Śladami historii wynalazczości w drodze do nowych idei...
Jak rozbudzić i wykorzystać uśpiony talent wynalazcy
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Wielu z nas sądzi, że era epokowych wynalazków skończyła się dawno temu. Nieprawda - dopiero w dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny
rozwój technologii, o których nasi rodzice mogli przeczytać jedynie w powieściach fantastycznonaukowych. Ogniwa paliwowe, nanotechnologia,
komunikacja bezprzewodowa, przenośne cyfrowe odtwarzacze muzyki, notebooki zasilane bateriami litowo - jonowymi - to wszystko powstało niemal
wczoraj lub dziś. Kim są i jak myślą autorzy takich rozwiązań? Czy każdy z nas może zmienić świat, wymyślając coś, o czym inni nawet nie śnią? Czy
istnieje systematyczny sposób myślenia, który da nam szansę stworzenia czegoś nowego w naszym obszarze zainteresowań? Postaram się odpowiedzieć na
te i inne pytania.

Nanotechnologia zajmuje
się nauką o małych
strukturach. Eksperci
mówią o kluczowej
technologii XXI wieku,
która odmieni nasze życie
codzienne.
W mózgu znajduje się ok. 100
miliardów neuronów, a każdy
neuron łączy się z innymi
neuronami przy
pomocy specjalnych wypustek
zwanych neurytami i dendrytami. A
15
połączeń tych jest rzędu 10

Skąd bierze się wynalazczość?
Wynalazczość jest podstawą innowacji, procesu tworzenia nowych rzeczy i metod oraz wprowadzania ich na rynek pod postacią produktów.
Wynalazki tworzą wartość rynkową, czasem też całkiem nowe rynki, których rozwój napędza gospodarkę. Co zatem jest siłą napędową wynalazczości? Jak
się dzieje, że ktoś tworzy coś nowego? Co sprawia, że jeden człowiek jest bardziej wynalazczy od drugiego? Co popędza nas do szukania problemów,
znajdowania rozwiązań i budowania czegoś, co wcześniej nie istniało? Jak można lepiej zrozumieć i symulować wynalazczość? Czym jest nowy pomysł?
Otóż warto zauważyć, że umysł człowieka funkcjonuje w wyniku oddziaływania impulsów elektrycznych i chemicznych. Ta wewnętrzna sieć elektryczna to
nasz „nektar”. Jego napływ następuje gdy w mózgu nieoczekiwanie powstaje nowe połączenie nerwowe. Wtedy to rodzą się wynalazcze pomysły.
Żarówka. Od czasów T. Edisona
symbol wynalazczości. Dziś to
źródło przestarzałej technologii

Edison mawiał: „geniusz to ciężka praca, upór i intuicja”. Lecz geniusz to coś więcej. Dlatego należy zacząc od zaktualizowania
symbolu wynalazczości. Następca T. Edisona, Nick Holonyak w wieku 70 lat usłyszał coś, co skierowało jego umysł na inne tory.
Dowiedział się, że półprzewodniki mogą wytwarzać niewidoczne światło podczerwone. Zaczął zastanawiać się, czy można stworzyć
obwód wytwarzający światło białe. Przełom nastąpił, gdy testował arsenek i fosforek galu, podstawowe półprzewodniki. Po podłączeniu obwodu do prądu
uzyskał czerwone światełko. Wynalazł diodę emitującą światło – LED. Zaraz potem zaczął się zastanawiać, czy można zbudować także diodę wytwarzającą
pomarańczowe, zielone czy niebieskie światło. Przy współpracy z innymi wynalazcami, odkrywał różne pierwiastki emitujące światło o różnych
częstotliwościach (kolorach). Niebieską diodę zbudował japoński wynalazca na początku lat 90. Obecnie trwają prace nad stworzeniem diody dającej idealne
światło białe.
Nick Holonyak. Następca Tomasza
Edisona. Wynalazł diodę LED.
„Półprzewodniki mogą wytwarzać
niewidoczne światło podczerwone, ale
co ze światłem widzialnym?”

Dioda świecąca w obojętnie jakim kolorze ma prawie dziesięcioletnią trwałość i prawie wcale nie produkuje ciepła. Wytwarza z jednego wata pięć razy
więcej jednostek światła niż tradycyjna żarówka. Dodatkowo daje światło fluorescencyjne, które jest bardziej przyjazne dla oka. Dziś jest wykorzystywana
do większości urządzeń cyfrowych, a także latarek, reflektorów samochodowych, billboardów, itp. Dlatego dioda LED powinna stać się nowym symbolem
wynalazczości.
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Nick Holonyak zastąpił więc stary symbol – nowym. Możliwym jest, że wszyscy posiadamy taką samą ilość wewnętrznego „nektaru”, jak ten wynalazca.
Jeśli tę energię ukierunkujemy na tworzenie nowych, nieoczekiwanych połączeń nerwowych, staniemy się wynalazcami. Nasze umysły rozświetlą się tak
samo jak dioda LED. Jak trafnie zauważył Nicola Tesla, wynalazca m.in. prądnicy prądu zmiennego, wewnętrzna energia elektryczna przepływa nie tylko
przez umysł, ale i serce wynalazcy. Nic nie zastąpi napięcia i ekscytacji towarzyszących pracy nad nowym wynalazkiem. Gdy raz osiągnie się sukces,
uwierzy się w swoje siły. To zmotywuje do dalszej pracy. Ta właśnie umiejętność kierowania myśli innym torem i radość ze znajdowania twórczych
rozwiązań są motywacją do tworzenia wynalazku.

