywności [7]. W literaturze opisuje się wiele różnych
metod twórczego działania, najczęściej bez odnoszenia do
określonych dziedzin, traktowanych nawet jako „techniki”,
czyli ściśle precyzujących algorytmy postępowania. Zajmuje się tym inwentyka, integrująca wiedzę o wynalazczości ze
wszystkich, bardzo różniących się dziedzin ludzkiej działalności.
Uczenie myślenia wynalazczego, pomimo że ma wielkie
znaczenie, nie stanowi jeszcze ważnego celu w kształceniu
specjalistów w dziedzinie produkcji żywności, jak od roku
1994, zgodnie z Europejską Klasyfikacją działalności [EKD],
nazywamy przemysł spożywczy. Wiele przez to tracimy, ponieważ w wieku późniejszym często zmniejsza się dana każdemu człowiekowi zdolność do innowacyjnego myślenia. Do
niedawna uważano powszechnie, że kreatywnym trzeba się
po prostu urodzić; jest to bowiem cecha charakteru.
Nie jest to w pełni zgodne z prawdą. Nauka bowiem
wypracowała różne metody postępowania w tym zakresie.

SYSTEMATYZACJA STRUKTURY
CZYNNIKÓW WYNALAZCZOŚCI
I WAŻNIEJSZE POJĘCIA
W TEJ DZIEDZINIE
Systemowa struktura czynników, tworzących związek
pomiędzy wynalazkiem, jako produktem tego kreacyjnego procesu (wyjściem z systemu), a przyczyną tego procesu (wejściem), może być przedstawiona w postaci schematu,
gdzie decydującym jest funktor, będący operatorem systemowym kreatywności – rys. 1.
Wynalazek to efekt ludzkiej kreatywności. Ktoś jest kreatywny, jeśli tworzy nowe rzeczy i ma nowe pomysły [1].
Nie jest to do końca prawdą. Kreatywność jest procesem, a
nie produktem (np. sukienka jako kreacja). Istota kreatywności to umiejętność dostrzegania związków i wzorców oraz
tworzenie nietypowych kombinacji i powiązań [11]. O ile
możemy przyjąć pewne dane wejściowe i oczekiwane efekty,
co w rzeczywistości ma miejsce, to nie znamy operatora systemowego (funktora) przejścia pomiędzy źródłem a efektem.
W potocznej opinii wynalazcy są „dobrzy” w rozwiązywaniu problemów (pojęcie „dobry” jest tu przykładem
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Nacisk „potrzeby” bardzo często powoduje konieczność
działania, czyli podjęcia wysiłku umysłowego, aby zmniejszyć ten nacisk, lub całkowicie go zlikwidować. I znowu,
jak pisze B. Prus „To ona jest tym, co popycha człowieka do
coraz nowych usiłowań − co wskazuje mu drogę, po której
zajść może do nieznanego pomysłu. Nicią przewodnią w tym
jest uważne rozpatrywanie dzieł natury i człowieka” [14].
W wynalazkach dotyczących sposobów działania i konstrukcji maszyn oraz aparatów przetwórstwa spożywczego
są to najczęściej właściwości przetwarzanych surowców roślinnych i zwierzęcych i niektóre zjawiska przyrodnicze − co
określa ich specyfikę i wyróżnia w obszarze technik wytwarzania [7].
Pomysł pojawia się, (jak niezwykle trafnie dawno temu
zauważył cytowany i bliski nam na polu inwentyki B. Prus),
w wyniku uważnego obserwowania rzeczywistości. Na drodze do powstania wynalazku wyróżnił on trzy istotne i nadal
aktualne prawa [14]:
1. Prawo stopniowości. Żadne odkrycie i żaden wynalazek nie powstaje od razu doskonałym, ale doskonali
się stopniowo.
2. Prawo zależności. Każdy wynalazek lub odkrycie zjawia się o tyle, o ile istnieją i znane są pewne dawniejsze odkrycia i wynalazki.
3. Prawo kombinacji. Każde nowe odkrycie albo wynalazek jest kombinacją dawniejszych odkryć i wynalazków, albo też opiera się na nich.
Aby łatwiej postępować po tej drodze, stosuje się określone metody. Ich przybliżenie stanowi treść kolejnych rozdziałów artykułu.
Ustawa dotycząca własności przemysłowej określa, iż
wynalazek powinien być rozwiązaniem nadającym się do
przemysłowego zastosowania i jest nowy jeśli „nie jest on
częścią dotychczasowego stanu techniki”, zaś stan techniki
to „wszystko, co zostało udostępnione do powszechnej wiadomości w formie opisu albo przez stosowanie” [15].
Wynalazek powinien być rodzajem zaskoczenia, także
dla znawcy danej dziedziny techniki; w innym ujęciu mówi
się, że cechą wynalazku powinna być jego „nieoczywistość”,
co oznacza, że nie może on w sposób łatwy i prosty korzystać z dotychczasowej wiedzy w dziedzinie, do której się odnosi. Zarazem istota wynalazku powinna dawać się objaśnić
na gruncie „powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki”.
Ustawa ta nie definiuje zatem ekspressis verbis pojęcia wynalazku. Wskazuje natomiast, na jakie wynalazki
może być udzielona ochrona prawna. Według niej „patenty
są udzielane, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają
się do przemysłowego stosowania”. Wynalazek uważa się za
nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Jeżeli chcemy
go opatentować, musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Przyjmuje się, że posiada on „poziom wynalazczy”,
jeżeli nowość ta nie wynika (dla znawcy) w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający
się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku
może być uzyskiwany wytwór, lub technologia, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej− nie wykluczając rolnictwa
i przetwórstwa spożywczego.

