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AR KO SAKAS TEORIJA



TA S  N AV  IE SPE JAM S . , .

P irm oreiz izgudrotāju es ieraudzīju ļoti sen, jau  pirms 
kara. Mēs dzīvojām  Baku, toreiz es mācījos ceturtajā 
klasē. Viendien, atgriežoties no skolas, es pagalmā ie 
vēroju vīrus, kas garlaikodamies smēķēja pie izjauktas 
transformatora būdas. Dēlu sienas bija  noārdītas, mon
tieri sēdēja uz dēļiem  un skatījās uz m ilzīgo melno 
transformatoru, kas atradās uz mūra postamenta. Posta 
ments b ija  diezgan augsts —  pāri par metru, un tagad, 
kad būda b ija  nojaukta, transformators atgādinaja 
solīdu, iespaidīgu pieminekli. Montieri ga id īja  celtni, 
lai noņemtu veco un uzstādītu jauno transformatoru. 
Tovakar es stundas gatavoju petrolejas lampas gaismā.
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Elektriskās gaismas nebija ari o lra ja un trešaja va 
kara. Mājas iedzīvotāji sacēla kņadu ap montieriem, 
kas spēlēja domino. Tajos laikos celtnis b ija  re-ti saslo 
parna mašīna un sagaidīt to nebija tik vienkārši. Mon
tieri kūtri strīdējās pretī, viņi paši ari nezināja, kad 
tas viss beigsies.

Un tad atnaca izgudrotājs.
Sākumā es, taisnību sakot, ari neaptveru, ka tas ir 

izgudrotājs. Vienkārši izplatījās ziņa. ka kaimiņš no 
vienpadsmitā dzīvokļa —  rēķinvedis —  rītdien trans
formatoru noņems 110 postamenta. Gandrīz visiem m ā
jās iedzīvotājiem  bija iesaukas. Dažus godbijīg i sauca 
v ā rd ā —  «tēvocis K ostja », «tēvocis V o lod ja » — .bet rē
ķinvedi tā arī sauca par Rēķinvedi. Pec daudziem ga 
diem. ieraudzījis uz ekrāna aktieri Vicinu, es nodrebēju: 
Rēķinvedis kas Rēķinvedis . . .

Nakam ajā dienā es aizbēgu no pēdējās stundas: ļoti 
gribējās redzēt, ka Rēķinvedis noņems m ilzīgo trans 
formatoru. Es paspēju tieši laikā. P ie  vārtiem  stāvēja 
pajūgs ar ledu, un montieri pārnesa ledus gabalus 
pagalmā, pie transformatora.

Šeit kaut kas jāpaskaidro. Tajos laikos elektrisko 
ledusskapju nebija. Katru dienu no pavasara līdz 
rudenim —  no mājas uz māju braukaja rati ar gaiši 
zilganām ap divdesmit kilogramu smagām ledus plāt
nēm. Namamātes pirka ledu —  plātni, pusplātni, ce- 
turldaļplātni, smalcināja to un piep ild īja  koka skapī 
šus-ledusskapjus vai arī vienkārši lika ledu spaiņos 
un bļodās.

Un, lūk. tagad montieri nez kāpēc nesa ledus plātnes. 
Rēķinvedis tās krāva, un blakus postamentam ātri iz 
auga ledus kubs. Kad abu ledus un mūra —  kubu 
augstumi kļuva vienādi, Rēķinvedis novietoja uz ledus 
dēļus, un montieri leni, centimetru pa centimetram ar 
laužņiem pārb īdīja transformatoru no mūra postamenta 
uz ledus postamentu. Ledus gan čirkstēja, taču plātnes
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bija sakrautas akurāti un kubs neizjuka, izturēja. R ē
ķinvedis pats piesedza ledu ar brezentu. Bol mēs stāvē
jām  un skatījāmies, kā no brezenta apakšas tek ūdens. 
Sākumā tievā strūkliņā, pēc tam kā īsts slrauts: sep
tembra saule Baku silda kā vasarā . . .

Pagalm ā visi, pat skandalētājs večuks ar iesauku 
Bagātnieks (viņš apgalvoja, ka zinot, kur apraktas lie 
lās bagātības, bet, lūk, bēda nav naudas ceļam ) ru
nāja, ka ar ledu —  tas ir vareni izdomāts. Bet tē
vocis Miša (tagad Rēķinvedi sauca vārdā) sēdēja uz 
saliekama krēsliņa, lasīja avīzi un laiku pa laikam, 
pacēlis brezentu, uzmanīgi aplūkoja ledu . . .

No rīta es izskrēju pagalmā. Transformators bija 
noslīdzis vismaz par pusmetru. B ija  svētdiena, bet mon
tieri strādāja —  uzstādīja jaunu sadales dēli. No bre
zenta apakšas tecēja caurspīdīga ūdens strūkliņa.

Es biju  saviļņots. Visi taču zināja, ka ledus kūst, arī 
es to zināju, bet neviens neattapās, ka transformatoru 
var pārbīdīt uz ledus, bet tālāk viss notiks pats no 
sevis —  ledus lēni nolaidīs kravu uz zemes. Kāpēc tē
vocis Miša attapās, ka tā var izdarīt, bet mēs neat 
lāpām ies?! Un vēl. ledus, parasts ledus, kas der tikai 
dzesēšanai, izrādās var saudzīgi nolaist smagumus. L e 
dus, jādomā, var paveikt arī daudz ko citu. Man pēkšņi 
radās doma, ka katra v iela  prot darīt visu, ko vien 
vēlaties.

Lūk, lad man arī ienāca prātā vārds «izgudrojum s». 
Es sapratu, ka tēvocis Miša ir  izdarījis izgudrojumu, 
tātad viņš ir izgudrotājs. Varbūt par viņu rakstīs la ik 
rakstos. Sevišķi tad, ja  viņš izdomās, kā pacelt jauno 
transformatoru. Man par to nebija nevienas piem ē
rotas domas.

Pirmdien diemžēl atbrauca autoceltnis. Jauno trans
formatoru uzcēla uz postamenta, bet v e c o — aizveda. 
Montieri pieslēdza elektrību, namdari sanagloja jaunu 
būdiņu, krāsotājs to nokrāsoja —  un tā viss beidzās.
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Bet es uz visiem laikiem  ielāgoju, ka jebkurā, pat 
vissarežģītākajā situācijā var kaut ko izdomāt, izgud
rot, un šis «kaut kas» ir ļoti vienkāršs, negaidīts un 
skaists.

Pirm o izgudrojumu, par kuru man izsniedza autor- 
apliecību, izdarīju  desmitajā klasē. Pēc tam bija  citi 
izgudrojumi, darbs izgudrošanas nodaļā, tikšanās ar 
visdažādākajiem izgudrotājiem . Mani arvien vairāk un 
vairāk interesēja jaunrades mehānika —  kā top iz 
gudrojumi, kas notiek izgudrotāja galvā, kāpēc pēkšņi 
rodas risinājuma ideja . . .

Vai gribat paši mēģināt kļūt par izgudrotājiem? Lū 
dzu jums uzdevums!

1. uzdevums 

S IS T  V A I N E S IS T ?

Viendien elektrospuldžu rūpnīcas direktors savāca 
kopa inženierus un parādīja vēstuļu paciņu.

Pa tērētā ji sūdzas, nav apm ierināti ar mūsu spul
dzēm, —  bēdīgi sacīja direktors. —  Japaaugstina pro 
dukcijas kvalitāte. Es clomaju lieta tāda, kā gāzes spie
diens gatava spuldzē dažreiz ir lielāks par normu, daž
reiz —  mazuks . . . Kas pateiks, kā izm ērīt šo spiedienu?

Ļ o ti vienkārši, - piecēlās viens no inženieriem.
-  Ņem sim  spuldzi, sasitīsim to un . . .

Sasitīsim ?! —  iesaucās direktors.
Kontroles nolūkā var sasist vienu spuldzi no sim 

ta, —  nepadevās inženieris.
Gribētos pārbaudīt katru spuldzi, —  nopūtās d i

rektors. —  Dom ājiet, biedri inženieri!
Un tad atnaca izgudrotājs.

Skolēnu uzdevums, —  viņš sacīja. —  A tveriet m ā
cību grām atu . . .
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Un viņš paskaidroja, kura mācību gram alā var iz 
lasīt gandrīz gatavu šī uzdevuma atrisinājum u.

Bet ko iesākāt jū s ? Vai jum s ir ielejas, ka izm ērīt 
gāzes spiedienu elektriskajā spuldzē?

Apdomājot kādu brīdi šo uzdevumu, var sastādīt piecu 
desmit ideju sarakstu. Parasti idejas mēdz būt ļoti vā 
jas. Bieži iesaka spuldzi nosvērt. Teorētiski viss ir pa 
reizi: zinot tukšas spuldzes masu un kolbas tilpumu, 
nav grūti nosvērt ar gāzi piepildītu spuldzi un aprē 
ķināt gāzes masu. Bet praktiski šis risinājums ir slikts. 
Gāzes spuldzē ir  maz —  grama desmitdaļas un pat 
simtdaļas. La i noteiktu spiediena novirzi no normas, 
jāzina masa ar precizitāti līdz grama tūkstošdaļām. 
Tātad ļoti rūpīgi jānosver, jāizmēra spuldze un tās de 
taļas —  un tas masveida, plūsmveida ražošanas ap 
stākļos! Spuldžu izlaide krasi palēnināsies, bet to ver 
lība pieaugs.

A rī spējīgiem  izgudrotājiem  mēdz būt neveiksmīgas 
idejas. Taču  spējīgie izgudrotāji, pārliecinājušies par 
kāda risinājuma nederīgumu, neapstajas, bet neatlaidīgi 
turpina pārcilāt variantu pēc varianta. Cilvēks dienu 
un nakti domā par uzdevumu. Visu, kam uzmet ska 
tienu, viņš attiecina uz uzdevumu: vai to nevar izmantot?
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Snieg, auksti . . .  kā būtu, ja  spuldzi atdzesētu? Gāze 
kļūtu šķidra, vieglāk būtu izmērīt tās tilpumu . . . A r 
troksni aizbrauc pārpildīts autobuss . . . troksnis, ska
ņa . . .  kā būtu, ja  «izskandinātu» spuldzes? Skaņas 
ātrums taču ir atkarīgs no gāzes blīvuma . . .  P a  tele 
vizoru rāda fu tb o lu . . .  kā būtu, ja  spuldzē ievietotu 
sīciņu bumbiņu? Tās ātrums būtu atkarīgs no gāzes 
blīvuma . . . Un tā dienu pēc dienas, mēnesi pēc mē
neša, gadu pēc gada. Dažkārt visu mūžu. Mēdz būt 
arī tā, ka mūža nepietiek; stafeti pārņem citi izgudro
tāji, un atkal sākas bezgalīgais «kā būtu, ja izdarītu 
tā? ». Gadās, ka uzdevuma risināšanu pārtrauc pusceļā: 
neatrisināms uzdevums, ko padarīsi . . .