GRA W WYNALAZKI...
A może gra w wynalazki? Warto na początek w nią zagrać, zastanowić się nad czymś przydatnym dla ludzkości, a czego jeszcze nie ma. Każdy pomyśli o
czymś innym - od butów antygrawitacyjnych po implanty mózgu, pozwalające czytać w czyichś myślach. A co dalej? Nie chodzi tu o to, by stać się
wynalazcą. Każdy z nas już nim jest, a bynajmniej umie tworzyć wynalazki. „Wynalazca wie, skąd czerpać pomysły. Każdy jest lub powinien być
wynalazcą”. 1
Wbrew powszechnej opinii wynalazcą rzadko jest ten, kto zaczyna od szukania pomysłu na atrakcyjny produkt. To ten, kto łączy pomysły z różnych
dziedzin i w ten sposób urzeczywistnia wizje innych ludzi. Często jest tak, że jeden wynalazca staje się inspiratorem dla drugiego. Matką wynalazków jest
także natura. W analogii do niej dokonano wielu przełomowych odkryć w medycynie, a obecnie rozwija się sztuczna inteligencja.
Wynalazczość, forma ludzkiej twórczości w wyższym stanie skupienia, tkwi w każdym z nas. Jest częścią „nieśmiertelnego umysłu”. Wynalazki
tworzono już wtedy, gdy nie potrafiono czytać ani pisać. Lecz to, że już od czasów prehistorycznych człowiek potrafi dokonywać odkryć, nie oznacza, że
wiemy na czym polega wynalazczość. Można się jedynie domyślać, że wymaga ona z jednej strony wrażliwości artystycznej, z drugiej zaś naukowego
myślenia.
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Ralph Waldo Emerson, cytat z „Letters and Social Aims”, 1876.

Wynalazca jest wiecznym dzieckiem. Jeśli chcemy myśleć jak wynalazcy, musimy zadawać pytania: „Jak to działa? Dlaczego działa? Co myślał ten, kto
to stworzył?” itp. Pocieszające jest to, iż aby stać się wynalazcą, nie trzeba być inżynierem ani naukowcem. Często łączy się wynalazki z konkretnymi
dziedzinami wiedzy, np. chemią, biotechnologią, medycyną, itp. Tymczasem wynalazczość jest z definicji interdyscyplinarna – możemy zaczerpnąć
pomysły z jednej dziedziny i zastosować je w całkiem innej. Niestety jest też zła wiadomość – być wynalazcą wcale nie jest łatwo. Należy bowiem pamiętać,
że wynalazek to coś nowego. Nie wystarczy być twórczym i mieć wyobraźnię. Trzeba stworzyć coś, czego nikt wcześniej nie wynalazł. Wynalazek musi być
także niebanalny oraz użyteczny. Jeśli stworzymy bardzo oryginalną rzeźbę o niebanalnym kształcie, nie da się jej nazwać wynalazkiem.
Wynalazczość to integralna część historii cywilizacji oraz kluczowy element wpływający na jej przyszłość. Są bowiem setki problemów, które można
pokonać w drodze twórczego myślenia. Wynalazcy nigdy nie zostaną bez pracy. Będą walczyć z przeciwnościami losu i pokonywać przeszkody. Na pewno
nie będą narzekać, ze nie mają co robić. Wynalazczość nigdy się nie skończy, a wynalazcy nigdy nie przestaną tworzyć. Wynalazców do znajdywania
nowych rzeczy zmusza pasja tworzenia – ta sama, która napędza rozwój cywilizacji od początku dziejów. Skąd ta pasja się bierze? Czego można się nauczyć
od wielkich wynalazców? Niemal każdy z przedstawionych tu bohaterów zaczął grać w wynalazki już jako dziecko. Przeprowadzał doświadczenia, itd. Ta
dziecięca skłonność do badania bardzo często zanika w dorosłym świecie. Człowiekowi dorosłemu bardzo często brakuje czasu i woli, by zrobić
doświadczenie.
Wynalazczość w bardzo dużej mierze zależy od osobowości. Powszechnie istnieje pogląd, że wynalazcy to zmanierowani ekscentrycy, szaleni na
punkcie swojej pracy. Sam Edison był samoukiem, pracoholikiem, bałaganiarzem i człowiekiem roztargnionym. Wcale jednak nie trzeba przyjmować takiej
postawy, by stać się wynalazcą, a dokładniej „badaczem”, bo tak obecnie zastępuje się to słowo. „Badacze” to twórczy, doskonale wykształceni specjaliści w
dziedzinach technicznych, którzy budują w korporacjach wielkie i skuteczne laboratoria badawczo – rozwojowe.2
Współczesny wizerunek wynalazcy (badacza) został wykreowany przez filmy science fiction. To ktoś „kto pracuje poza głównym nurtem społecznym i
naukowym, jest nierozsądnym pasjonatem, nie potrafi pohamować emocji lub jest całkiem szalony.” 3
Przestawiony powyżej obraz wynalazcy jest tylko po części prawdziwy. Wynalazcy bardzo się od siebie różnią, dlatego nie ma sensu doszukiwać się cech
charakteru świadczących o tym, czy ktoś jest wynalazcą, czy nie.
Wynalazczość jest kształtowana przez otoczenie wynalazcy i potrzeby społeczeństwa w danym czasie. Przełomowe pomysły wynalazcom przychodzą do
głowy zawsze i wszędzie. Odkrywcze pytania zadają sobie kiedy kładą się spać i kiedy śpią. Koncepcje rozwiązań przychodzą im do głowy w czasie
posiłków, jazdy na rowerze, czy chodzenia po górach. Oprócz tego dużo czytają, obserwują wszystko dookoła, szukają wskazówek. Warto skoncentrować
się na cechach osobowości i wykształceniu przywołanych niżej wynalazców. Przede wszystkim zaś na sposobach, w jakich możemy przywołać „eurekę” i
stworzyć dzięki temu rozwiązanie zwane wynalazkiem. Nie ma jednak prostego przepisu na stanie się doskonałym wynalazcą. Wynalazczość jest zestawem
narzędzi myślowych. Wykorzystywanie ich wymaga bardzo dużo niezależnego myślenia. Tego nie uczą żadne szkoły. Być może też dlatego, ze według
powszechnej opinii do wielkich odkryć dochodzi się przypadkiem, a wynalazcą albo się jest od urodzenia albo nie.
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„Over Time America Lost Its Bullwackers”, Wall Street Journal, 24 stycznia 2002.
„The Architecture of Invtion”, raport na temat warsztatów Lemelson prowadzonych przez Massachusetts Institute of Technology, marzec 2003, s. 14-15.