Nie na wszystkie nowości udziela się ochrony w postaci
patentu. Oprócz wynalazków mogą być prawnie chronione
wzory użytkowe bądź wzory przemysłowe.
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie
o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (konstrukcja).
Aby tę jedną konstrukcję zabezpieczyć przed podrabianiem, zgłasza się ją jako „wzór użytkowy”. Jak wynika z powyższej definicji, wzorem użytkowym nie mogą być: układy
elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści,
roztwory oraz sposoby działania.
Tę samą konstrukcję można zgłosić też do ochrony prawnej jako „wzór przemysłowy”. Będzie on podlegał tej ochronie z tytułu rejestracji. W tym przypadku cechą charakterystyczną będą jakieś elementy tej konstrukcji, najczęściej zewnętrzna postać (oryginalny wzór). Wzorem przemysłowym
(w świetle Ustawy) jest zatem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu
w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W praktyce najczęściej są to: opakowania produktów, butelki, etykiety, meble, zabawki, wyroby tekstylne
czy sprzęt sportowy.
Jak do tych nowości dochodzi? W powszechnej opinii
wynalazek jest rezultatem niewytłumaczalnego przestawienia się umysłu na nowe schematy (wzory myślenia).
Praktyka i badania wskazują, że w tym, aby zacząć myśleć
wg nowego wzoru pomocne jest jedno z trzech zjawisk: przypadek, pomyłka, bądź potrzeba.
Zazwyczaj rozwój nauki i postęp techniczny utożsamiany jest ze żmudnymi badaniami i analizami, jednak nie jest
tak zawsze. Twierdzi się (nie bez racji), że potrzeba jest matką wynalazków, a ich ojcem (często) bywa czysty przypadek.
Zadziwiająco duża liczba odkryć i wynalazków zawdzięcza
bowiem swe istnienie przypadkowi. To jakby szczęśliwy traf
(prezent od losu), dla tych, którzy mają jakąś misję do wykonania [8]. Zjawisko to w literaturze przedmiotu określane jest jako „serendipity” i ma wiele opracowań (w Internecie ma ponad 21 milionów rekordów). R. Royston w swojej
książce „Odkrywcy mimo woli” [16] opisał wiele spośród
największych i najzabawniejszych interwencji przypadku
w dziejach odkryć naukowych: od przypadku, który zmusił Archimedesa do wybiegnięcia nago na ulice Syrakuz, po
przypadek, który doprowadził A. Fleminga do odkrycia penicyliny w 1928 r.
Pomyłka staje się w wielu przypadkach „przepustką do
historii”, tak jak było to np. z odkryciem Ameryki przez K.
Kolumba w 1492 r. Pomyłka w badaniach przytrafiła się również amerykańskiemu inżynierowi, W. Greatbatchowi, który w latach 50. XX wieku, na zlecenie lekarzy, wykorzystując nowo dostępną technikę tranzystorową, skonstruował miniaturowe urządzenie mające rejestrować pracę serca. Gdy je
składał, pomylił rezystory. Po uruchomieniu nic się nie nagrało, za to zaczęły się wydobywać regularne dźwięki, doskonale imitujące bicie serca. W ten sposób powstał rozrusznik, który był tak mały, że można go było wszczepić człowiekowi. Zrobiono to po raz pierwszy w 1958 r.
Problem z przypadkami i pomyłkami w odniesieniu do
wynalazków nie jest taki, iż one występują często, czy rzadko,