Iedom ājieties izgudrotāju, kas saka: «L a i sasniegtu 
virsskaņas ātrumus, jā izpēta skrējēji. Ar ko atšķiras 
labs skrējējs no slikta? Kāds ir ātras skriešanas noslē 
purns? Lūk, kas man jā z ina !» Skrējēji patiešām atšķi
ras cits no cita, bet, lai arī kā neizpētītu skrējējus, m a
šīnu, kas apsteidz skaņu, neuzbūvēt. Vajadzīgi citi prin 
cipi. Kādi? Pat, ja  brīnumainā kārtā mums izdotos 
ļoti precīzi noskaidrot visu, kas noris izgudrotāja galvā, 
kad viņam beidzot rodas veiksmīga ideja, mēs atklātu 
to pašu variantu pārcilāšanu. Cilvēks, izskatījis 
12 786 variantus, atmeta tos, bet 12 787. izrādījās veik
smīgs . . .

Mēģinājumu un kļūdu metode radās tālā senatnē. Tā  
būtībā ir tikpat veca cik cilvēks. Pa šo laiku viss ir 
izmainījies, arī pats cilvēks, bet mēģinājumu un kļūdu 
metode saglabājusies gandrīz nemainīga. Pirms va irā
kiem gadiem  akadēmiķis V. Ginzburgs, atbildot uz 
žurnāla «Izobretateļ i Racionaļizator» anketas jau tā
jumiem, atzina, ka viņa izgudrojumi radušies «variantu 
pārcilāšanas rezultātā». 20. gadsimta beigas, pasaulsla 
vens zinātnieks —  un variantu pārcilāšana! Ka 
pirms divtūkstoš, divdesmit tūkstoš, divsimttūkstoš ga 
diem . . .
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Vārdu sakol, jām eklē pavisam cila  izgudrojumu?, 
devumu risināšanas metode.

Tehnika attīstās likumsakarīgi. Nav nejaušība, ka 
dažādās zemēs dažādi izgudrotāji, risinot vienu un to 
pašu uzdevumu, neatkarīgi cits no cita nonāk pie viena 
un tā paša atrisinājuma. Tātad likumsakarības pastāv, 
tās var atrast un lietot uzdevumu apzinātai risināša 
nai pēc likumiem, pēc formulām, bez variantu pār 
cilāšanas.

Un es saku nodarboties ar izgudrojumuzdevumu ri
sināšanas teoriju. Vienu, divus, desmit gadus, trīsdesmit 
gadus —  vispār visu mūžu. Sākumā strādāju viens, pēc 
tam radās domu biedri, kolēģi: sākumā daži, pēc tam 
desmiti, simti . . .

Iemācīties risināt izgudrojumuzdevumus var jebkurā 
vecumā, bet, jo  agrāk sakta apmācība, jo  labāki ir 
rezullāti. Tāpat kā sportā. Būtībā uzdevumu risināšana 
jāsāk mācīt jau bērnudārzā, varbūt pat mazbērnu no 
vietnē. Bet pagaidām mēs to vēl neprotam. Izrādās, ka 
visvienkāršāk ir mācīt pieredzējušus inženierus. Tur, 
kur klibo teorija, palīdz pieredze . . .  un uzdevums ri
sinās.

1974. gadā laikraksts «P ioņerskaja Pravda» sāka 
publicēt izgudrojumuzdevumus. Visīstākos «pieaugušo» 
uzdevumus līdzīgus uzdevumam par gāzes spiediena 
mērīšanu elektriskajā spuldzē. Redakcijai pienāca tūk 
stošiem vēstuļu. Mēs tās analizējām, laikrakstā iztir
zājām  tipiskās kļūdas, izskaidrojam attiecīgo teoriju 
un atkal devām uzdevumus . . .

Nē, līdz mazbērnu novietnei mēs vēl neesam nonā 
kuši. Sestās septītās klases līmenī pastāv barjera, kuru 
pagaidām vēl nav izdevies pārvarēt. L ieta  tāda, ka uz
devumu risināšanai nepieciešamas zināšanas fizikā; 
kaut nelielā ap jom ā— tik, cik māca septītajā klasē. 
Nu, bet bērnudārzā un mazbērnu novietnē fiziku ne 
māca nemaz. Starp citu. jau tagad ir skaidrs, kā šo



barjeru parvarel: jadarbojas nevis ar izgudrojuinuz- 
devumiem. bet ar spēļu uzdevumiem.

Iedomājieties tukšu istabu tikai uz palodzes atro 
das lelle. No griestiem nokarājas divas tievas aukliņas. 
Jāsavieno, jāsasien to apakšējie gali un tas jāizdara 
vienam cilvēkam. Ja paņem vienas aukliņas galu, nevar 
aizsniegt otras aukliņas galu. Kādam jāpadod, jāno
virza otra aukliņa. Bet uzdevums jāveic vienam cil 
vēkam, nav neviena, kas varētu padot otras aukliņas 
galu.

Risinājums ū’ pa spēkam ari mazuļiem, kas neko 
nezina par fiziku. Jāiesvārsta otra aukliņa. Pati tā ne
svārstīsies —  ir pārāk tieva. Tāpēc tai jāpiesien —  
lelle. Lūk, ari viss, uzdevums atrisināts!

Nosacījumi var būt sarežģītāki: istaba atrodas gaisa 
baloni un lelle. Baloni neder par atsvaru, tie ir pārāk 
viegli. Bet nezin kāpēc tieši baloni piesaista risinātāju 
uzmanību, par lelli uzreiz neiedomājas. Uzdevumu var 
sarežģīt vēl vairāk: no istabas izvāc visus priekšmetus. 
Vai mazulis iedomāsies novilkt saišu zābaku un p ie
kārt to atsvara vietā?

Kā redzat, tas nav izgudrojumuzdevums . . .  Un tomēr 
tam ir kaut kāda līdzība ar izgudrojumuzdevuniu. Kāda 
tieši līdzība par to parunāsim vēlāk. Tagad svarīgi 
atzīmēt, ka nav krasu robežu starp uzdevumiem, kas 
attiecas uz dažādām darbības jomām —  zinātni, teh
niku, mākslu utt.

Šajā grāmatā mēs galvenokārt runāsim par izgud
rošanu. Bet grāmata domāta visiem, kas grib mācīties 
risināt visdažādākos jaunrades uzdevumus.

Šī grāmata, protams, nav mācību grāmata. Bet tajā 
parādīts, ka jaunrades uzdevumu risināšana ir visiem 
pieejama, nepieciešama un ļoti aizraujoša nodar
bošanās.
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D AŽI V IE N K Ā R Š I l ’A Ņ E M IE N I

Saksim ar visgrūtāko. Mēģināšu jūs pārliecināt par 
to, ka daži izgudrojumuzdevumi visīstākie izgudro 
jumuzdevumi, par kuru atrisinājumiem izsniedz autor- 
apliecibas, —  jums ir  pa spēkam jau tagad. Pietiek ar 
parastu atjautību.

2. uzdevums 

Ā Ķ IS  T U R . KA . . .

M eitene svinēja dzimšanas dienu. Kads no viesiem  
atnesa lie lu  konfekšu kārbu. Konfektes b ija  šokolādes
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pudelītes ur bieza aveņu strupa p ild ījum u. Visiem loti 
patika šīs konfektes. Viens no viesiem  va ica ja :

—  Interesanti, ka tādus pudelītes izgatavo“?
—  Vispirm s izgatavo šokolādes pudelīti, bet pēc tam  

ta ja ie le j sīrupu, —  paskaidroja cits viesis. —  Sīrupam  
noteikti jābūt biezam, citacli konfekte būs neizturīga. 
Bet biezu sīrupu grūti ieliet pudelītē. Var. protams, 
sīrupu sasildīt, tas kļūs šķidrāks. Bet, lūk, bēda karsts 
sīrups izkausēs šokolādes pudelīti. Iegūsim  ātrumu, zau 
dēsim kvalituti, bus vuirāk brāķu . . .

Un tad atnāca izgudrotājs.
īd ē ju ! —  viņš iesuucus.— Es zinu, kā izgatavot 

tudus pudelītes u tri un bez brāķa. Āķis tur, ka . . .
Un viņš visu paskaidroju. Tiešām, konfektes var iz- 

gatuvot ļo ti vienkārši.
Pam ēģiniet atminēt, ko ierosināju izgudrotājs!
Šis uzdevums bija publicēts laikrakstā « Pioņerskaja 

P ravda». Redakcija saņēma vairāk nekā tūkstots vēs
tuļu un gandrīz visās pareizas atbildes. Jūs droši 
vien jau nopratat. kur tas āķis: sīrups jā ie le j formā, 
jāsasaldē, bet pēc tam jāiegrem dē šokolādē. Ledus ga 
baliņš šokolādē —  visīstākais izgudrojums. To  izdomāja 
Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas Ķ īm ijas insli 
tūtā.

Ir tāds žurnāls — «Atklājum i. Izgudrojumi. Rūpnie
ciskie paraugi. Preču z īm es »1. Šī garā nosaukuma vietā 
parasti saka «izgudrojum u biļetens». Biļetenā publicē 
Padom ju Savienība reģistrēto izgudrojumu formulas. 
Izgudrojuma formula tā ir viena frāze, kas sadalīta 
divās daļās ar vārdiem «kas atšķiras a r »2. Tas, kas 
rakstīts pirms šiem vārdiem, b ija  zināms jau  agrāk,

1 «Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные
знаки».

Krievu valoda «отличающийся».
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bet aiz šiem vārdiem  rakstītais izsaka izgudrojuma 
būtību. Izgudrojumu apraksti dažreiz mēdz būt ļoti 
gari. Bet apraksta beigās tiek dota izgudrojuma īsa 
formula. Ļoti ērti: uzreiz redzams, kas bijis agrāk un ko 
izdomājis izgudrotājs.

Ja jūs paņemsiet bibliotēkā «izgudrojumu biļetena» 
jebkuru izlaidumu un pašķirstīsiet to, jūs ieraudzīsiet 
ne mazums izgudrojumu, kurus noteikti varētu izdarīt 
paši. Lūk, piemēram, autorapliecība Nr. 4256T6: «P a  
ņēmiens konservu skārda kārbu atdzesēšanai pēc ter
miskās apstrādes, tās daļēji iegrem dējot ūdenī un vien 
laicīgi ripinot, kas atšķiras ar to, ka dzesēšanas efekti
vitātes paaugstināšanas nolūkā ūdenī daļēji iegremdē 
tās un ripojošās kārbas appūš ar aukstu gaisu.» Pa 
sekla baseina slīpu grīdu ripo karstas konservu kārbas: 
puse kārbas atrodas ūdenī, otra puse —  virs ūdens, 
lai tas iztvaikojot uzņemtu siltumu. Kārbas atdziest, 
bet nepieliekami. Ko darīt? P irm ā doma, kas ienāk 
prātā, —  papūst. L īd z īg i kā pūš uz apakštasi ar 
karstu tēju . . .