Potrzeba jest matką wynalazków

a może...

Wynalazek jest matką potrzeby???

Czy ludzie wcześniej mieli takie potrzeby?
Można pytać się:
Jakie potrzeby maja ludzie?
albo :
Jaką nową potrzebę zaspokoi przekształcony produkt?

Odkrywaj nowe możliwości
Wynalazcy zanim stworzą nowy produkt, najpierw odkrywają nowe możliwości. Trzymanie się utartych norm uważają za
absurd. Koncentrując się na szczegółach, których nie widzi nikt inny, wynalazca odkrywa nową możliwość, o której nikt wcześniej nie
pomyślał. Motywacja do tego pochodzi z głębi człowieka, a nie z otoczenia, w którym komunikowane są niezaspokojone ludzkie
potrzeby.
Elwood Norris nowe możliwości odkrywa od początku swojej kariery.
Nie miał w planach zostania wynalazcą. Jako dziecko miał swój
mały warsztat, dokąd przynosił radia, gramofony i inne części
elektroniczne znalezione na śmietniku. Każde z tych urządzeń
rozkładał na części pierwsze, dopóki nie odkrył jak działa każde z nich.
Mawiał:„Zawsze kręciło mnie rozkładanie rzeczy na części”.

Pomysł do artykułu w
konkursie na Głupca
Kwietnia 1960r.

Radiowa transmisja
sygnału z głowicy do
wzmacniacza

A może zacząć słuchać tego, co się dzieje
w ludzkim ciele?
Doppler podskórny

Efekt Dopplera. Zjawisko
obserwowane dla fal, polegające na
powstaniu różnicy częstotliwości, a tym
samym i długości fali, wysyłanej przez
źródło fali oraz zarejestrowanej przez
obserwatora, który porusza się
względem źródła fali.

W tworzeniu nowej możliwości ważne jest nowe spojrzenie na problem. Rzadko zdarza się, że wynalazca jest pierwszą osobą, która pomyślała o
danej rzeczy. Ani Graham Bell nie odkrył potrzeby wynalezienia telefonu, ani Tomasz Edison nie odkrył zapotrzebowania na światło elektryczne. Ta
potrzeba tkwiła w umysłach innych ludzi od co najmniej 30 lat. Latająca maszyna braci Wright także nie była pierwszą. Konstruktorzy już sto lat wcześniej
budowali analogiczne urządzenia.
Podobnie przyszłe wynalazki – komputer kwantowy, nanobot naprawiający uszkodzone komórki ciała, czy maszyna antygrawitacyjna – nie zostaną
skonstruowane przez tych, którzy je sobie wyobrazili jako pierwsi.
Najprostszą odpowiedzią na pytanie, skąd bierze się wynalazczość jest powiedzenie: „Potrzeba jest matka wynalazku”. Taka odpowiedź jednak
niewiele wyjaśnia i dotyczy tylko wybranych wynalazków. Trafniejszym okazuje się zatem powiedzenie: „Wynalazek jest matką potrzeby”. To wynalazki
doprowadziły do powstania potrzeb. Niewiele osób umiało sobie wyobrazić telefon, światło elektryczne, czy samolot, zanim one powstały. Odkrywając
nową możliwość, wynalazcy kierują myśli tak, że znajdują problemy wewnątrz lub na zewnątrz innych problemów. Myślą, jakie potrzeby będzie można
zaspokoić po przekształceniu istniejącego rozwiązania na nowe. To właśnie klucz do wynalazku – nowa potrzeba rodzi się w głowie wynalazcy.
Na tym etapie wielu ludzi przestaje rozumieć, co to jest wynalazczość. Należy pamiętać, że nową
technologię oceniamy
przez pryzmat potrzeb, jakie zaspokaja. Nie można najpierw patrzeć a rozwiązanie, a później na to, co było
wcześniej. Przy ocenianiu wynalazków ciężko jest zrozumieć proces ich tworzenia. Najpierw należy poznać
wynalazcę. Co motywuje go do pracy?