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czynnik ideowy metody (intuicja lub algorytm), przy kreacji
wynalazków można wyróżnić 3 podstawowe modele postępowania − rys. 2.
Na idei iluminacji umysłu człowieka przez podświadomość oparta jest metoda „Eureka”, określana też jako:
„olśnienie, „moment Eureka”, lub „moment aha” [18]. Jest
to metoda, która zakłada, że w kreacji nowości warunek nieMETODY KREACJI WYNALAZKÓW
dostatecznej informacji może być zrekompensowany intuicją
W literaturze opisuje się wiele różnych metod twórczei efektem olśnienia. Olśnienie, czyli nagły impuls myśli pogo działania, określanych nawet jako „techniki”, czyli ścizwalający na uświadomienie sobie czegoś istotnego, nazyśle precyzujące algorytm postępowania (tym zajmuje się inwany jest właśnie „efektem Eureka”. Jest to zjawisko zwiąwentyka). Można tu wymienić przykładowo: burzę mózgów
zane z doświadczeniem otwarcia się nowej rzeczywistości,
A. Osborna, synektykę W. Gordona, myślenie równoległe E.
nagłego zrozumienia prawdziwego (głębszego) sensu wieDe Bono, tablice morfologiczne F. Zwickego, TRIZ H. Altlu kwestii. Nawiązuje on do historycznego okrzyku (heureszullera i inne. Są to w istocie różne procedury rozwiązyka gr. − znalazłem), wypowiedzianego przez Archimedesa
wania problemów, których idea polega głównie na pokonyprzy odkryciu prawa wyporu podczas swoich eksperymenwaniu stereotypów i pobudzaniu twórczego myślenia [20].
tów w wannie.
Efekt kreatywności osiąga się poprzez rozbicie wyuczoneMówimy o olśnieniu, gdy mamy jakąś ideę, inspirację,
go schematu myślenia i wykorzystania posiadanej wiedzy do
pomysł. Intuicja jest owym nagłym „zobaczeniem czegoś
generowania nowych pomysłów. Nie zawsze jednak uzyskuoczyma wyobraźni”. Pojawia się najczęściej nieoczekiwanie,
je się ten efekt. Jak pisze np. J. Rudniański [17] „istnieje raale we właściwej chwili. My sami jesteśmy dostawcami intużąca dysproporcja pomiędzy wynikami uzyskiwanymi za poicji i jednocześnie jej odbiorcami (wynik podświadomej pramocą owych metod i skromnym zasięgiem ich stosowania,
cy naszego umysłu). Wychodzi z naszego wnętrza, choć ima tym samym powszechnej roli, jaką skłonni są im przypisypuls pochodzi często z zewnątrz [16]. Ten moment iluminawać autorzy tych metod”. Mimo upływu lat, od czasu podacji, przebłysk intuicji, pojawia się w wielu wypowiedziach
nia tego wniosku, jest on nadal aktualny i zapewne będzie
wynalazców [18]. Nie można i nie należy go więc pomijać
słuszny w przyszłości.
Systemowa struktura czynników, tworzących związek pomiędzy
jako (metody) nakierowującego wynalazjakowynalazkiem,
pewnego sposobu
W inwentyce zostało udowodnione, że twórczość jest
cę na właściwą
drogę. Stąd też wyróżniono go jako jedną
produktem tego kreacyjnego procesu (wyjściem z systemu), a przyczyną
tego procesu
wynikiem łączenia istniejących już elementów, które pozorz trzech głównych
idei metod kreacji wynalazków (rys. 3).
(wejściem),
może
być
przedstawiona
w
postaci
schematu,
gdzie
decydującym
jest
funktor,
nie nie mają ze sobą nic wspólnego w nowe całości, mogąZ
krańcowo
odmiennej