Tagad iedomājieties šadu ainu. Elektrometinātājs 
strādā tumšā tuneli. Kad deg elektriskais loks, m eti
nāmā vieta ir labi apgaismota. Bet kā rīkoties, kad m e
tinātājs sagatavo visu darbam vai iestāda instrumentu 
tumsā? Domāju, ka atbilde ir acīm redzama: jāizmanto 
elektriskais lukturis. Elektriskos lukturus taču piestip 
rina pie pildspalvām, brillēm, kaskām. Kāpēc gan ne- 
piestiprināt lukturi pie elektrometinātāja aizsargvai- 
roga? LUk, autorapliecība Nr. 225575: «Elektrometi 
nātāja aizsargierīce, kas atšķiras ar to, ka metināšanas 
darba apstākļu uzlabošanas nolūkā aptumšotās vietās 
pie metināšanas aizsargvairoga kreisajā pusē uzstādīta 
noņemama apgaismošanas armatūra.»

Jebkurā biļetena izlaidumā apmēram 2 . . . 3 %  iz 
gudrojumu ir skolēnu spējām atbilstošu uzdevumu al 
risinājumi. So izgudrojumu izdarīšanai pietiek vienkārši
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ar atjautību, pat nav vajadzīgas zināšanas fizikā un 
ķīm ijā. T ie , protams, nav lieli izgudrojumi. Bet tomēr 
izgudrojumi! T ie  ir jauni un nenoliedzami lietderīgi 
priekšlikumi.

Bet ja  atjautībai pievienotu kaut vai nedaudz z i
nāšanu!

3. uzdevums 

K U R  Ņ E M T  TĀ D U  P U N K T U 9

Pilsētas centru laukumā stāvēja senatnīgs tornis. Un, 
lūk, reiz radcis bažas, ka tornis nosēžas. Noorganizēja  
kom isiju, kurai vajadzēja noskaidrot, va i tiešām tornis 
nosēžas. K om is ija  ilg i domāja. Vajadzīgs kāds nekustīgs 
punkts, attiecībā pret kuru pārbaudīt torņa nosēšanos. 
Bet, kur ņemt tādu punktu 9 Varbūt viss laukums un 
blakus esošās ēkas ari nosēžas 9 Tiesa, piecsim t m etru  
attāluma no laukuma atradās parks. Parka b ija  klintis, 
kas noteikti nesēžas. Bet no šīm k lin tīm  tornis nebija  
redzams, to aizsedza ēkas.

— Sarežģīts stāvoklis, —  dom īg i sacīja kom isijas 
priekšsēdētājs. —  Varbūt lūgt padomu Zinātņu akaclē 
m ijā9

Un tacl atnāca izgudrotājs.
Nevajag traucēt akadēmiķus! —  viņš teica. —  A t

veriet septītās klases fizikas grām atu un atcerieties . . .
Un viņš paskaidroja, kas īsti jāatceras.
Bet ka jūs dom āja t9
Iespējams, ka jūs jau  nopratāt. Bet, ja  nenopratāt, 

nav liela bēda: pašķirstiet septītās klases fizikas grā
matu un sameklējiet nodaļu par savienotajiem  trau-
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kiem. «M ierā  esoša šķidruma brīvās virsmas savieno
tajos traukos atrodas vienā līm eni> —  tā rakstīts m ā
cību grāmatā. Ņemsim divas stikla caurules, vienu no 
tām uzstādīsim tornī, otru uz klints. Savienosim cau
rules ar šļūteni un piepildīsim  to ar ūdeni. Savieno 
tajos traukos (caurulēs) šķidrums nostāsies vienā lī
meni. Šo līmeni atzīmēsim. Ja tornis sēdīsies, tad pēc 
dažām dienām šķidrums «torņa» caurulē pacelsies aug 
stak par atzīmi. Asprātīgs izgudrojums, vai nav tiesa? 
Bet tikai septītās klases fizika . . .

Ķersimies tagad pie nedaudz sarežģītāka uzdevuma.

i .  uzdevums 

A  U N  B S E l  U Z  JU M T A

Ķ īm ijas laboratorija  samontēja jaunu m inerālmēslu 
iegūšanas iekārtu. Divus šķidrumus — sauksim tos par 
A un B —  izsmidzinot pārvērtā sīku p ilien iņu  plūsmas.
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turklāt p ilien iņ i A kustējās p re tī p ilien iņ iem  B. savie
nojās un izveidoja m inerālmēslus AB. Tā katrā ziņā 
vajadzēja būt pēc ķīm iķu domām. Bet. kad iekārtu 
palaida, izrādījās, ka bez p ilien iņ iem  AB veidojās arī 
p iln īg i nevajadzīgi p ilien iņ i AA un BB.

t un B sēž uz jum ta, —  sarūgtināts sacīja ķ ī
miķis. Varbūt šķidrumus iepriekš sajauksim ?

Nē. pirm s izsmidzināšanas tos nedrīkst sajaukt. —  
atbildēja cits ķīmiķis. —  Vienkārši nezinu, ko darīt . . .

Un tad atnaca izgudrotājs.
Paņem iet astotās klases fizikas grāmatu. —  viņš 

sacīja. —  Tu r jūs atradīsiet likumu, kas palīdzēs uzde
vumu atrisināt.

Kā jūs dom ājāt: par kāclu likum u runāja izgudrotājs?
Astotās klases fizikas grām alā nav grūti atrast vien

kāršu likumu: vienāda nosaukuma lādiņi savstarpēji 
atgrūžas, dažāda nosaukuma lādiņi — pievelkas. Uzlā
dēsim pilieniņus A  pozitīvi, pilieniņus B negatīvi. Tad, 
abām plūsmām sastopoties, radīsies tikai pilieniņi AB.

Tātad atjautība plus nedaudz skolas fizikas — un 
apmēram 5%  mūsdienu izgudrojumuzdevumu jums būs 
pa spēkam. Bet, ja  tam vēl pievieno risināšanas pa
ņēmienus? Katru darbu veic ar saviem paņēmieniem; 
arī izgudrojumuzdevumu risināšanā pastāv paņēmieni. 
Patiesību sakot, mēs jau sākām ar tiem iepazīties. A t
cerēsimies uzdevumu par konfektēm ar sīrupu. Izgud
rotājs sacīja: «Āķis tur, k a . . . »  Atjautība tas arī ir 
paņēmiens. Uzdevumā par konfektēm b ija  divas atjau
tības. Pirm ā: sīrupu sildīja, bet izgudrotājs ieteica 
darīt pretejo —  sīrupu atdzesēt, sasaldēt. Otrā: ledus 
gabaliņš pēc tam kusa, pārvērtās sīrupā, tātad izmai 
m ja agregātstāvokli. Uzdevumā, kuru risināja Rēķin
vedis, ari notika agregātstāvokļa izmaiņa: ledus kusa —  
un transformators pakāpeniski noslīga uz zemes.

Daudzi paņēmieni pamatojas uz fizikālo efektu un 
parādību izmantošanu. Bet paņēmiens no fizikāla jiem
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formulējumiem atšķiras ar orientāciju uz izgudrojum- 
uzdevumu risinašami. Fizikālais formulējums skan šādi: 
vielas var pāriet no viena stāvokļa cita stāvoklī. Paņē
miens precizē notiekot tādāin pārejam , krasi mainās 
fizikālās' īpašības, un to var izmantot izgudrojumuzde
vumu risināšanai.

«Izdarīt p retē ji», «izm ainīt agregātstāvokli» pama
tīgi paņēmieni. Jebkurā biļetenā var atrast izgudroju
mus, kuros izmantoti šie paņēmieni. Lūk, piemēram, 
izgudrojuma formula autorapliecībā N'r. 183122: «P a  
ņēmiens birstoša jēlcukura izkraušanai no tilpnēm, p ie 
mēram, no tankkuģiem, kas atšķiras ar to, ka pro
cesa vienkāršošanas un paātrināšanas nolūkā jēlcukuru 
atšķaida ar ūdeni un iegūto pulpu1 sūknē ar sūkni.» 
Birstošu kravu grūti dabūt ārā no kuģa tilpnēm. Iz 
gudrotājs ieteica nepakļāvīgo birstošo kravu uz izkrau
šanas laiku pārvērst šķidrumā, ko viegli var pārsūknēt ar 
sūkni.

Vēl viens piemērs izgudrojuma formula autorap- 
liecibā Nr. 489938: «Paņēm iens sasalušu kravu birsta- 
nubas atjaunošanai, kas atšķiras ar to, ka materiāla 
birstamības atjaunošanas procesa paātrināšanas un tā 
darbietilpības samazināšanas nolūka sasalušo materiālu 
pakļauj superzemu temperatūru iedarbībai.» Ziema; 
vaļējās dzelzceļa platformās atrodas aukstumā pārak
meņojušies minerālmēsli. Kā izkraut šādu sastāvu? P a 
rasti cenšas kravu kaut kādā veidā sildīt, bet tas ir ļoti 
sarežģīti, jo  materiāla ir daudz. Bet izgudrotāji izman
toja abus jums zināmos paņemienus:

krava nevis jāsilda, bet jādzesē (paņēmiens «izdarīt 
p r e tē j i » ) ;

krava jāap lej ar šķidru slāpekli, kas pec tam pārvēr
tīsies gāzē un izgaisīs (paņēmiens «izm ainīt agregāt

1 Pulpa  šķidrums, kurā atrodas cietas m inerālvielu daļiņas. 

(Rexl. p iez.)
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stāvokli»). Nu. bet tagad uzdevums, ar kuru jus katrā 
ziņā tiksiet galā.

5. uzdevums 

TĀ S IZ Z Ū D  PA ŠA S!

Ka izkratīt sm iltis no neizlīstošās tintnīcas? Apm ē
ram  tada problēm a jārisina inženieriem  m etāllē jē jiem . 
N o metāla izlietas detaļas jānotīra . Šim  nolūkam iz 
manto smilšu strūklu. Detaļu virsma tiek notīrīta , bet 
smilšu graudiņi nokļūst iekšējos dobumos un tur paliek. 
Negāzīsi lāču otrādi smagas metāla detaļas un nekra
tīsi no tam āra sm iltis . . .

Varbūt kaut ka aiztaisīt visus caurumus? -— ne 
droši iem inējas viens inženieris.

Daudz lieka darba, —  nopūtas cits inženieris.
Del es neredzu citas izejas. Smilšu graudiņi paši no 

sevis neizzudīs.
Un tad atnāca izgudrotājs.

Tas izzudīs pašas no sevis! —  viņš pārliecināti 
sacīja. —  Šim nolūkam vajag, la i smilšu graudiņi 
būtu . . .

Kādiem jābūt smilšu graudiņiem ?
Un vēl viens uzdevums. Starp citu, pievērsiet uzma

nību: uzdevumi no dažādam tehnikas nozarēm, bet risi 
nāšanai izmanto vienādus paņēmienus.