Samolot braci Wright (1903)

Bracia Orville Wright i Wilbur
Wright. Amerykańscy pionierzy
lotnictwa. Uważani są obecnie za
konstruktorów pierwszego
udanego samolotu

Alexander Graham
Bell. Szkocki
wynalazca telefonu i
kilkudziesięciu
innych wynalazków
telekomunikacyjnych
Telefon, Graham Bell, 1876r.

Wg psychologa, Carla Junga „motywacja do odkrywania nowych możliwości pochodzi z głębi człowieka, a nie z otoczenia, w którym
komunikowane są niezaspokojone ludzkie potrzeby. Twórczy umysł zajmuje się tymi przedmiotami, które kocha”.4
W powszechnej opinii wynalazczość bierze się także z możliwości twórczego myślenia. Z cech pozwalających znaleźć sposoby, w jakie można stworzyć
nowe rozwiązanie. Te cechy zostaną opisane w kolejnych częściach pracy.
Na dobry początek. Każdy wynalazca musi od czegoś zacząć i często najlepiej pamięta historię swojego pierwszego wynalazku, nawet jeśli sam
produkt finalny jego pracy nie było oszałamiający. Podobnie jak w przypadku Norrisa. Miał on szansę wygrać za nowy wynalazek 300 dolarów. Postanowił
opracować zmyślony wynalazek w dobrze znanej sobie dziedzinie – systemów odtwarzania dźwięku. Nie spodobała mu się zła konstrukcja standardowego
ramienia gramofonowego. Norris wyobraził sobie nową możliwość – gramofon odtwarzający dźwięki przy pomocy przekaźnika radiowego. Wynalazek
nazwał „radiowym ramieniem przekazującym dźwięk”. Urządzenie zostało wprowadzone do sprzedaży, lecz sukces rynkowy nie był spektakularny.
Najważniejsze jest to, że po zbudowaniu swojego pierwszego wynalazku, wynalazca opanował metodę odkrywania możliwości, których nie dostrzega nikt
inny.
Wynalazca dostrzega nowe możliwości funkcjonując wewnątrz czegoś, co nazywa się „mentalnym modelem twórczości”. Model ten powstaje w wyniku
zbadania otoczenia i połączenia wszystkich zebranych informacji w oparciu o własną wiedzę techniczną i ogólną. Wg psychologa, A. Normana „przez
interakcje z systemem docelowym ludzie formułują mentalne modele tego systemu. Te modele nie muszą być precyzyjne, lecz powinny być
funkcjonalne.”5Po skonstruowaniu modelu w głowie, wynalazca może wprowadzić do niego zmiany. Na tym etapie powstaje nowa możliwość.
Norris po zbudowaniu pierwszego wynalazku chciał sprawdzić, czy uda mu się to jeszcze raz. Miał zamiar wynaleźć coś z branży medycznej. Raz
jeszcze musiał odkryć nową możliwość i skoncentrować się na tym, co zna najlepiej. Zaczął od konstrukcji mentalnego modelu wynalazku i pytań, których
zadawał sobie dziesiątki. Znał efekt Dopplera, wiec pomyślał czemu by go nie użyć do badania ludzkiego wnętrza. Chciał stworzyć urządzenie emitujące
ultradźwięki pod skórę. W ten sposób przeniósł technologię z jednej dziedziny do innej, której dotyczyła nowa możliwość. Model Norrisa sprawdził się, jak
to się zwykle dzieje w przypadku dobrych modeli.
Większość epokowych wynalazków powstała przy okazji dokonania całkiem innego odkrycia. Tak było także w przypadku technologii
ultrasonografii. Podobnie jak w przypadku wielu wynalazków, rozpoznanie jej wartości i użyteczności zabrało wiele lat. Dopiero w latach 80-tych nastąpiła
ewolucja tej technologii. Obecnie ma ona setki zastosowań. Po czasie okazało się, że wkład Norrisa w rozwój ultrasonografii był niewielki. Jednak
wynalazek pchnął jego karierę do przodu. Norris stał się niezależnym wynalazcą. Jak mówi: „Po prostu patrzę na sprawy inaczej i stworzyłem schemat
wynalazczości”.
4
5

Carl Jung, Wspomnienie, Sny, Myśli, Wrota, 1999.
Danald A. Norman, Things That Make Us Smart: Defending Human Attributes in the Age of the Machine, Perseus, Cambridge 1994.

Te wynalazki powstały, ponieważ wynalazca odkrył wadę w
czymś,co istnieje i jest używane, a potem wyobraził sobie lepszą
wersję tego czegoś.

Powstały, ponieważ wynalazca odkrył mozliwość, którą inni
przeoczyli. Wyjaśnił coś i okazało się, że ludzie bardzo tego
potrzebują.

