
odkurzacz

02) ADAPTACJA02) ADAPTACJA

03) ASYMILACJA03) ASYMILACJA

04) MULTIPLIKACJA04) MULTIPLIKACJA

05) INTEGRACJA05) INTEGRACJA

08) INWERSJA08) INWERSJA

10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH (wg. Altszullera)
PRZEDSTAWIONYCH SZKICOWO 

wed³ug zamys³u w³asnego autora notatek z Podstaw Kreatywnoœci

10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH (wg. Altszullera)
PRZEDSTAWIONYCH SZKICOWO 

wed³ug zamys³u w³asnego autora notatek z Podstaw Kreatywnoœci

09) IMPULSACJA09) IMPULSACJA

t

Uwe2

t

Uwe1 +Vcc+Vcc

-Vcc-Vcc

wzmacniacze impulsowewiertarka udarowa
(impulsowe dzia³anie

na obiekt)

ruchu cz¹stek na³adowanych
w polu elektrycznym

materia³ów stosowanych 
w technice areonautyki 

(np.teflonu) 

01) ANALOGIA01) ANALOGIA

 ruchu wirnika
helikoptera

A)

w konstrukcji przedmiotów 
gospodarstwa domowego

(np. patelni) 

(ruchu obrotowego) (do ruchu 
posuwisto - zwrotnego)

odkurzacz

urz¹dzenie

do naparo
wywania

dywanów
+ + + + + +

-  -  -  -  -  -

E

++

E

+ + + + + +

- 
 -
  
- 
 -
  
- 
 -

+

+

+

+
w konstrukcji odkurzacza
wci¹gaj¹cego naelektryzowane cz¹stki kurzu

dioda LED

latarka skonstruowana
z matrycy diod LED

+

podwozie samochodu
ciê¿arowego

samochód -
mobilna betoniarka

stacjonarna
betoniarka

06) DYFERENCJACJA06) DYFERENCJACJA

dzielnik
czêstotliwoœci

generator
kwarcowy
32768 Hz

zegarek narêczny z silnikiem krokowym,
to 1, 2 kó³ka, mo¿liwoœæ kalibracji, prostota konstrukcji

klasyczny zegarek narêczny 
to masa kó³ek zêbatych,
spiral naci¹gowych i niedomagañ -
wytrzyma³oœciowych, dok³adnoœciowych

07) IDEALIZACJA07) IDEALIZACJA
ruch cia³ bez widocznych oporów po orbicie

(obserwacje astronomiczne Galileusza)

g ziemskie

jednakowy spadek swobodny pióra i kulek œrutu w pró¿ni

brak si³ tarcia odniesiony 

do œwiata mikro-kosmosu

C)
przekszta³cenie silnika w pr¹dnicê

B)

nadajnika (elementu) podczerwieni w odbiornik

odwrócenie
ci¹gu powietrza
w odkurzaczu

A) B)

10) DYNAMIZACJA10) DYNAMIZACJA

1) 2) 3)

dynamizacja dzia³ania obiektu -
np..drzwi które ulegaj¹ otwarciu,

gdy zachodzi taka potrzeba

a)

b)
multiplikacja 
krasnali -daemonów, 
hipotetycznie rozwa¿anych istot, 
aktywnych w modelowanym 
myœlowo procesie
(np.krasnale pilnuj¹ce wejœcia cz¹stek gazowych
     poprzez analizowan¹ teoretycznie œluzê pomiêdzy
    dwoma zbiornikami gazu o ró¿nym sk³adzie molowym)



10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH 
PRZEDSTAWIONYCH SZKICOWO 

(wg. zamys³u w³asnego autora notatek z Podst. Kreatywnoœci)

10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH 
PRZEDSTAWIONYCH SZKICOWO 

(wg. zamys³u w³asnego autora notatek z Podst. Kreatywnoœci)

odkurzacz

03) ASYMILACJA03) ASYMILACJA

+ + + + + +

-  -  -  -  -  -

E

++

E

+ + + + + +

- 
 -
  
- 
 -
  
- 
 -

+

+

+

+
w konstrukcji odkurzacza
wci¹gaj¹cego naelektryzowane cz¹stki kurzu

05) INTEGRACJA05) INTEGRACJA

+

uniwersalny scyzoryk - przybornik

scyzoryk

no¿yczki

08) INWERSJA08) INWERSJA eliminacja styczników 
wra¿liwych na zu¿ycie
w silniku pr¹du sta³ego

uk³ad
elektroniczny
prze³¹czania

uzwojeñ

uk³ad
elektroniczny
prze³¹czania

uzwojeñ
rotor - ruchome 

prze³¹czane
uzwojenia

 

stator - nieruchome
magnesy trwa³e

rotor - ruchome
magnesy trwa³e

10) DYNAMIZACJA10) DYNAMIZACJA
 silnik samochodowy ka¿dorazowo

wymaga innej charakterystyki
momentu obrotowego [Nm] 
wzglêdem obrotów [obr/s]