6. uzdevums 

IR  P A T E N T S

Gara gum ijas caurule ļo ti p rec īz i jā izveido daudzi 
caurum i ar 10 m m  diametru. Vispār nav grū ti izsist ved



izurbt caurumus. Bet gum ija  ir elastīga, instruments to 
izstiepj, saspiež, izliec . . . Izveidot gum ijā  vajadzīga 
izmēra caurumus ir ļo ti sarežģīti. Meistars m ēģināja iz
dedzināt caurumus ar nokaitētu stien īti, bet caurumu 
malas apdega, nodrupa.

-  Nekas neiznāk! — dusmās iesaucās meistars.
—  Kaut ra u d i. . .

Un tad atnāca izgudrotājs.
Kāpēc gan raud ā ti -  viņš izbrīnījās. —  Viss taču 

tīk vienkārši! I r  angļu patents N r. 1263562, kurā iz 
teikts priekšlikum s . . .

Kāds priekšlikums ir šajā patentā?
Jūs iepazināties ar diviem  paņēmieniem, bet to ir ap

mēram simts. Daudzi no tiem ir neparasti, asprātīgi. 
Jūs paši par to pārliecināsieties, padomājot par šādu 
uzdevumu.

7. uzdevums 

AK, Š IE  D E T E K T ĪV I  . . .

Kāda ārzem ju firm a  nopirka no citas firm as saules
puķu eļļu un pārvadāja to 3000 litru  autocisternās. 
Bet tad atklājās, ka katru re iz i cisternā trūkst 20 . .  . 
30 litru . Pārbaudīja  m ērierīces  —  kārtībā, šķidruma 
ieliešanas lūkas plombas un cisternas hermētiskumu -  
arī kārtībā. Ņēm a vēra. ka daži lit r i  eļļas varēja palikt 
plēvītes veida uz cisternas sienām, bet iztrūkums bija  
ievērojam i lielāks.

Uzaicināja pieredzējušu detektīvu. A rī viņš neko ne
atrada: mašīna nekur neapstājās, šoferis no tās eļļu 
neatlēja. Detektīvs neizpratnē noplā tīja  rokas . . .



Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Ak, šie detektīvi! —  viņš sacīja. —  Viss taču ir 

tik vienkārši, tikai nedaudz jāpadomā.
Un paskaidroja, kas par lietu.
Bet kā jūs uzskatāt'?
Šis uzdevums arī bija  publicēts laikrakstā «P ioņer- 

skaja Pravda». Pienāca daudz vēstu ļu— vairāk par 
tūkstoti. Rakstīja ne vien skolēni, bet ari studenti, in
ženieri. Divu vēstuļu autori bija m ilicijas darbinieki. 
Vēstuļu k ■ 1 ns, bet nevienas pareizas atbildes!

Detektīvs viegli būtu atklājis eļļas noplūdes noslē 
pumu, ja  vien zinātu izgudrošanas paņēmienu: ko nav 
iespējams izdarīt pašlaik, var izdarīt iepriekš. Izrādās, 
ka šoferis iepriekš bija pakāris spaini tukšas cisternas 
iekšpusē. Kad cisternā ielēja  eļļu, arī spainis piepildi 
jās. Pēc tam cisterna nonāca rūpnīcā, eļļu no tās izlēja, 
bet spainī eļļa palika Tukšo cisternu detektīvs neuz
raudzīja, un šoferis m ierīgi izņēma spaini ar eļļu.

Paņēmienu «iz.darīt iepriekš» izgudrotāji nereti iz 
manto visdažādāko uzdevumu risināšanā. Aplūkosim



kaut vai tīri medicīnisku uzdevumu. Ģipša apsēju daž
reiz ir ļoti grūti noņemt: tas lēni un piesardzīgi jā 
pārzāģē, cenšoties neievainot cilvēka ķermeni. Izgud 
rotāji atraduši izeju: pirms ģipša apsēja uzlikšanas 
uz ķermeņa novieto gumijas caurulīti, kurā atrodas 
šaurs zāģītis. Kad pienācis laiks apsēju noņemt, zā- 
ģīša galus iespīlē rāmī un zāģē ģipsi virzienā no apak
šas uz augšu no ķermeņa uz apsēja ārējo virsmu.



IE P A Z ĪS T IE T IE S : T E H N IS K A  P R E T R U N A !

Tagad jūsu rīcība ir trīs paņēmieni un jums var 
likties, ka tālāk viss būs vienkārši: va jag apgūt simts 
paņēmienu —  un tad neviens uzdevums nav par grūtu. 
Taču īstenība viss ir daudz sarežģītāk. Paskaidrošu 
to ar piemēru.

Pastāv cauruļu metināšanas stāvi ar ļoti augstu 
ražīgumu. Cehā uzstāda metāla lentes rulli un, pakā
peniski to attinot, padod lenti uz stāvu. No turienes ar 
ātrumu apmēram 1 metrs sekundē nāk laukā gatava 
caurule.

Viss ir lieliski, bet izgatavotā caurule jāsagriež. P ie 
ņemsim. ka katra gabala garumam jābūt 10 metru. 
Tātad 10 metru gara caurule jānogriež 10 sekundēs.



Un ne tikai jānogriež caurule, bet arī griezējierīce jā  
pārvieto atpakaļ sākumstāvoklī, jo  ta kopā ar cauruli 
nogājusi desmit metrus.

R ipzāģim  līdzīgo griezējierīc i sauc par «lidojošu ». 
Un, patiešām, griezējdisks « lid o » uz priekšu un at
pakaļ ar m ilzīgu ātrumu: caurule jāgriež kustības laikā, 
jo  tā nepārtraukti nāk ārā no slāva.

Paskatieties, kas iznāk! La i grieztu ātri, vajadzīga 
lieljaudas griezējierīce. Tāda ierīce nenovēršami ir sma 
ga un ļoti liela: la griež ātri, bet pārvietojas lēni. Ja 
griezējierīc i izgatavos vieglāku, tā ātri pārvietosies, bet 
lēni griezīs. Apburtais loks! Varbūt izvēlēties kaut ko 
vidēju? T a  arī dara. Rezultātā «lidojoša is» nazis griež 
ne visai labi un pārvietojas ne visai ātri . . . Caurules 
metināšanas ātrumu nākas samazināt pusotras divas 
reizes. Žēl!

Jūs droši vien jau iedomājāties paņēmienu «izdarīt 
iepriekš». Patiešām, sagriezt lenti ir daudz vienkāršāk 
nekā sagriezt cauruli: ātrs naža trieciens un lente pār
cirsta. Bet uzdevumu tas diemžēl neatrisina. Iedom ā
jieties kinoaparātu vai magnetofonu, kuri darbojas ar ļoti 
īsiem film as vai lentes gabaliem ! Pārāk daudz būs jā 
nopūlas ar ievietošanu un iestatīšanu. Cauruļu metinā 
šanas stāva augstais ražīgums panākts tieši ar procesa 
nepārtrauktību, tāpēc no tā nedrīkst atteikties.

Uzdevumu ilgi neizdevās atrisināt. A r dažādiem v ilt ī
giem paņēmieniem palielināja griezējierīces «lido  
šanas» ātrumu, bet tūlīt samazinājās precizitāte —  cau
ruļu gabali bija gan garāki, gan īsāki. Vajadzēja  izga 
tavot sarežģītas elektroniskas kontroles sistēmas: preci
zitāte paaugstinājās, bet mašīna kļuva dārga, kaprīza, 
nedroša.

Beigu beigās, protams, atnaca izgudrotājs. Viņš ie 
teica izmantot vienlaikus divus paņēmienus: «izdarīt 
iepriekš» un «izdarīt nedaudz m azāk». Otrā paņēmiena 
būtība ir šāda: ja  kādu darbību nevar realizēt pilnībā.
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la jā izp ilda daļēji. Tas nozīmē, ka lente nevis jāno
griež, bel gan ja iegriež. Ja pēc metināšanas cauruli 
spēcīgāk paraus, tā pati atdalīsies. Skaists izgudrojums, 
vai nav tiesa? «L ido jošā » griezējierīce vispār nav va 
jadzīga. Caurule pārvietojas elektromagnēta iekšpusē, 
strāvas impulss, rāviens — un vajadzīgais gabals at 
dalās . . .

Kā redzat, viltība šeit izpaužas divu paņēmienu ap 
vienojumā. Atsevišķi katrs no šiem paņēmieniem nekā 
nedod. Bet no simts paņēmieniem var izveidot des 
mittūkstoš kombināciju pa diviem  paņēmieniem! Ja 
vēl ņem vērā, ka var būt trīs, četru, piecu paņēmienu 
kombinācijas, tad uzdevumu «atslēgu» skaits kļūst 
praktiski neierobežots . . . Un mēs atgriežamies pie ne
pieciešamības uz labu laimi pārcilāt variantus.

Daži paņēmieni bija pazīstami jau pagājuša gad 
simta beigas. Izgudrotāji, psihologi, dažādi speciālisti 
sastādīja sarakstus, kas dažreiz saturēja līdz divdesmit 
trīsdesmit paņēmienu. Ne vienu reizi \ len šķita, ka at 
liek izdarīt pavisam nedaudz papildināt sarakstus, 
klasificēt paņēmienus —  un, lūdzu, var atrisināt jeb  
kuru uzdevumu. Taču izrādījās, ka paņēmienus at 
sevišķi lieto ne pārāk bieži, bet sarežģītu, kompleksu 
paņēmienu skaits ir astronomiski liels. Nekādi neizdevās 
izvairīties no mēģinājumu un kļūdu metodes.

Bet aplūkosim problēmu no otras puses un pacentī 
simies saprast, ka rodas izgudrojumuzdevumi un vispār 
kas tas ir izgudrojumuzdevums?

Atgriezīsim ies kaut vai pie uzdevuma par cauruļu 
griešanu. Pastāvēja tehniska sistēma mašīnu un ie 
rīču komplekss cauruļu izgatavošanai. Vienu no šīs sis 
tēmas sastāvdaļām - metināšanas stāvu —  uzlaboja, 
izveidoja ražīgāku. Un radās tehniskā pretruna: stāvs 
varēja metināt ar lielu ātrumu, bet griezējierīce ne
paspēja nogriezt caurules. Jo lielāks metināšanas at 
rums, jo  smagāk strādāt griezējierīcei. Mēģināja



pārveidot šo ierīci, bet no jauna radās tehniskā pretruna: 
palielinot naža jaudu, ieguva lielāku griešanas ātrumu, 
bet ierīce kļuva smagāka un tā pārvietojās lēnāk.