koncepcji tworzenia wynalazków
będącyceoperatorem
systemowym
kreatywności
–
rys.
1.
spełniać użyteczne funkcje. Umysł ludzki buduje z tych
wywodzi
się
metoda
TRIZ.
Ten akronim, pochodzący od roelementów (poprzezFunktor
analogię) nową całość, Efekt
mogącą stanoSposób ochrony
Źródło kreacji
syjskich
słów
„Теория
решения
изобретательских задач”,
wić odkrycia naukowe, wynalazek i innego rodzaju rozwiąw
tłumaczeniu
oznacza:
„Teoria
Rozwiązywania Innowacyjwynalazek
przypadek
patent
Operator
zanie [18].
nych
Zagadnień”.
Jest
ona
uważana
za empiryczną metodę
Procesy twórcze zsystemowy
istoty rzeczy nie poddają się formaliwzór
użytkowy
prawo
ochronne
wynalazczą
(świadomej
pracy),
opartą
na analizie patentów
potrzeba
kreatywności
zacji i algorytmizacji [9]. Nie można zatem precyzyjnie opiz danego obszaru [18]. Została zaprojektowana tak, by pokosać metody, czyli sposobu postępowania,
coprzemysłowy
najwyżej zarypomyłka
wzór
rejestracja
nać
inercję psychiczną, wynikającą z przyzwyczajenia, edusować ogólną ideę i wskazać na istotne różnice pomiędzy
kacji
i istniejących paradygmatów [3]. Twórcą tej metody był
Rys. 1.tymi
Schemat
systemowy
opisu powstawania
nowości.
metodami.
W takim
ujęciu zostaną
poprowadzone dalH.S. Altszuller, inżynier z Baku (ZSRR), który po przeanasze rozważania. Przyjmując za kryterium podziału główny
lizowaniu tysięcy patentów, stwierdził, że „dla
każdego nowego problemu istnieje już sposób na
Kreacja wynalazków
rozwiązanie. Tworzenie wynalazków może być
zatem dokonywane na drodze analitycznej, a nie
w efekcie olśnienia”.
metoda systemowa
metoda „TRIZ”
metoda „Eureka”
Algorytm postępowania wynalazczego przedstawił w pracy [2]. Ideą tego algorytmu było
stwierdzenie, że rozwój w danym obszarze technimodel intuicyjny
model holistyczny
model algorytmiczny
ki zmierza do pewnego ideału − Idealnego Wyniku Końcowego (IWK). Określenie w początkowej
iluminacja
analiza
relacje
fazie procedury wynalazczej tego oczekiwanego
wyniku, zawęża granice poszukiwań i zmniejsza
„wektor inwersji” − jako przeszkodę do postępu
rezultat wyobraźni
rezultat biosocjacji
rezultat wiedzy
[12]. Dzięki temu algorytm TRIZ szybciej prowadzi do znalezienia rozwiązania bliskiego pożądainwentyka spontaniczna
inwentyka stymulowana
inwentyka analityczna
nemu. Procedura postępowania obejmuje ponad
40 innych mechanizmów (zwanych przez Altszullera chwytami), pozwalających zbliżyć się do ideRys. 2. Klasyfikacja metod kreacji wynalazków.
alnego wyniku końcowego [4].
Fig.
2.		
Classification
of
methods
of
creation
of
inventions.
Rys. 2. Klasyfikacja metod kreacji wynalazków.
Opracowanie
własne
Fig. 2. Źródło:
Classification
of methods
of creation of inventions.
Klasyczna wersja algorytmu TRIZ w kolejŹródło:Source:
Opracowanie
nych latach podlegała wielu mutacjom, dokoOwnwłasne
study
są bardziej czy mniej przyswajalne, ale taki, iż ich zaplanować nie można. U podstaw tego, co się daje zaplanować
leży zupełnie inne zjawisko − potrzeba rozwoju i wynikająca
z niej potrzeba czynienia rzeczy doskonalszymi. Na tych potrzebach wyrosło twórcze działanie człowieka.