07) IDEALIZACJA07) IDEALIZACJA w trwa³oœci uk³adu 
przeciw-przepiêciowego
i przeciwzwarciowegobezpiecznik jednorazowy

topikowy zw³oczny

bezpiecznik automatyczny
(eliminacja k³opotliwej ka¿dorazowej wymiany,

redukcja kosztów wymiany)

04) MULTIPLIKACJA04) MULTIPLIKACJA

multiplikacja w zegarkach systemowych 
to mo¿liwoœæ 

œledzenia ró¿nych stref czasowych

GMT Paris-Berlin
Warsaw-Zagreb

New Delhi
Benjin

Windows 7

09) IMPULSACJA09) IMPULSACJA
modulacja amplitudy 

w telekomunikacji i teletechnice

t

Amplituda

06) DYFERENCJACJA06) DYFERENCJACJA

start

stop

pulpit sterowniczy 
urz¹dzenia wibracyjnego
(np. ugniatarki do pod³o¿a

sterowanej rêcznie)
wydzielony i po³¹czony
z korpusem g³ównym

skrêtk¹ kabliruchu skrzyde³ wa¿ki

01) ANALOGIA01) ANALOGIA

 ruchu wirnika

a) naœladownictwo ruchu zwierz¹t
(np. lotu œlizgowego skrzyde³ lub 

ruchu posuwisto-zwrotnego skrzyde³)

b) naœladownictwo konstrukcji liœci, pêdów, ³odyg roœlin,
oraz budowy pancerzy, odnó¿y zwierz¹t

w konstrukcji urz¹dzeñ technicznych

02) ADAPTACJA02) ADAPTACJA

materia³y ogniotrwa³e          i               mrozo-odporne 
w konstrukcji U-locków

temp >> 0  C0

N2

0 C0 C
00

0 C0 C
00

temp << 0  C0



10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH 
przedstawionych w inwersji/antymonii 

(wg. zamys³u autora notatek z Podstaw Kreatywnoœci)

10 PODSTAWOWYCH CHWYTÓW WYNALAZCZYCH 
przedstawionych w inwersji/antymonii 

(wg. zamys³u autora notatek z Podstaw Kreatywnoœci)

03) ASYMILACJA03) ASYMILACJA

05) INTEGRACJA05) INTEGRACJA

rozproszone systemy obliczeniowe - 
to wiêksza elastycznoœæ

w przydzielaniu i realizacji zadañ obliczeniowych,
to modularnoœæ i nowoczesnoœæ architektury urz¹dzeñ

inwersja integracji - to oczywiœcie dezintegracja.
Tutaj jednak mo¿e byæ zastosowana regu³a modularnoœci,
a jednoczeœnie rozproszonego systemu np.obliczeniowego 

08) INWERSJA08) INWERSJA
INWERSJA INWERSJI - niemo¿liwe?

A jednak! Za³ó¿my, ¿e jedno jest oddzielone
od drugiego w czasie!

10) DYNAMIZACJA10) DYNAMIZACJA
a) inwersja dynamizacji - to samopodobieñstwo

tego chwytu wynalazczego,
obiekt udaje obiekt niewra¿liwy na warunki otoczenia,

w rzeczywistoœci reaguje na czynniki zewnêtrzne

07) IDEALIZACJA07) IDEALIZACJA(np. w trwa³oœci i tanioœci
eksploatacji urz¹dzeñ)

zaprzeczeniem trwa³oœci - w inwersji idealizacji
jest stosowanie wszelkich przedmiotów 

o niskiej trwa³oœci jednorazowego u¿ytku!