Powstały, ponieważ wynalazca wymyślił coś,
co jeszcze nie istnieje, a na pewno będzie ludziom potrzebne.

Jak ten podział sprawdza się w praktyce? Można się przekonać na przykładzie historii wynalazku A.G. Bella. W różnych okresach wynalazek ten
należał do różnych kategorii. Poprzednicy Bella też chcieli stworzyć telefon, jednak szybko okazywało się, że ich modele są niewłaściwe. Bell niewiele
wiedział o indukcji magnetycznej Farradaya, ale w młodości rozwijał swój własny mentalny model głosu. Było to spowodowane faktem, że jego matka była
prawie głuchoniema. Zbudowanie tego modelu pozwoliło dziesięcioletniemu wtedy Bellowi na odkrywanie nowych możliwości przez badanie i coraz lepsze
rozumienie słuchu i mowy. To właśnie był początek jego wynalazczości. Wpadał na nowe pomysły, które prowadziły do następnych.
Bell nie miał zamiaru tworzyć telefonu. Stworzył nową teorię, która otwarła jego umysł na wiele nowych możliwości. Zaczął sobie je wyobrażać i
eksperymentować z dźwiękiem. W ten sposób odkrył działanie używanych do dziś telefonów.
Najprostszą metodą szukania rozwiązania zdaje się być progresja liniowa. Rozwiązanie pierwszego problemu prowadzi do powstania drugiego,
rozwiązanie drugiego do trzeciego, itd. Patrząc na życie i odkrycia Bella zauważa się, iż doszedł on do celu zupełnie inną drogą. Otóż przeprowadzając wiele
eksperymentów odkrywał bardzo dużo faktów, które układały się w jego głowie w różnych kombinacjach. Ciągle pojawiały się nowe fragmenty „modelu”.
Składał poszczególne części, ale one do siebie nie pasowały. Aż w końcu wyłonił się spójny obraz całości. Doświadczenia z życia Bella: praca z głuchymi,
obserwacja instrumentów akustycznych i tworzenie własnych instrumentów – ich połączenie dało mu twórcze podstawy. Bell był jedynym, który potrafił
połączyć twórcze doświadczenie ze wszystkich dziedzin potrzebnych do skonstruowania telefonu. Połączenie odkrywanych po drodze właściwych
możliwości pozwoliło mu na dokonanie przełomowego odkrycia.
Bez względu na kategorię, do której zaliczy się wynalazek, należy wyobrazić sobie jego potencjał. Tylko w ten sposób będziemy w stanie określić,
czy warto zabierać się do pracy. Trzeba dostrzec wielką lukę pomiędzy stanem obecnym i potencjalnym. Tak właśnie robił Bell, a
obecnie Woody Norris.
Norris dostrzegał, jak prymitywnym narzędziem jest stetoskop. Zauważał też tę potężną lukę między stetoskopem a ultrasonografem.
Gdy budował emiter ultradźwięków z radia i latarki, nie mógł przewidzieć, jak będzie wyglądał produkt finalny i jaka będzie skala
jego zastosowań. Wspomina: „Ja myślałem tylko o słuchaniu tego, co dzieje się pod skórą. Nie wiedziałem, że pewnego dnia będzie
to można również zobaczyć”.
W historiach Norrisa i Bella zauważa się wiele ciekawych podobieństw. Obaj rozpoczęli karierę wynalazców jako amatorzy. Nie byli specjalistami w
dziedzinach, które zrewolucjonizowali. Obaj także tworzyli możliwości w obszarze dźwięku i słuchu. Najbardziej osobliwe podobieństwo między Bellem i
Norrisem nie ma jednak nic wspólnego z dźwiękiem. Obaj wynalazcy na pewnym etapie życia nagle zwrócili się w kierunku zupełnie niezwiązanym z ich
wcześniejszymi pracami – w kierunku możliwości latania. Zarówno Norris jak i Bell stworzyli swoje wizje latania. Tej klasy wynalazcy potrafią odkrywać
nowe możliwości w różnych dziedzinach. To istotna cecha, z której bierze się wynalazczość. Wynalazca wie, jak zadawać nowe pytania, układać stare
elementy tak, by powstała nowa układanka, konstruować model mentalny zagadnienia i wyobrażać sobie możliwe rozwiązania.