Tehniska sistēma, tāpat kā dzīvs organisms, sastāv 
no savstarpēji saistītām daļām. Sistēmas vienas daļas 
palielināšana «tāpat vien » negatīvi ietekmē cilas tās da
ļas. Tāpēc izgudrojumuzdevumi vienmēr satur divas 
prasības: uzlabot kādu tas daļu (kādu īpašību), bet 
nepasliktināt citas tās daļas (citas īpašības) vai visu 
sistēmu kopumā. Izdarīt izgudrojumu nozīmē pārvarēt 
tehniskas pretrunas.

8. uzdevums 

V ISU RG ĀJĒ JS U Z  M ARSA

Kādu fantastikas stāstā aprakstīta ekspedīcija uz 
Marsu. Kosmosa kuģis nolaidās lo ti nelīdzenā ie le jā : 
visur pauguri, bedres, akmeņi. Kosm onauti ā tri saga
tavoja visurgājēju ar riteņ iem  lielām  piepūšamām  
riepām. Bet jau p irm a jā  stāvaja nogāzē visurgājējs ap 
gāzās uz sāniem.

Un tad . . .  Nē, diemžēl stāstā izgudrotājs neatnāca.
Bet ka jūs dom ājat: ko viņš būtu ie te ic is?
Ņ em iet vērā to, ka kosmonautiem nebija iespējams 

visurgā jēju  pārtaisīt.
Sis uzdevums arī bija publicēts laikrakstā «P ioņer- 

skaja Pravda». Vairumā vēstuļu bija šāda atbilde: 
«V isurgājējam  apakšā piekārt atsvaru. Smaguma centrs 
novietosies zemāk, mašīna kļūs stabilāka.» Nesteidzie
ties izvirzīt savu ideju, vispirms novērtēsim citu priekš 
likumus. Mums tagad ir vērtēšanas kritērijs: tehniskā 
pretruna tiek pārvarēta vai ne?

Zem mašīnas piekaltais atsvars palielina tas sta 
b ilita li. Bet vienlaikus pasliktinās pargajība: atsvars
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ķeras aiz augsnes izciļņiem, aiz akmeņiem. Tehniska 
pretruna!

B ija  ari citi priekšlikumi:
izlaist gaisu no riepām, lai tās saplaktu uz pusi;
pierīkot visurgājējam  sānu papildriteņu pāri;
ekipāžai liekties ārā pa logiem  un durvīm, lai no

turētu līdzsvaru, ka to dara motobraucēji . . .
Nav grūti pamanīt, ka katrā no šiem priekšlikumiem 

ieguvums saistīts ar zaudējumu. Uz pusi saplakušas 
liepas krasi palēnina visurgājēja pārvietošanos. Papild 
riteņi —  nopietna konstrukcijas sarežģīšana, bet darb
nīcu uz Marsa nav. L ikt kosmonautiem izpildīt bīsta 
mus akrobātiskus trikus —  nepieļaujams risks . . . Iz 
vairīties no pretrunām ir tik grūti, ka kādas vēstules 
autors atzīstas: «Nevaru  neko izdomāt. La i kosmonauti 
iet kājām . . . »

Iedomājieties jūrnieku, kas nezina, ka rifi un klintis 
jāapbrauc! Apmēram tāds ir izgudrotājs, kas neievēro, 
ka tehniskās pretrunas obligāti jānovērš. V ai atceraties 
uzdevumu par gāzes spiediena mērīšanu spuldzē? Ideja  
sasist spuldzes bija patentēta, bet izgudrojums faktiski 
neradās: pretruna nebija novērsta. Jo vairāk spuldžu 
sasitīsim, jo  precīzāka būs pārbaude . . . un jo  vairāk 
bus brāķa, lausku!

Pirms sacīt: «Es atrisināju izgudrojumuzdevumu!» 
obligāti pavaicājiet sev: «Kādu  pretrunu es novērsu?» 
Piekārt atsvaru visurgājējam  nav grūti, bet tas jāp ie 
kar pēc iespējas zemāk, turklāt jo  zemāk būs novietots 
atsvars, jo  biežāk tas aizķersies aiz akmeņiem un iz 
ciļņiem. Mēģinājums paaugstināt mašīnas stabilitāti, 
neizmantojot izgudrotāja atjautību, pasliktina mašīnas 
pārgājību: visurgājējs pārstāj būt visurgājējs . . .

Izmantosim tagad šādu viltību: atsvaru novietosim 
ļoti zemu, pie pašas zemes un nevis visurgājēja ār 
puse, bet tā iekšpusē! Noslēpsim a ts v a ru ... riteņos! 
Ievietosim tajos metāla lodītes vai apaļus akmentiņus —
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lai veļas . . . Tāds izgudrojums ir patentēts Japanā au 
lokravēju. vilcēju, autoceltņu s(al»iIilates paaugstināša
nai. Iegaumējiet šo paņēmienu: vietas ekonomijas no
lūkā vienu priekšmetu var ievietot otrā priekšmetā.

Uzdevums 1111 atbilde — divi upes krasti. M ēģinā
jums uzreiz uzminēt atbildi ir tas pats. kas mēģinājums 
pārlēkt no viena krasta uz otru. Tehniskās pretrunas 
un paņēmieni veido tiltu.

Tom ēr pretrunas un paņēmienus pareizāk būtu sali 
dzināt ar tilta balstiem. Pārlēkt no viena balsta uz cilu 
art nav tik vienkārši: vajadzīga apķērība, lai pārietu 
no uzdevuma uz pretrunām un no pretrunām uz pa
ņēmienu. Bez balstiem tiltam nepieciešamas arī sijas, 
kas balstus savieno. Tikai tad iznāk labs tilts, pa kuru 
var m ierīgi un droši, soli pa solim pāriet no uzdevuma 
uz atbildi.

Par tādu tiltu mēs vel parunāsim. Pagaidām  svarīgi 
tikai tas, ka izgudrotajam jāatrod un jāpārvar tehnis
kās pretrunas.



P A D O M A JIE T  P A Š I!

Mums jau  ir uzdevumu risināšanas instrumenti —  
pieci pamatīgi paņēmieni.

1. Izdarīt pretēji.
2. Izmainīt agregātstāvokli.
3. Izdarīt iēprie.kš.

Izdarīt nedaudz mazāk.
o. Ievietot citu citā.
Jūs zināt arī, ka par paņēmieniem var būt fizikāli 

efekti un parādības. Beidzot mums ir drošs ideju vēr
tēšanas kritērijs: labai izgudrojum idejai noteikti jā  
pārvar pretruna.

Minēšu vairākus uzdevumus, patrenējieties to risi
nāšanā. Pacentieties izmantot instrumentus —  paņfm ie- 
nus, fiziku, zināšanas par pretrunām!
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,9. uzdevums

V IE N S  P A R  V IS IE M

Labora torijā  samontēja iekārtu no lidmašīnas izsm i
dzināmu šķidro m inerālm ēslu p ilienu kustības pētīša 
nai. Caurulē traucās gaisa plūsma, kas nesa sev līdzi 
lielu daudzumu pilienu. Taču pasūtītais un uzstcidītais 
smidzinātājs deva tikai ļo ti sīkus pilienus.

M ēģinājum u gaitā ar laiku noskaidrojas, ka jāpēta  
arī lielāku pilienu kustība.

—  Pasūtīsim  vēl dažus sm idzinātājus, —  ierosinuja  
kads inženieris.

—  I lg i un dārgi, —  iebilda cits. —  Divdesm it m ēģ i
nājum iem  vajadzīgi divdesm it dažādi sm idzinātāji.

Un tad. protams, atnāca izgudrotājs.
—  Viens smidzinātājs strādās par visiem. — viņš 

sacīja. —  P ilienu  izmērus var palielināt, ja  . . .
Un viņš paskaidroja, kas jādara.
Bet ko ierosināt jū s ?
Jums noteikti 9. uzdevums liekas viegls. Nākamais 

uzdevums būs grūtāks, bet arī ar to jus tiksiet galā.

10. uzdevums 

M Ū Ž ĪG Ā  KRĀSA

Mēbeļu fabrikas direktors teica galvenajam  inže
nierim  :

Pagājušajā gada mēs izlaidām simts mēbeļu 
komplektu bērnudārziem. Pa tērētā ji sūdzas: bērni no
plēš krasu, noskrāpē . . .

— Bet kūda mums tu r da la? — apvainojās ga lve
nais inženieris. Pat visizturīgāko krāsu var noplest

32



vai noskrāpēt. Tas nav no mums atkarīgs. Varbūt v i
ņiem vajadzīgas nekrāsotas m ēbeles?

Nē, —  nopūtas direktors. — Bērnudārziem  noteikti 
vajadzīgas krāsainas mēbeles. Lūk, ja  krāsā būtu nevis 
uz virsmas, bet ar to būtu piesūcināta visa koksne . . .

- Fantāzija ! —  iesmējās galvenais inženieris. 
Tūkstošiem reižu mēģināts koksni piesūcināt ar

krāsu. Nekas nav iznācis, jūs jau zināt.
Un tad atnāca izgudrotājs.

- Nē, tā nav fantāzija ! —  viņš iesaucās. —  Kaut 
art. protams, vajadzīga izdoma un drosme, la i šo uz 
devumu atrisinātu. Āķis tur, ka . . .

Bet kā jūs domājāt, kur šeit āķis"?



■

S A V IE N O T  NE SAV IE N O JAM O

Ja var ticēt Minhauzenam, tad noķerta lapsa pama
nījās izlēkt no savas ādas. Atstāsim šo mednieka stāstu ļ 
Minhauzena ziņā: ar lapsu tas notikt nevarēja. Toties 
ar izgudrojumuzdevumiem kaut kas līdzīgs notiek. Lūk, I 
sākas atbildes meklēšana, atrod tehnisko pretrunu un I 
var likties, ka atbilde jau rokā . . . Bet tad notikumi j 
sāk risināties kā Minhauzenam: atbilde pēkšņi izslīd, ļ 
rokās paliek tikai āda —  uzdevuma apvalks.

Pat stipri pieķēries tehniskajai pretrunai, nevari bfit 
pārliecināts, ka atbilde atrasta. Vienu un to pašu teh 
nisko pretrunu principā var pārvarēt ar daudziem da
žādiem paņēmieniem. Principā! Bet katrā konkrētajā ļ



gadījumā jameklē viena vienīgā «ats lēga », pārcilājot 
desmitiem paņēmienu un to kombināciju. Tāpēc uz
devuma analīzi nav izdevīgi pabeigt ar tehniskās pret
runas atklāšanu. Jāpēla dziļāk.

Tehniskās pretrunas izraisa kādi fizikāli jcēloņi: teh
niskās pretrunas dziļumā apslēpta fizikālā pretruna. 
Tas izskatās šādi: «L a i izpildītu vienu darbību, do 
tajai tehniskās sistēmas daļai nepieciešama īpašība A, 
lai izpildītu citu darbību, —  pretēja īpašība AV Pi^ 
vērsiet uzmanību: tehniskā pretruna attiecas uz visu 
sistēmu vai vairākām tās daļām, bet fizikālā —  tikai 
uz vienu daļu. Tas būtiski atvieglo atbildes atra
šanu.