Source: Own study

Na idei iluminacji umysłu człowieka przez podświadomość oparta jest metoda
„Eureka”, określana też jako: „olśnienie, „moment Eureka”, lub „moment aha” [18]. Jest to
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nywanym przez samego Altszullera i jego współpracowniCHARAKTERYSTYKA
ków w USA. Celem tych działań była chęć połączenia poMETODY SYSTEMOWEJ
szczególnych odmian metody TRIZ, narzędzi i zgromadzoPojęcie „system” oznacza ujęcie czegoś, co stanowi lo- IWK sytem
nej wiedzy oraz zaprezentowanie TRIZ w formach dopuszb)
c)
a)
Wektor
inwersji
Wektor inwersjiwe wzajemgicznie
spójny
zbiór elementów,
pozostających
czalnych dla międzynarodowej społeczności i rozwoju infornym oddziaływaniu między sobą i otoczeniem [5]. Możedziałania
być
matyki. Ponadto, chciano opracować algorytm TRIZ dla caono stosowane do opisu każdego układu elementów (składłego procesu rozwiązywania problemów, ponieważ klasyczdoskonalące
ników), działających wspólnie, albo stanowiących wspólną
ny koncentrował się głównie na etapie tworzenia koncepcji
problem
całość, problem
w wyniku istnienia
określonych więzów pomiędzy
pomysłu [3]. W tym dążeniu zauważa się już odchodzenie
dywergencyjny
nimi.dywergencyjny
Jest to pojęcie metodologiczne (myślowe) z teorii zbiood dogmatycznie pomijanego zjawiska olśnienia w procesie
efekt
rów. Opisuje taki zbiór, w którym elementy
są współzależne
kreacji wynalazków. W rzeczywistych układach twórczych
efekt Eureka
Eureka
kroki
algorytmu
i współprzyczyniają się do realizacji danego celu [5]. To staefektu tego nie daje się marginalizować (co zauważył już
sam H. Altszuler), stąd też autorzy tego opracowania wyróż-granice nowi najistotniejszą cechę systemotwórczą, bez której zbiór
poszukiwań
IWK -idealny
IWKPojęcia
-idealny „zbiór” uży- problem
nie może
być traktowany jako system.
niają trzeci model działań wynalazczych, określanych jako
dywergencyjny
wynik końcowy
wynik końcowy
wamy zasadniczo do dokonania klasyfikacji jego elementów,
„metoda systemowa”. Jest ona rezultatem biosocjacji (łączenatomiast „system” do opisu sterowania danym zbiorem.
nia dziedzin). Ideowe różnice pomiędzy tymi metodami zoRys. 3. Graficzny obraz różnic pomiędzy metodami a) TRIZ, b) Eureka, c) systemow
Różnice pomiędzy zbiorem a system pokazano na rys. 4.
brazowano na rys. 3.

Celem każdego metodycznego postępowania (niezależb)
a)
Zbiór
System
nie jaka idea leży u podłoża) jest większe zbliżenie się do
pożądanego celu, jakim jest idealny wynik końcowy (IWK).
Można więc postawić tezę, że ukierunkowanie działania na
Różnorodność
Współzależność
IKW stanowi jedno z najważniejszych ogniw procesu kreLiczebność
Współprzyczynianie
owania wynalazków. W metodzie „naturalnej” (prób i błędów) jest to wynik wielu doświadczeń w szerokim zakresie.
Kompletacja
Koordynacja
Kierunki tych poszukiwań zsyntezowane są na schematach
elementów
pracy
z rys. 3 w postaci strzałki „wektora inwersji”.
W metodzie TRIZ (rys. 3a) liczba kierunków poszukiKlasyfikacja
Sterowanie
wań jest zmniejszona przez stan wiedzy, wynikający z badań
patentowych. W metodzie Eureka (rys. 3b) zbliżenie sięRys.
do 4. Różnice
Rys. 4. definicyjne
Różnice definicyjne
pomiędzy
zbiorem a systepomiędzy zbiorem
a systemem.
IKW jest efektem intuicyjnego olśnienia. W metodzie sysmem.
temowej natomiast (rys. 3c) granice zmian poszukiwań rozFig. 4.		 Differences in definition between a collection and
wiązania idealnego (IKW) określa sam system.
system.
Nawet przy największym „olśnieniu” wynalazek nie ma
Źródło: Opracowanie własne
swojej skończonej postaci i wymaga planowego doskonaleSource: Own study
k stanowi więc (po części) rezultat pracy podświadomej, pozostającej p
nia (w ramach analizy systemowej), ale nie tylko. Jak pisze
kontroli
Proces jego
powstawania
niewspółcześnie
może zatemzazostać
przedstawion
systemowe
uznaje się
kluczoE. Schwartz w pracy [18]: „każdy ukończony wynalazek
od- mózgu.Podejście
postaci modelu
algorytmicznego,
obrazującego
samą
pracęteżświadomą
we do
zrozumienia zjawisk
społecznych,
w tym
zagad- (tak jak
krywa przed swoim twórcą nowe możliwości i nieprzewidziaz zakresu
wynalazczości
[18].
Jak pisze
W. Pogorzelski
TRIZ),
postaci
zintegrowanej
struktury
pracy
świadomej
i podświadomej − ry
ne wcześniej problemy”. System jest po to, żeby określać
kie- ale wnień
runek tych zmian. Rolą wynalazcy jest umiejętność ich od„Zrozumieć współczesny świat może tylko ten, kto rozuczytywania.
mie systemy w nim występujące. Otaczający nas świat jest
Praca świadoma