Powszechnie uważa się, że wynalazcy są dobrzy w rozwiązywaniu problemów. Warto jednak zauważyć, że oni przede wszystkim
szukają problemów i są w tym najlepsi. Wynalazcy spędzają długie godziny na poszukiwaniu i badaniu problemów w dziedzinach najlepiej
im znanych. Czasem tez znajdują problemy, których nie dostrzegają inni ludzie. Przedstawiają stare problemy w nowym świetle, doszukują się w nich
czegoś, co przynajmniej w części jest niewyjaśnione. Wynalazca musi wyjść ze zdefiniowania problemu we właściwy sposób. Inaczej cały jego wysiłek
pójdzie na marne. Bywa czasem tak, że wynalazca tworzy coś, co okazuje się zbędne. Innym razem podejmuje się niewykonalnego zadania. Wg Alberta
Michelsona „Rozpoznanie problemu, do którego się przymierzamy, jest ważniejsze, niż podejmowanie koniecznych kroków w celu znalezienia
rozwiązania.”6
Opinię tę podziela twórca magicznej kostki, Ernő Rubik: „Sformułować problem to nie to samo, co rozwiązać go.”7Zbudował on znaną na całym świecie
kostkę, ponieważ zdefiniował problem następująco: „Jak stworzyć zajmujące umysł zadanie, które można rozwiązać na wiele sposobów?” Doszedł do
wniosku, ze najlepszym zadaniem będzie układanie sześciennej kostki z 54 polami – po 9 pól na każdej płaszczyźnie. Kostka stała się światową sensacją.
Wniosek z tego, iż ludzki umysł uwielbia rozwiązywanie problemów, ale już znajdywanie ich wymaga dużych umiejętności.
Problemy wymagające wynalazczości często mają wiele stron, podobnej jak kostka Rubika. Jeśli nie potrafi się objąć umysłem nawet sześciu stron
problemu, nie jest się wystarczająco „twardym”, by przyczynić się do rozwoju wynalazczości.
Ernő Rubik, węgierski
rzeźbiarz i architekt.
Jest pedagogiem i
wynalazcą słynnej
kostki Rubika (1974)
oraz innych
mechanicznych
łamigłówek.
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“Bardziej bawiło mnie szukanie problemów, niż ich rozwiązywanie”.
“Oczywiście wiem, że rozwiązwanie problemów pomaga w formułowaniu nowych”.

Robert Scott Root – Berntein, Discovering: Inventing and Problem Solving at the Frontiers of Scientific – Knowledge, Harvard University Press, Cambridge 1989.
Ernő Rubik, Tamas Varga et al., Rubik’s Cubic Compendium, Oxford University Press, Oxford 1987.

E.Rubik

Jeden ze współczesnych wynalazców zaproponował w tej sytuacji oryginalne rozwiązanie: “Stwórzmy opakowanie na leki nasercowe z
wmontowanymi chipami. Jezeli otwierasz opakowanie 2 razy dziennie o właściwych porach , możesz wziąć udział w loterii i wygrac 5000USD.” Na tym
właśnie polega sens wynalazczości.

Wynalazca musi rozpoznać wszelkie korzyści dotyczące wynalazku.
Na tej podstawie może określić, czy opłaca się inwestować w wynalazek.

Pomysł!
Urząd Stanowy w Massachusets
 Wybory w parlamancie federalnym

 Głosowanie: chaos, długi czas, wiele błędów

Przycisk do głosowania!!!

Jaka reakcja?

To jest dokładnie to, czego NIE chcemy!

Boston – New York
Dom maklerski Gold Indicator
Company – transmisja do banków i firm handlowych informacji o cenach złota
Awaria telegrafu –

PANIKA!

Edison: naprawa, intratny kontrakt, nowy wynalazek:

ulepszona maszyna do transmisji

informacji giełdowych. Mimo iż chciał za nią 5000USD, dostał od razu 40000USD

24. września 1869r. Czarny piątek

na giełdzie.

Przyczyna: Jay Gould zaczął wyprzedaż swoich akcji amerykańskich kopalń złota.
Sprzedaż informacji o cenach złota była znacznie bardziej zyskowna niż sprzedaż samego kruszcu.

W procesie szukania weny, wynalazcy bardzo często otaczają się przeróżnymi przedmiotami. U jednego ze współczesnych
wynalazców, Jay’a Walkera przykładem może być choćby zestaw narzędzi chirurgicznych używanych podczas wojny secesyjnej, czy
kompletny atlas świata z 1620 r. W ten sposób mają możliwość podziwiania rozwiązań innych ludzi. Szukają czegoś, co może
stymulować myślenie. Szukanie nowych procesów okazuje się być bowiem bardzo ważne w drodze do stania się wynalazcą. To
urodzajny grunt, na którym wzrosły innowacje wdrażane przy pomocy Internetu. Walker, zrozumiał jako jeden z pierwszych, że
dzięki Internetowi będzie możliwe wprowadzenie wielu nowych rozwiązań, pod warunkiem właściwego zdefiniowania problemów.
Walker skoncentrował się na systemie rezerwacji biletów lotniczych on - line.