04) MULTIPLIKACJA04) MULTIPLIKACJA
inwersja multiplikacji - to redukcja, rezygnacja z

powtórzeñ pod-elementów w wytwarzaniu przedmiotu,
a mo¿e tylko zejœcie o poziom ni¿ej do

nano-wytwarzania i nano-technologii wytwórstwa,
by zmieniæ nie do poznania w³aœciwoœci fizyko-chemiczne

materia³u, z którego wytwarzany jest dany przedmiot

09) IMPULSACJA09) IMPULSACJA
inwersja impulsacji - w technice audio-wizualnej

zamiana docelowa sygna³u cyfrowego na analogowy

06) DYFERENCJACJA06) DYFERENCJACJA
w dyferencjacji - w rozdziale zadania trudnego na
podzadania prostsze, tak by suma zadañ jakoœciowo
odpowiada³a zadaniu pierwotnemu:
a)czego nie mo¿na wykonaæ teraz wykonaæ mo¿na póŸniej,
b) albo te¿ - z u¿yciem wielu narzêdzi,
c) albo  - z udzia³em wielu osób operatorów,
d) albo - z poszerzeniem przestrzeni roboczej,
e) z pomoc¹ wychylnych, elastycz. koñcówek roboczych,itp.

01) ANALOGIA01) ANALOGIA
inwersja analogii - wprowadzenie 

wzajemnych antymonii
(znosz¹cych siê przeciwieñstw)

np. wprowadzenie  do œrodowiska kwaœnego zasady

02) ADAPTACJA02) ADAPTACJA
inwersja adaptacji - w zastosowaniu 

niesprzyjaj¹cych warunków 
o ich skrajnym nasileniu 

oraz gwa³townym ich wyst¹pieniu

0 C0 C
00

H2SO4Ca(OH)2

CaSO4 - sól nieorganiczna
stosunkowo

bierna chemicznie

N2

odrobina 
ciek³ego azotu,
a sypki materia³ 
wnet siê skruszy

zmarzlina
materia³owa

inwersja zasymilowanych opisów zjawisk mechaniki
- np.mechanika kwantowa mo¿e wyt³umaczyæ

przenikanie cz¹stek w zjawisku tunelowym
poprzez bariery energetyczne o znacznej energii

+

wymiar X

Energia [eV]

nanorurka
materia³ uformowany

z nanorurek - l¿ejszy oraz
daleko bardziej wytrzyma³y~50 nm

A) plastykowe naczynia, 
stuæce kuchenne

jednorazowe 
strzykawki,

rêkawiczki, itp.

B)

C) plastykowe torby,
opakowania, itp.

(dawniej g³owica by³a zintegrowana z drukark¹!)(dawniej g³owica by³a zintegrowana z drukark¹!)

g³owica 
zintegrowana 
z katryd¿em

D)

obieg p³ynu w wymienniku 
ciep³a odprowadzanego

obieg p³ynu w wymienniku 
ciep³a odprowadzanego

te
m

p
 >

0
  
C0
te

m
p
 <

0
  
C0

sprê¿arka
przewê¿enie

kierunki przep³ywu ciep³a
z otoczenia

(do wymiennika oznaczonego
 na niebiesko)

kierunki przep³ywu ciep³a
z otoczenia

(do wymiennika oznaczonego
 na niebiesko)

skroplony
noœnik ciep³a 

(freon, amoniak, itp)

skroplony
noœnik ciep³a 

(freon, amoniak, itp)

tzw. cykle
binarne
zmiany
stanu

skupienia
freonu, amoniaku

w czynnoœci
wymiany ciep³a

b) ewentualnie: inwersja dynamizacji - to 
powiêkszenie wra¿liwoœci na czynniki zewnêtrzne,

zamiast ich aktywne niwelowanie,
np.w urz¹dzeniach pomiarowych

t

Amplituda

t

Amplituda
sygna³
ci¹g³y

ci¹g
impulsów

My jednak w inwersji dyferencjacji -
pozornie komplikujemy zadanie, wprowadzaj¹c dodatki

a wieloœæ czynników i procesów uzupe³nia siê (lub znosi)!



Jest to uzupe³nienie graficzne do zbioru podsumowuj¹cego notatek, 
z zajêc z Podstaw Kreatywnoœci 

(zrealizowanych w semestrze zim./letnim roku ak. 2011/12):

,
 

w tym do tabeli 40 szczegó³owych chwytów wynalazczych (o wy¿szej rozdz. graficznej):
 

 

http://wm.tu.koszalin.pl/kmp/download/PodstKreatywnosciNotatkiPKos.pdf 

http://wm.tu.koszalin.pl/kmp/download/PodstKreatywnosci40ChwytWynPKos.pdf  

Koszalin dnia 7.X.2012r 

dr in¿. Artur Bernat  - Katedra Mechaniki Precyzyjnej,
                                  Wydzia³ Mechaniczny, 
                                  Politechnika Koszaliñska 