a)

Wektor inwersji

b)

Wektor
inwersji
Praca podświadoma
Praca podświadoma

problem
dywergencyjny

problem
dywergencyjny

granice
poszukiwań

c)

Praca świadoma

graniceAnalogie
zmian
systemuEureka

Eksploracja

efekt Eureka

IWK -idealny
wynik końcowy

IWK -idealny
wynik końcowy

IWK sytemu
Indukcja

działania
doskonalące
Iluminacja

efekt
Eureka

kroki algorytmu

Organizacja

Preparacja

problem
dywergencyjny

Rys.3.
3. Graficzny
Graficzny obraz
różnic
pomiędzy
metodamimetodami
a) TRIZ, b) a)
Eureka,
c) systemową.
Rys.
obraz
różnic
pomiędzy
TRIZ,
b) Eureka, c) systemową.
Fig. 3.		 Graphic image of the differences between the methods: a) TRIZ, b) Eureka, c) system.
Źródło: Opracowanie własne

a)
Source: Own study

Zbiór
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b)
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Współzależność

w modelach wielu czynników
i wielu relacji, wszechstronnie
bowiem pełen systemów, wśród których wypadło nam żyć Liczebność
Współprzyczynianie
charakteryzujących modelowane zjawiska. Model ten można
i działać. Rządzą się one swoistymi obiektywnymi prawaokreślić jako „hybrydowy”. Pojęciem tym nazywa się model,
mi, które człowiek współczesny musi poznać, aby być świaKoordynacja
który zawiera dwa lub więcej wyspecjalizowane
komponendomym podmiotem działania w tym świecie systemów. Sys- Kompletacja
elementów
pracy
ty wspomagające proces decyzyjny,
a użycie danego modelu
temy i podejście systemowe stało się więc dzisiaj nie tylko
jest związane z analizą aktualnej sytuacji. Drugą osobliwomodną rozrywką, lecz także koniecznością” [13]. Podejście
ścią modeli systemowych jest to,
że tworzy się je nie do poto jest podstawą syntezy systemowej, określanej ogólniej jako Klasyfikacja
Sterowanie
znawania rzeczywistości, ale do jej kształtowania (osiągania
„metoda systemowa”. Polega ona na ujmowaniu świata w kaRys. Stanowi
4. Różnice
definicyjne
pomiędzy
zbiorem
założonych
celów)
[5]. a systemem.
tegoriach układów zintegrowanych relacji.
kolejną
fazę, następującą po atomizmie, mechanicyzmie i rozczłonModelu metody systemowej nie da się zalgorytmizokowanej specjalizacji [5].
wać zwłaszcza dlatego, iż nieodzownym jej składnikiem
jest twórczość, a ta jest działaniem ludzkim na dwóch poMetoda systemowa nie tworzy zbioru zasad czy twierziomach: świadomym i podświadomym. Wynalazek stanodzeń, lecz stanowi jedynie pewien punkt widzenia, ludzi
wi więc (po części) rezultat pracy podświadomej, pozostająo podobnym podejściu do rozwiązywanych problemów, wyk istanowi
więc (pocej
części)
rezultat
pracy
podświadomej,
pozostającej
poza sferą
kontroli
mózgu.
Proces jego powstawania
nie poza sfe
nikający z rosnącej złożoności porządkowej
kształtowanej
może
zatem zostać nie
przedstawiony
tylkozostać
w postaci
modelu alrzeczywistości. Przy stosowaniu jejkontroli
należy jednak
uwzględmózgu.
Proces jego
powstawania
może zatem
przedstawiony
tylko
gorytmicznego,
obrazującego
samą
pracę
świadomą
(tak
jak
nić następujące cechy systemowepostaci
badanego
obiektu
bądź
modelu algorytmicznego, obrazującego samą pracę świadomą (tak jak metodz
metodzie TRIZ), ale w postaci zintegrowanej struktury pracy
procesu [8]:
TRIZ), ale w postaci zintegrowanej
struktury pracy świadomej i podświadomej − rys. 5.
świadomej i podświadomej − rys. 5.
ä holizm − rozpatrywanie procesów (obiektów, zdarzeń,
zjawisk, itp.) jako całości,
ä kompleksowość − ujawnienie
różnorodności sprzężeń i relacji
wewnętrznych rozpatrywanych
procesów,
ä esencjonalizm − uwaga powinna
być koncentrowana na elementach istotnych,
ä kontekstowość − rozpatrywanie
systemu ze względu na cel jego
działania.