www.priceline.com

Walker wiedział, że konsumenci chcą kupować tańsze bilety, jednak istniejący system nie oferował im wielu możliwości. Analogicznie do kostki
Rubika, w pomyśle Walkera stronami problemu były: linie lotnicze, konsumenci, Internet, karty kredytowe, tradycyjne kanały dystrybucji biletów oraz
elektroniczny system ich sprzedaży. O modelu sprzedaży Priceline usłyszał cały świat. Wymyślony przez Walkera model sprzedaży, w którym konsument
sam wybiera opcję decydując o cenie, był z początku wykorzystywany w niewielkim stopniu, później zaś nadużywany. Jednak w świecie biznesu patent ten
wywołał wiele kontrowersji. Polemizowano, jak to możliwe, że przyznano patent dla wynalazku niematerialnego. Ludzie nie pojęli co to znaczy.
Powszechnie twierdzono, że to stronę internetową opatentowano. Była to nieprawda, bowiem patenty są zarezerwowane dla pomysłów, które zostaną
zatwierdzone przez Urząd Patentowy. Pomysł musi być użyteczny, niebanalny i oryginalny. Fizyczna forma wynalazku nie jest przy tym bardzo istotna.
Spośród badaczy zatrudnionych w firmach badawczych niewielu jest inżynierami. Głównie to specjaliści od marketingu, lekarze, naukowcy,
sprzedawcy, poeci i pisarze. Przyjmuje się ludzi, których życie oparte jest na myśleniu, ludzi twórczych i potrafiących się wysławiać. Wynalazki w takich
laboratoriach powstają podczas grupowych burzliwych dyskusji. Wszystkie są rezultatem pracy zespołowej. Bywa też tak, że laboratoria koncentrują się na
problemach w wybranych obszarach, jak np. wynalazki prowadzone w kasynach gry. Szczególnie nowe modele maszyn loteryjnych. W takich wypadku
dany problem nie jest najważniejszy. Ważne jest to, że zespół wynalazców mógł go rozwiązać. Najpierw tworzy się listę rankingową podmiotów, które
mogłyby skorzystać na rozwiązaniu Potem próbuje się wynaleźć coś, co od początku wydaje się niedorzeczne. Jest to możliwe pod warunkiem
zdefiniowania problemu bardzo ściśle. Czy no rozwiązanie – Internet- sprawdzi się także jako system bezpieczeństwa narodowego? Podobnie jak w
przypadku wielu innych wynalazków zostanie to ocenione dopiero po wprowadzeniu go w życie. Społeczeństwo zaakceptuje wynalazek jako element
codzienności tylko wtedy, gdy sprawdzi się on w praktyce.

Walker Digital – fabryka wynalazków
 Thomas Edison: 1098 patentów (rekord świata)
 Walker Digital: ok. 100 patentów/rok, juz ok. 250, w toku: kolejnych 600.
www.walkerdigital.com

Możemy dostrzec sens złożonej
całości tylko pod warunkiem,
że rozpoznamy jej wzór.