\plūkosim, piemēram, 5. uzdevumu par smilšu a iz
vākšanu no detaļām. Šī uzdevuma fizikā lā  pretruna ir 
šāda: «Smilšu graudiņiem jābūt cietiem, lai ti£ notīrītu 
detaļas, un smilšu graudiņi nedrīkst bīil cieti (tiem 
jābūt šķidriem vai gāzveida), lai tos vieg li varētu a iz
vākt no notīrītās detaļas.» T ik līdz šāda pretruna fo r 
mulēta, atbilde kļūst acīm redzama: vajadzīgs paņē
miens «izm ainīt agregātstāvokli», tieši šis paņēmiens 
un neviens cits! «Sm ilšu graudiņi» varētu būt no sausā 
ledus: tie būtu cieti detaļu tīrīšanai, bet pēc tam paši 
pārvērstos gāzē.

6. uzdevumā (par caurumiem gumijas caurulē) f i 
zikālā pretruna ir gandrīz tāda pati: «Caurulei jābūt 
cietai, lai viegli varētu tajā izurbt urbumus, un cau
rule nedrīkst bfit cieta, lai saglabātos elastība.» P a 
ņēmiens tas pats: sasaldēsim cauruli (vai, piepildījuši 
to ar ūdeni, sasaldēsim ūdeni), bet pēc tam, kad cau
rumi iaveidoti, sasildīsim to.

Pastāv speciāli noteikumi, kas ļauj uzdevuma analīzē 
soli pa solim pāriet no tehniskās pretrunas uz fizikālo 
pretrunu. Bet nereti fizikālo  pretrunu var formulēt uz
reiz, tieši pēc uzdevuma noteikumiem.
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11. uzdevums

P IL IE N I  U Z  E K R A N A

Labora torijā  pētīja  elektrometināšanas procesu. Z i 
nātniekus interesēja tas. kā kust lokā ievietots metāla 
stienis un kā šajā gadījum ā mainās pats loks. Ieslēdza 
loku. uzņēma kinofilm u, la i pēc tam visu m ierīg i cip 
lūkotu. Un tad izrādījās, ka uz ekrāna redzams tikai 
loks. Tas ir spilgtāks par metāla p ilien iem , tāpēc p i
lien i nav redzami. Nolēm a m ēģinājum u atkārtot. le  
slēdza otru spožāku loku, tā gaismu virz īja  uz metāla 
pilien iem  un no jauna uzņēma film u . Tagad uz k in o fil
mas bija redzami tikai metāla p ilien i (tos apgaismoja 
otrs spožakais loks), bet pirm ais mazāk spožais loks 
uz ekrāna nebija redzams. Pētn iek i kļuva dom īgi: ko 
tagad darīt ?

Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Tipiska fizikālā pretruna, —  viņš sacīja. —  L ieta  

tāda. ka . .  .
Kā jūs uzskatāt, kāda šeit ir fizikālā p retruna? Un 

ka to pā rva rē t?
Uzmanīgi izlasot noteikumus, bez sevišķām grūtībām 

var formulēt fizikā lo pretrunu. Otrajam  lokam vajag būt, 
lai būtu redzami metāla pilieni, un otrajam lokam ne
va jag būt, lai varētu redzēt pirmo loku.

Tehnisko pretrunu parasti formulē saudzīgi, piem ē
ram, šādi: lai palielinātu kravas automobiļa ātrumu, 
jāsamazina vedamās kravas masa. Ātrums ir konfliktā 
ar kravnesību, bet nav izslēgts, ka iespējams kāds kom
promiss, kāds vidējs atrisinājums. F iz ikā la jā  pretrunā 
konflikts maksimāli saasināts. Taeu paradoksālajā iz 
gudrojumu pasaulē ir savi likumi: jo  asāk. jo  striktāk 
formulēts konflikts, jo  vieglāk to pārvarēt . . . Loks, kas 
apgaismo metāla pilienus, nevar vienlaikus būt un ne
būt. Tātad tam gan jābūt, gan nav jābūt —  jāuzliesmo 
un jādziest. Tad filmas vienos kadros būs redzami
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tikai metāla pilieni, bet citos tikai loks. Demonstrē 
jot filmu, abus «sižetus» apvieno: mes redzam gan 
loku, gan pilienus.

Pretrunīgās prasības šeit atdalītas laikā. Tās var 
atdalīt arī telpā. Atcerēsimies risinājumu uzdevumam 
par cauruli: tērauda loksne pārgriezta daļēji, t. i., dažās 
vietās griezums ir, bet citās nav. Pastāv ari viltīgāks 
paņēmiens, kā savienot nesavienojamo: piešķirsim ob
jektam vienu īpašību, bet tā daļām —  citu. pretēju īpa
šību. No pirmā acu uzmetiena tas liekas neticami 
līdzīgi kā no melniem klucīšiem uzcelt baltu piram īdu?! 
Bet, luk, velosipēda ķēde: katrs tās loceklis ir stingrs, 
tāds, kas nelokās, bet ķēde kopumā ir lokana, pade
vīga . . . Vārdu sakot, fizikālās pretrunas, prasot savie
not nesavienojamo, nebūt neieved strupceļā, bet, gluži 
otrādi, tās atvieglo uzdevuma risinājuma atrašanu.

Tagad aplūkosim treniņuzdevumus. Pamēģiniet tos 
atrisināt!

/2. uzdevums 

B IE Z A S  U N  P L Ā N A S

Rūpnīca saņēma pasūtījum u izgatavot lielu  partiju  
ovālas l  mm biezas stikla plāksnītes. Sagrieza taisnstūr
veida sagataves, to malas vajadzēja nolīdzināt tā, la i iz 
veidotos ovāli. Bet, apstrādājot plānās plāksnītes uz 
slīpmašīnas. tās bieži salūza.

-  Daudz brāķa, —  strādnieks sūdzējās meistaram.
—  Vai nevarētu plāksnītes izgatavot biezākas?

—  Nekādā gadījum ā! —  atbildēja meistars. —  Mums 
pasūtīja plānas plāksnītes ■ ■ .

Un tad atnāca izgudrotājs.
- Aha, fizikālā pretruna! — viņš iesaucās. —  Sa

gatavēm jābūt gan biezām, gan plānām. Šo pretrunu
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var sadalīt la ikā: la i sagataves uz apstrādes laiku kļūst 
biezākas . . .

Kā to izda rīt9

13. uzdevums 

IE T IE P ĪG Ā  A T S P E R E

Iedom ājieties, ka jāsaspiež spirālatspere ( gurums 
10 cm, diametrs 2 cm ), iev ie to jo t to starp grāmatas lap 
pusēm un aizverot grāmatu tā, la i atspere neizstieptos!

A tsperi var saspiest ar d iviem  pirkstiem . Bet pēc 
tam p irksti jāatlaiž, citād i nevar grāmatu aizvēri. 
Un atspere izstiepjas . . . Šādas grūtības radās inže
nieriem , m ontējot kādu aparātu. Vajadzēja atsperi sa
spiest, ievietot aparātā un aizvērt vāku. Kā to izdarīt, 
la i atspere neizstieptos9

—  Jāsasien, - - sacīja kāds inženieris. —  Citādi šīs 
atsperes ietiepību neuzveikt.

—  Nedrīkst, —  iebilda cits. — ■ Atsperei aparātā jābūt 
brīvai.

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Ļ o t i jauk i! —  viņš iesaucās. Atsperei jābūt gan 

brīvai, gan nebrīvai —> saspiestai un nesaspiestai. Tā kā 
pastāv pretruna, tad mums jārisina izgudrojumuzde- 
vums. L a i to atrisinātu, vajag . . .

Ka jūs risinātu šo uzdevum u?



TEHNISKO SISTĒMU LAIKMETS



L A IV A + L A IV A = ?

Tehnikas vēstures grāmatās 19. gadsimtu sauc par 
«tvaika laikmetu», 20. gadsimta pirmo pusi par «e lek 
trības laikmetu». Bet kāds laikmets ir mūsdienās? Par 
to nav vienota uzskata. Vieni saka —  «atoma laikmets», 
citi «kosmiskais laikmets». Varbūt «ķīm ijas laik 
mets» vai «elektronikas laikm ets».

Ja inženieris, kas dzīvoja 20. gadsimta sākumā, ie 
raudzītu mūsdienu tehniku, viņu laikam gan pirmām 
kārtām pārsteigtu krasa izmēru palielināšanās jau z i
nāmām mašīnām. Automobiļi, kuru ietilpība b ija  m a
zāka nekā pajūgam, pārvērtušies par jaudīgiem  pašiz- 
gāzējiem , kas v ieg li pārvadā 150 . . .200 tonnu kravu, 
un supergigantiem, kuri pārvieto veselu zemes urbša-
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nas iekārtu. Lidmašīnas, kas ar grūtībām pacēla gaisa 
divus trīs pasažierus, pārvērtušās par m ilzīgiem  aero
busiem. Radušies kolosāli tankkuģi ar apmēram miljons 
tonnu tonnāžu. Turbīnas, celtņi, lokomotīves, ēkas, eks
kavatori, dažādas pētniecības iekārtas —  viss kļuvis 
desmitiem reižu lielāks.

Varētu likties, vai nav vienalga — simts kravas au 
tomobiļu ar ietilpību pusotras tonnas katram vai viens 
kravas automobilis, kas pārvadā pusotra simta tonnu. 
Kravnesība viena un tā pali, bet kravas superautomo- 
biļa apkalpei vajag desmit reižu mazāk cilvēku un arī 
iekraušana un izkraušana notiek desmit reizes ātrāk. 
Daudzi izgudrojumuzdevumi rodas tieši straujas mašīnu 
izmēru palielināšanas dēļ. Lūk, viens no šādiem uzde 
vuiniem!

1i. uzdevums 

P Ē C  A V Ā R IJA S

Smaga transportlidmašīna avārijas dēļ bija spiesta 
nosēsties uz uzarta lauka divsim t k ilom etru no aero
droma. Lidm ašīnu izkrāva, apskatīja bojājum us: p la i 
sas. iespiedumi, vietām  norauts apšuvums. B ija  nepie
ciešams lidmašīnu nogādāt lid laukā, remontdarbnīcā, 
bet lidmašīnas masa pārsniedz simts tonnu. Turklāt 
lidmašīna jātransportē ļo ti uzmanīgi, la i nerastos pa 
pildu bojājum i. Speciā listi sapulcējās uz apspriedi. 
Bātu lidmašīna mazāka, viss būtu v ien k ā rš i. . .

—  K o lu r dom āt! —  iesaucās studenls-stažieris. Uz 
apspriedi viņu neviens nebija uzaicinājis, bet viņam  
bija ideja, kuru ļo ti gribējās izteikt. — Te bez dirižabļa  
neiztikt. Piekabināsim  lidmašīnu un . .  .