Praca świadoma

Preparacja

Organizacja

Praca podświadoma

Indukcja

Analogie

Praca podświadoma

Iluminacja

Eureka

Praca świadoma

Eksploracja

Weryfikacja

Rys. 5. Model systemowy kreacji wynalazków.
Fig. 5.		 The system model of creative inventions.

Metoda systemowa nie zakłada ist- Źródło: Opracowanie własne
nienia specjalnych metod, aparatu for- Source: Own study
malnego i środków technicznych do pracy z systemami; nie ma swojego własneTrudność polega przede wszystkim na tym, iż „w pracy
go przedmiotu badań, bada przedmioty tych dyscyplin natwórczej
człowieka poszczególne stadia nie mają ściśle okreukowych, technicznych i społecznych, w ramach których zoślonych
ram
czasowych, nie u każdego występują w jednakostała zastosowana. Podstawowym narzędziem proceduralwe
mierze
i
w
jednakowy sposób, a różnice indywidualne są
nym tej metody są analogie, czyli przenoszenie czegoś, co
wyjątkowo
duże”
[17]. Co najwyżej można przyjąć za pewjest znane w jednym obszarze − w inny obszar. Istotne jest
nik
stwierdzenie
tego
autora, że „praca podświadoma jest
to, że: „analogie dostrzegane w całym otoczeniu są źródłem
na
ogół
tym
większa,
im
większe jest zaangażowanie emotwórczych myśli wynalazców” [18].
cjonalne wobec danego problemu, które powoduje koncenTrzeba tu jednak podkreślić, że inna jest istota ujęć potrację uwagi”. Zdaniem innego badacza tych procesów, H.
znawczych: klasycznego (atomistycznego) i systemowego.
A. Witkina, nie bez znaczenia jest tutaj okres rozwoju i forUjęcie atomistyczne, ujmując rzeczywistość w aspekcie „od
mowania się stylów poznawczych, jako podstawowych tyszczegółu do ogółu”, koncentruje się głównie na odkrywapów umysłu, o dominacji impulsywnej lub refleksyjnej [21].
niu; poszukuje się prawdy, albo tego, „co jest”? Ujęcie sysJedno jest pewne, nie możemy fenomenu iluminacji pominąć
temowe stosuje przeciwstawną optykę widzenia. Punktem
milczeniem. Pojawienie się nieznanej do tej pory idei, będąwyjściowym jest bowiem paradygmat: „od ogółu do szczecej podstawą wynalazku, nie da się bowiem wyjaśnić tylko
gółu” i koncentracja na zrozumieniu „po co to jest? Intereświadomą pracą mózgu. W niektórych wynalazkach jest jej
sująca w tym przypadku jest nie sama prawda, ale wynikająwięcej, w niektórych mniej, ale należy przyjąć, że ma swój
ca z niej użyteczność. Takie ujęcie prowadzi (a przynajmniej
udział w każdym wynalazku. Systemowo biorąc kreacja wyma prowadzić) do transmisji wiedzy, działania i kreacji [10].
nalazku może być realizowana zatem za pomocą dwóch proPodstawowym narzędziem badawczym w ujęciach syscedur: analizy lub syntezy. Analiza systemowa dotyczy zwytemowych jest model [8]. Chociaż w klasycznych ujęciach
kle znalezienia rozwiązania lepszego od dotychczasowego,
model też stanowi ważne narzędzie badawcze, jednak w ujęnatomiast synteza systemowa – rozwiązania nowego (idealciach systemowych wysiłek badacza koncentruje się nie na
nego) – rys. 6 [8].
wyizolowanych, cząstkowych zjawiskach, ale na ujmowaniu
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mozolne usuwanie rozmaitych przeszkód. Niejednokrotnie
jednak przeszkody te pokonują innowatorów. Nasuwa się
więc pytanie: co motywuje wynalazców do pokonania tej
uciążliwości? Odpowiedzią niech będzie stwierdzenie jednego z najwybitniejszych wynalazców Nikoli Tesli: „napięcia
i ekscytacji powstających w trakcie pracy nad wynalazkiem
nic nie może zastąpić” [18].