Dostrzeżenie sensu złożonej całości możliwe jest tylko pod warunkiem rozpoznania jej wzoru. Znając wzór możemy z kolei patrzeć na przyszłość.
Najlepszym urządzeniem do rozpoznawania wzorów jest ludzki mózg. To dzięki niemu człowiek rozróżnia głosy i twarze, dostrzega znajome kształty,
tworzy nowe gatunki muzyki i rzeźby o artystycznych kształtach.
W powszechnej opinii wynalazek jest rezultatem nie dającego się wytłumaczyć przestawienia się umysłu na nowe tory. Zazwyczaj nowe rozwiązania
powstają, gdy człowiek rozpoznaje nowe wzory. Pomaga mu w tym posiadana wiedza. To właśnie zdobyte doświadczenie jest kluczem do zrozumienia.
Wynalazcy to przede wszystkim właśnie ci, którzy uczą się rozpoznawać wzory. Wynalazcy stale poszukują wzorów, które można przenieść na nowe
obszary wiedzy. „Wynalazek jest wynikiem znalezienia nowego wzoru, który jest następnie ulepszany i doprowadzany do finalnej postaci.”8”Każdy wzór
opisuje powtarzalny problem, dostrzegalny w otoczeniu. Żaden wzór nie jest wyizolowanym bytem. Każdy może istnieć tylko w granicach, w jakich jest
zgodny z innymi wzorami. – Nowe wzory są rdzeniem nowych rozwiązań.”9
W świecie biologii praojcem wszystkich wzorów jest podwójna spirala DNA. Dała ona początek tysiącom wzorów. „To marzenia
naukowca – jest prosta, elegancka i taka sama u wszystkich organizmów” 10Spirala DNA, zanim została odkryta, nie była dla nikogo
zrozumiała. Potrzeba było wiele czasu, by się z nią zaznajomić. Odkrycie podwójnej spirali DNA doprowadziło do zbudowania
niesamowitych wynalazków technologicznych. Od odkrycia tego nowego wzoru wszystko się zaczęło. Całe pokolenia wynalazców
poświęciło życie pracy nad modelem podwójnej spirali. Jednak jak można udoskonalić coś, co już jest doskonałe? Tego uczynić nie
można, ale istnieje możliwość konstruowania nowych wzorów uzupełniających spiralę. Ogólnie mówiąc – można użyć doskonałego
wzoru jako narzędzia wynalazczości. Jeśli wynalazca nie zrozumie szczątków informacji, z których składa się wzór, to nie będzie mógł
z niego skorzystać i wyciągnąć dalszych wniosków.
Wynalazca szuka fascynacji. To zawodowy pasjonat. Uprawia sport, gra na instrumencie muzycznym, śpiewa w chórze, czy chodzi po
górach. To pomaga mu w odkrywaniu nowych wzorów.
Warto się przyjrzeć, jak od strony mechanicznej wygląda interpretowanie i stosowanie wzorów przez wynalazcę. Zilustruje to
prosty przykład. Otóż o fonografii myślano już dziesiątki lat wcześniej zanim zainteresował się nią Tomasz Edison. W połowie XIX w.
Leona Scott zauważył, że wibracje dźwiękowe można wizualizować. Przytknął włos do rozciągniętego kawałka świńskiej skóry. Gdy
przemówił do takiej membrany, wibrujący włos zaczął tworzyć wzory graficzne na pokrytej sadzą kartce papieru. Urządzenie to zostało
nazwane „fonoautografem”. Wielu następców Scotta ulepszało jego wynalazek i poddawało analizie wzory
graficzne, reprezentujące dźwięki.
Edison zajął się nie nagrywaniem, ale odtwarzaniem nagranego dźwięku. W przeciwieństwie do Bella, który to
wykorzystał fonoautograf do interpretowania dźwięku, Edison chciał stworzyć urządzenia, które będzie zwracało
nagrany dźwięk. Stworzony przez niego model mentalny był dość niespotykany. Edison niedosłyszał, zatem brał w
zęby metalową płytkę połączoną z aparatem słuchowym. Wibracje przenikały i powodowały drgania jego żuchwy.
W ten sposób Edison rozpoznawał wzory dźwięków. Zaczął szukać graficznych wzorów – zestawów kształtów
mechanicznie tworzonych przez dźwięk.
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Wynalazca posiada gotowy zestaw mentalnych rozwiązań, pomocnych w rozwiązywaniu problemów. Dla Edisona jednym z nich było urządzenie
składające się z cylindra i igły fonograficznej. Okazało się ono pomocne w zbudowaniu fonografu. Tworząc nowy wynalazek, Edison opierał się na
skonstruowanym wcześniej urządzeniu do odtwarzania dźwięków telegraficznych, a także na instrumentach, które obserwował wcześniej. Edison ze swoim
pomysłem był pierwszy. Wyprzedził Bella i innych znanych wynalazców, bo prawidłowo zdefiniował problem i rozwiązał wzór, którego nie dostrzegł nikt
inny. Kolejnym, co stworzył Edison opierając się na poprzednim wynalazku, był instrument, który rejestruje i reprodukuje poruszający się obraz –
kinetoskop.
Wynalazca aby zapamiętać wzór, który może w przyszłości naprowadzić go na nowe rozwiązanie, musi zaobserwować coś, co jest
oparte na tym wzorze i funkcjonuje. Potem na jego podstawie może stworzyć nową działającą całość. Edison już od początku swojej
kariery przyjął nawyk rozpoznawania powtarzalnych wzorów, których inni nie dostrzegali i szukać dla nich nowych zastosowań.
Wynalazca musi posiadać umiejętność rozpoznawania ukrytych w istniejących danych wzorów, których nie dostrzega większość
ludzi. Taka umiejętność posiadał znany informatyk Max LEvchin. Od dzieciństwa fascynował się kryptografią – nauką o kodowaniu
informacji przy użyciu utajnionych wzorów. Marzył, by ta pasja zagwarantowała mu w przyszłości życiowy sukces.
Szansa taka się nadarzyła, gdy na świecie rozpowszechnił się międzynarodowy internetowy dom aukcyjny – Ebay. Levchin stworzył w
myślach system płatności za zakupy online. Przy współpracy z zaprzyjaźnionym menedżerem założył firmę prowadzącą transakcje
finansowe przez Internet przy zastosowaniu kodów niemożliwych do złamania przez żadnego hackera. W krótkim czasie PayPal miał stać
się najpopularniejszym systemem płatności z wykorzystaniem poczty elektronicznej typu P2P. W systemie tym kupujący może w prosty
sposób płacić sprzedającemu. Pomysł mógłby zostać zaakceptowany, gdyby okazał się wystarczająco bezpieczny. Zatem Levchin zaczął szukać nowych
wzorów. Tym razem w obszarze transakcji finansowych. Odkrył wzór popełniania przestępstw w sieci, a co najistotniejsze dostrzegł powtarzalne wzory
zachowań hackerów kradnących internetowe pieniądze.
Levchin wynalazł program obserwujący użytkowników PayPal i ich operacje finansowe. Za jego pomocą odkrył zależności, których nie dostrzegł nikt inny.
Wykorzystał do tego nową technologię. W efekcie pozwoliło mu to stworzyć coś, czego nikt nie miał, a co każdy chciał mieć.
Jak sam twierdzi „Ludzie są bardzo dobrzy w rozpoznawaniu wzorów. Komputery są tylko tak dobre, jak dobrze ktoś je zaprogramuje.”

Wynalazcy są z reguły optymistami.
Wiedzą, że energia zaopatrująca ich
szare komórki w nektar może oświecić
cały świat. Wprowadzając swoje pomysły
w życie potrafią uczynić świat bardziej
doskonałym, ułatwić znacznie życie,
a nawet przyczynić się do jego przedłużenia.
Dzisiejsze zaawansowane technologie będą
jutro elementem codzienności. Na tym właśnie
polega wynalazczość. Dojrzewając stracimy daną
każdemu człowiekowi zdolność do innowacyjnego
myślenia. A to właśnie z czasem powinniśmy
myśleć bardziej innowacyjnie. Tak postępują
wynalazcy. Dlatego też chcą żyć jak najdłużej,
mieć powody do zadowolenia z siebie widząc
pozytywne efekty wywołane przez ich wynalazki.
Dlaczego więc nie spróbować obudzić
w sobie uśpionego talentu wynalazcy?
NAPRAWDE WARTO!
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