Jaunais cilvēk, —  skum īgi sacīja viens no spe
c iā lis tiem .- - nav dirižabļa ar tik lie lu  celtspēju. Ja,
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un nedrīkst avarējušu lidmašīnu pacelt gaisā. Ta kā 
nekādu dirižabļu!

Un lad atnāca izgudrotājs.
-  Nepiekritu , —  viņš sacīja. —  Dirižablis vajadzīgs 

un nav vajadzīgs. Lidm ašīnu vajag paceli un nevajag 
pacelt . . .

Un viņš paskaidroja, ka izpild īt pretrunīgās prasī
bas. Pam ēģin iet uzminēt, ko izgudrotājs ieteica!

Mašīnas attīstās strauji, bet ne neierobežoti. Tās 
palielinās desmit, divdesmit, simts reižu . . . Tom ēr p ie
nāk brīdis, kad tālāka attīstība kļūst neizdevīga. Tad 
viena mašīna apvienojas ar c itu — rodas jauna teh
niskā sistēma, kura nav liela, bet kurai ir attīstības 
rezerves.

Atcerēsimies kuģa vēsturi. P irm ie kuģi bija ar ai 
riem. Sākumā būvēja kuģus ar vienu airu rindu, pēc 
tam —  lielākus, ar airiem divos, trijos, četros stāvos . . . 
Reiz Senajā Romā uzbūvēja kuģi ar trīsdesmit airu 
rindām! A irētājiem  bija  grūti airēt saskaņoti. Jā, un 
paši airi kļuva ļoti smagi: attālums no augšējām rindām 
līdz ūdenim pārsniedza divdesmit metru.

Pēc tam radās airu-buru kuģi. To  izmēri arī kļuva 
lielāki, bet ne jau  uz airu daudzuma rēķina. Tagad 
pilnveidojās buras, un pakāpeniski airu-buru kuģi kļuva 
par buru-airu kuģiem, bet pēc tam par buru kuģiem. 
Sāka strauji pilnveidoties buru kuģu aptakelējums: pa
lielinājās mastu skaits, to augstums, buras izgatavoja 
platākas, starp mastiem uzstādīja papildu buras . . . 
Pēc tam tika radīts buru-tvaika kuģis, un viss atkār
tojās: buru-lvaika kuģus pakāpeniski aizstāja tvaika- 
buru kuģi, bet pēc tam tvaika kuģi.

Katru reizi, kad notiek A  un B apvienošanās sis 
tēmā AB, rodas kaut kas principiāli jauns ar īpašībām, 
kuras nepiemīt A un B katram atsevišķi. Pat tad, ja  
sistēma veidojas pēc shēmas A-\~A, vienalga tā nav 
vienāda ar 2A, bet ar kaut ko lielāku. Viena laiva
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plus viena laiva, apvienotas sistēmā, jau  vairs nav 
divas laivas, bet katamarāns ar lielāku stabilitāti, «ne- 
apgāžamību».

Šī svarīgā sistēmu īpatnība labi redzama nākamajā 
uzdevumā par vaboli smecernieku.

15. uzdevums 

T E R M O M E T R S  S M E C E R N IE K 1 E M

Reiz sapulcējās zinātnieki, la i apspriestos, kā c īn ī
ties pret vabolēm -smecer niekiem. Noskaidrojās, ka va
boles eksistences nosacījum i vēl izpētīti lo ti maz. Neviens 
nezināja, p iem ēram , kāda ir smecernieka ķermeņa tem 
peratūra.

—  Vabolīte maza. —  sacīja viens zinātnieks, —  ar 
parasto term om etru neizmērīsi.

—  Nāksies izstrādāt speciālu aparā tu ,— piekrita  
cits zinātnieks. —  Zaudēsim daudz laika . . .'

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Nevajag nekādu jaunu aparātu, —  viņš sacīja.

—  Ņ em iet parastu . . .
Ka jūs domājat, ko ieteica izgudrotā js?
Šis uzdevums b ija  publicēts laikrakstā «P ioņerskaja 

Pravda», pie tam tekstu papildināja vārds «g lā ze ». Iz 
gudrotājs sacīja: «Ņem iet parastu g l ā z i . . . »  Pusē no 
lasītāju atsūtītajām atbildēm b ija  teikts: «Jāņem glāze, 
jāpiepilda tā ar ūdeni, jā iem et tajā smecernieks un jā 
izmēra ūdens temperatūra ar parasto termometru.» Tā, 
protams, nav pareizā atbilde: mazais smecernieks -prak
tiski neizmainīs ūdens temperatūru. Lasītājus iegāza 
psiholoģiska inerce: ja  reiz ir glāze, tad piepildīsim  to 
ar ūdeni —  tā taču šim nolūkam pastāv . . .
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Uzdevumos bieži sastopami vārdi-lamatas, kas pa
mudina uz nepareizām idejām. Tāpēc uzdevuma notei 
kūmos obligāti jāatm et visi speciālie termini, aizstājot 
tos ar vienkāršiem vārdiem. Ja, piemēram, uzdevumā 
minēta «m ikrometriskā skrūve», to var aizstāt ar vien 
kāršākiem vā rd iem — «stienis, kas ļoti precīzi pārvie
tojas». Izzūd vārds «skrūve», un uzreiz kļūst skaidrs, 
ka risinājuma saistība ar «skrūvēšanu» nav obligāta.

Starp citu, par to mēs vēl parunāsim! Tagad atgrie
zīsimies pie uzdevuma. Jāpiepilda glāze, kārbiņa vai 
maisiņš ar smeeerniekiem un jā izm ēra temperatūra ar 
parasto termometru. Simts kopā savāktu smecernieku 
veido sistēmu, kam piemīt jaunas īpašības. Šīs sistēmas 
izmēri ir daudz lielāki nekā atsevišķu tās sastāvdaļu 
izmēri, tāpēc temperatūras mērīšana nerada nekādās 
grūtības.

Katrā «izgudrojumu biļetena» izdevumā var atrast 
tehniskus jauninājumus, kas satur vienādu vai dažādu 
objektu apvienojumu vienā sistēmā (atcerieties: tas jau 
ir sestais paņēmiens mūsu kolekcijā). Lūk, piemēram, 
autorapliecība Nr. 408586: katlu agregātus, ko agrāk 
izvietoja līn ijā, ieteikts savākt vienā blokā. Vienkār-
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sojas celtniecība, saīsinās ūdensvadu un tvaika vadu 
garums, visam blokam pietiek ar vienu dūmeni.

Barības glabātavās pastāvīgi izdalās siltums, tāpēc 
telpas jādzesē. Bet dzīvnieku uzturēšanās telpas, gluži 
otrādi, jāapsilda. Autorapliecībā Nr. 251801 ieteikts 
šīs ēkas apvienot —  barības glabātavu siltums apsildīs 
lopu uzturēšanās telpas.

Pievērsiet uzmanību: sistēma radīsies tikai tad, ja  
objektus apvienos tā, lai rastos jauna īpašība. Tā, p ie
mēram, ja  uz motorlaivas vienkārši uzstādīs aerokama 
nas (vai motociklu), nekāda izgudrojuma nebūs. Bet 
izgudrotājs, kas ASV ieguva patentu Nr. 3935832, prata 
ietaupīt vienu dzinēju: laivu darbina aerokamanu dzi
nējs. Tā  jau  ir sistēma.

Vēl viens (ļoti skaists!) piemērs. Metalurģiskajos koin 
binātos atkritumus —  pelnus un sārņus —  transportē ar 
ūdeni pa caurulēm. Uz cauruļu iekšējām sienām ātri 
veidojas blīva kārta, kuras noņemšanai jāpatērē roku 
darbs. Par to prātoja daudzi inženieri, bet neko neva
rēja izdomāt. Bet citi inženieri šajā laikā pūlējās ar 
uzdevumu, kā saglabāt caurules, pa kurām «pludina» 
ogļu atkritumus. Asie ogļu gabaliņi skrāpē metālu, ne 
kādi neizdodas novērst cauruļu dilšanu. Izgudrotājs 
M. Šarapovs ieteica izveidot no šīm caurulēm vienotu 
sistēmu. Vispirms pa caurulēm plūst pelni un sārņi. 
Uz sienām veidojas blīva kārta. Pēc tam pa tām pašām 
caurulēm laiž ogļu atkritumus —  tie notīra šo kārtu. 
Un atkal no jauna plūst pelni un sārņi . . .

Bet tagad uzdevums treniņam.

16. uzdevums 

D A R ĪT  P R E T Ē J I

Rūpnīca saņēma pasūtījum u izgatavot d iv i m etri aug 
stus cilindriskus stikla filtrus  ar diam etru viens melrs.
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F iltru  vajadzēja izveidot gareniskus gludus caurejo  
šus urbumus. Inžen ieri paskatījās uz rasējum u un iz
brīna iesaucās: katrā filtrā  jā izveido tūkstošiem mazu 
caurum iņu!

-  Kā gan izveidot šos caurum iņus? —  vaicaja ga l
venais inženieris saviem padotajiem . Vai tiešām 
urbt ?

Varbūt nokaitēt garu adatu"? . . —  nedroši teica 
jauns inženieris.

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Nevajag ne urbju, ne adatu. Viss jādara p re 

tē ji. viņš sacīja. —  Ņem iet . . .
Kā jūs domājat, ko ieteica izgudrotā js“?
Uzdevumā ir pateikts priekšā: jārīkojas pretēji. Ne 

veidosim cilindrā caurumus, bet izveidosim cilindru . . . 
no caurumiem. Ņemsim stikla caurulītes, saliksim tās 
kopā —  un cilindrs ar caurumiem gatavs. Var ņemt 
nevis caurulītes, bet stikla stieņus; salikti kopā, tie arī 
veidos cilindru ar caurumiem. Saspiediet rokā desmit 
zīmuļu lūk. arī filtra modelis! Tādu filtru  var ne 
tikai viegli izgatavot, bet arī ātri izjaukt un salikt.
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Starp cilu pievērsiet uzmanību: šajā izgudrojumā 
apvienojas divi paņēmieni. Vienlaidu cilindrs nomainīts 
ar ļoti daudzām tievām caurulītēm —  to sauc par sa
dalīšanas paņēmienu. Pēc tam no caurulītēm sakopota 
sistēma —  apvienošanas paņēmiens. Tādu apvienojumu 
(paņēmiens un antipaņēmiens) bieži lieto izgudrojum- 
uzdevumu risināšanā. Pretruna taču ir «d ivkārša» (jā- 
bUt nav jābūt, vajag —  nevajag), tāpēc arī šādas 
pretrunas risinājuma paņēmienam jābūt i  divkāršam ».