PODSUMOWANIE
Wynalazek to nowe rozwiązanie, zmieniające istniejącą
rzeczywistość techniczną bądź społeczną. Jest on podstawą
innowacji, czyli procesu wprowadzania tych rozwiązań na
rynek pod postacią nowych produktów. Innowacje nie zaistnieją, jeżeli wcześniej nie powstaną wynalazki. Dotyczy to
zwłaszcza rzeczywistości uprzedmiotowionej, będącej pochodną postępu technicznego. Postęp ten koncentruje się na
kapitale intelektualnym i idącym za nim postępie technologicznym. Nie jest tak, że „wszystko już zostało wymyślone”
i nie ma nic już do zrobienia, chociaż czasami nawet eksperci
przyjmują taką postawę. Do klasyki w tym względzie należy
powiedzenie komisarza Amerykańskiego Biura Patentowego, Charlesa H. Duella, który w 1899 r. oświadczył: „Wszystko, co miało być wynalezione, zostało już wynalezione i biuro to należy zamknąć jako zbędne” (tylko 2 głosy przeważyły
za dalszą działalności tego biura). Od tego czasu zarejestrowano wiele nowych wynalazków, w tym szczególnie dużo
w sferze przetwórstwa spożywczego.
W rozwoju firm wielkiego sektora ludzkiej działalności, jakim jest produkcja żywności decydującą rolę odgrywa człowiek, który oprócz wiedzy i doświadczenia winien
rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia. Wynalazki są
to szczególne, rzadkie zdarzenia powstałe w mózgu człowieka. Neurobiolodzy odkryli, że umysł funkcjonuje w wyniku
oddziaływania impulsów elektrycznych i chemicznych, które stanowią sygnały neurotransmisyjne, przekazywane właściwymi spośród miliardów ścieżek neuronowych i często
tworzą nowe połączenia. Zdumiewające, że ta skomplikowana sieć połączeń nerwowych funkcjonuje i rozwija się zużywając około dwudziestu watów (jedna czwarta energii elektrycznej potrzebnej do zasilania współczesnego mikroprocesora) [18].
Podstawowym podmiotem wynalazczości sensu largo (jako dziedziny naukowej) jest człowiek i jego zachowania. Siłą, która angażuje jego umysł do ich kreacji są potrzeby, a nicią przewodnią, która wskazuje mu nowe drogi
− jak to przed laty wskazał, między innymi cytowany B. Prus
[14] − jest uważne rozpatrywanie dzieł natury i człowieka.
W wynalazkach dotyczących produkcji żywności tymi dziełami natury są właściwości przetwarzanych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz zjawiska przyrodnicze (fizyczne, chemiczne i biologiczne). Dalej pozostają różne określone procedury postępowania, mogące doprowadzić
do poszukiwanego celu. Ich istota była przedmiotem prowadzonej analizy.
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