ŠIS TA S  P A R  S ISTĒ M Ā M

Ja amēba spelu runāt, tā pastāstītu: «M ani priekš
teči. vienšūni, dzīvoja uz Zemes jau pirms m iljardiem  
gadu. Arī tagad viss sastāv 110 šūnām. Koks ir šūnu 
sakopojums. Cilvēks — arī. Tātad turpinās šunu laik 
m ets!» Neraugoties uz cieņu pret sarunu biedru vien
šūni, mums vajadzētu iebilst: «Kokam  un cilvēkam ir 
īpašības, kas nepiemīt šūnām. Koks un cilvēks la 
ir šūnu sistēma. Tātad uz Zemes ir nevis šūnu laik 
mets, bet gan sistēmu laikmets . . . »

Attīstība noliek, sistēmām veidojoties un kļūstot sa 
režģītākām. Tas ir universāls likums. Ari tehnikas at



tīstiba notiek no «šūnām» uz sistēmām. Lokom otīve ir 
šūna», dzelzceļa transports —  sistēma. Telefona apa 

rā ts— «šūna», telefona tikls —  sistēma.

Iekļaujoties sistēmā, «šūna» darbojas efektīvāk un 
ātri attīstās. Toties ir atkarīga no sistēmas, nevar 
dzīvot bez tās.

Mūsdienu tehnika ir sistēmu tehnika. Tās «šūnas» —  
dažādas ierīces, aparāti, mašīnas —  strādā nevis atse 
višķi, bet darbojas kompleksā. Tāpēc 20. gadsimta otro 
pusi arvien biežāk sauc par «tehnisko sistēmu laikmetu». 
«Tehnisko sistēmu laikmetā» pastāv feodāla kārtība. 
Vai atceraties, kā bija viduslaikos? Vasalis pakļāvās 
senjoram, kas savukārt bija vasalis attiecībā pret lielāku 
senjoru, utt.

Tāda pati hierarhija valda tehnisko sistēmu pasaulē. 
Elektriskā spuldze ir automobiļa apgaismošanas sistē
mas «vasa lis». Bet apgaismošanas sistēmai ir savs «sen 
jors» —  elektroiekārtas sistēma, kas savukārt ietilpst 
«augstākstāvošā» sistēmā, ko sauc par «autom obili». 
Bet senjors Automobilis ir lielās sistēmas Autotrans
ports «vasa lis». Šī sistēma aptver m iljoniem  automo
biļu. m ilzīgu ceļu tīklu, uzpildes stacijas, remontdarb
nīcas.

Katrai tehniskajai sistēmai ir «s e n jo rs »— virssisfē- 
ma un savi «vasa ļi» —  apakšsistēmas. Jebkura sistē
mas izmaiņa ietekmē apakšsistēmas un virssistēmas. 
Tehniskās pretrunas arī rodas tāpēc, ka kāds par to aiz 
mirst: viens no «Vasaļiem» pēkšņi iegūst priekšrocības 
uz cita «vasa ļa» vai «sen jora» rēķina. Tāpēc jāņem 
vērā ne tikai uzdevuma noteikumos dotās sistēmas « in 
tereses», bet arī virssistēmas un apakšsistēmas «inte 
reses». Taču  ņemsim konkrētu uzdevumu un analizē 
sim to.
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11. uzdevums

IZ T IK S IM  B E Z  T E L E P Ā T IJ Ā S

Reiz uz šosejas apstājas jauniņa «V o lg a ».  Šoferis  
samulsis paskaidroja pasažierim :

-  T īra is negals, benzīns izbeidzies. Aizm irsu, sa
protiet. paskatīties uz radītāju.

—  Gadus. — līdz jū tīg i atsaucās pasažieris. — Un ne
var arī paļauties uz šiem rādītājiem . Dažreiz šautriņa 
vel tālu no nulles, bet tvertne tukša. Lab i būtu. ja  tvertne 
telepātiski paziņotu šoferim , ka benzīna ta jā palicis 
maz.

Un tad atnāca izgudrotājs.
Izliksim  bez telepātijas. — viņš sacīja. I r  ide

ja  . . .
K o ieteica izgudrotājs '?
Sāksim analīzi. Virssislēma —  automobilis. Mūsu 

priekšlikums nedrīkst aizskart automobiļa «intereses». 
Bet automobiļa «interese» ir vienkārša: lai nebūtu ne
kādas pārtaisīšanas. Tā  ir visu virssistēmu tipiska «in  
terese», ja  uzdevums nav saistīts ar to pārveidošanu 
pašos pamatos vai nomainīšanu. Ņemsim vērā šo «in 
teresi».

A rī apakšsistēmām ir savas «intereses». Signalizā 
cijas sistēmā ietilpst četras apakšsistēmas: benzīns, 
benzīntvertne, la's, kas «signa lizē» («ik ss », kas jāatrod ), 
un šofera galva. Bet galvu uzreiz liksim m ierā: jeb 
kura ideja, kas prasa kaut vai m inimālu galvas «pār 
taisīšanu», jau iepriekš zināms, nekur neder. Benzīnu 
ari varam neaplūkot. Apskatīsim robežgadījumu: ben 
zīna nav (vai gandrīz nav) —  un tad rodas signāls. Pa 
liek divas apakšsistēmas: «ikss» un benzīn tvertne. Ben- 
zīnlvertnes «interese» ir vienkārša: lai to nenomainītu, 
nepārbūvētu, nepārtaisītu. Iznāk, ka «iksam » jābūl gan
drīz vienādam ar nulli. Pretējā  gadījumā nāksies pār



taisīt vai nu benzīnu, vai automobili. Tā, piemēram, 
«ikss» nekādi nevar būt rentgeniekārta; tas nozīmētu 
nepieļaujamu automobiļa sarežgīšanu.

Tagad prasības apakšsistēmām, sistēmai un virssis 
tēmai ir tiktai noskaidrojušās, ka var noteikt «iksu» ar 
inateinatisku precizitāti. Nedaudz vēlāk es parādīšu, kā 
(o dara. Bet pagaidām padomājiet paši! Tukšai (vai 
gandrīz tukšai) tvertnei šofera galvā jārada signāls. 
Kad tvertnē pietiekami daudz benzīna, signālam ne
vajag būt. L'n šeit jaizmanto kāds «ikss», kam jabūt 
tik mazam, lai ne automobilis (virssistēma), ne benzīns 
(apakšsistēma) tā ieviešanas rezultātā praktiski neiz
mainītos.



Č E T R I PO SM I S ISTĒ M U  D Z lV E

Katrai jaunai tehniskai sistēmai jāiztur pārbaudījums. 
Pārbaudījumu pieņem ļoti stingra «kom isija » —  dzīve, 
prakse. «K om is ija » piekasīgi izjautā: «Kas tas tāds? 
Ak. dzinējs! Paskatīsimies, kā tas darbojas šajā sis
tēmā . . . Nu ko, apmierinoši, liekam trijnieku. Bet kas 
tas tāds? Pārvads no dzinēja uz darb īgo daļu? Lielisks 
pārvads, liekam piecnieku. Bet, kur vadības elementi? 
Kā, tikai divas pogas?! Bet ja  izmainās darba ap
stākļi? Bet ja  avārija? Jaliek divnieks . . . »

«Kom isijas» noteikums ir šāds: pārbaudījumu iztur 
tikai tas sistēmas, kurām nav neviena divnieka. Vai 
ir piecnieki un četrinieki, vai daudz ballu savākts
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tam visam nav nozinies. Nepieciešams tikai, lai apakš
sistēmas prastu strādāt kolektīvi, kaut arī uz trijnieku. 
La i cik arī savādi tas nebūtu, gandrīz visas mūsdienu 
tehniskās sistēmas sākumā bijušas uz trijnieku. P ir 
majam tvaikonim b ija  loti vāja un neticami «r ijīg a »  
tvaika mašīna, pārvads no dzinēja uz dzenratiem pa
tērēja ievērojam u daļu enerģijas; un arī paši dzenrati 
strādāja diezgan slikti. Bet sistēma arī tādā veidā m o
dināja lielas cerības, jo  apvienojums bija  veiksmīgs 
visas daļas strādāja, lai arī neprasmīgi, tomēr draudzīgi.

Tehniskā sistēma, līdzīgi muzikantu ansamblim vai 
sportistu komandai, ir laba tikai tad, kad visi spēlē 
saskaņoti. Tāpēc izgudrotāji sākumā visas pūles velta 
tam, lai atrastu «sistēmas form ulu» —  daļu veiksmīgu 
apvienojumu. Tas ir sistēmas dzīves pirmais posms.

Bet pavisam ir četri posmi, katrā posmā savi uzde
vumi un savi uzdevumu risināšanas paņēmieni.

Aplūkosim šos posmus lidmašīnas attīstības vēsturē.
Pirms simts gadiem —  pirm ajā posmā —  izgudrotājus 

satrauca jautājums: kas tad ir lidaparāts? No kādām 
daļām tam jāsastāv? Spām i plus dzinējs vai spārni 
bez dzinēja (p lan ieris)? Kādi spām i —  nekustīgi vai 
vēzējam i? Kāds dzinējs —  muskuļu spēka, tvaika, elek 
triskais vai iekšdedzes?

Beidzot «lidmašīnas form ula» bija  atrasta: nekus
tīgi spārni plus iekšdedzes dzinējs.

Sākās sistēmas attīstības otrais posms —  « trijnieku 
labošana». Izgudrotāji pilnveidoja atsevišķas daļas, mek 
lēja tām vislabāko formu un visizdevīgāko izvietojumu, 
piemeklēja labākos materiālus, izmērus utt. Cik spārniem 
jāb īīl —  trim, diviem , pusotram vai vienam? Kur no 
vietot stūri —  priekšā vai aizmugurē? Kur izvietot dzi
nējus? Kādus izvēlēties propellerus —  velkošus vai 
stumjošus? Cik riteņu jābūt šasijai? . . Otrā posma bei 
gas lidmašīna ieguva mums pazīstamo izskatu.
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Un lūlil sāka to zaudēt, tāpēc ka trešais posms ir sis
tēmas dinainizācija: daļas, kas bija savā starpā savie
notas stingi, sāka savienot lokani, kustīgi. Izgudroja 
ievelkamas šasijas un spārnus, kas mainīja savu formu 
un laukumu. Lidmašīnai izveidoja kustīgu priekšgalu 
(atcerieties T U -144!). T ika izmēģinātas vertikālas pa
celšanās lidmašīnas ar grozāmiem dzinējiem . Paten
tēja «šķeļam ās» lidmašīnas: to korpuss dalāms da 
ļās. kuras var ātri izkraut un piekraut . . .

Ceturtais posms —  pāreja uz pašattīstības sistē
mām —  vēl nav sācies, bet par to var spriest pēc ra 
ķešu kosmiskajiem aparātiem, kas prot darba procesā 
pārkārtoties: nomest izmantotās pakāpes, orbītā atplest 
«spārnus» ar saules baterijām , atdalīt nolaišanās apa
rātu . . . T ie , protams, ir tikai pirm ie soļi tādu sistēmu 
radīšanā, kas spējīgas attīstīties darba gaita. P iln ve i
doti pašattīstības kosmosa kuģi, kas mainās atkarībā 110 
arējiem  apstākļiem, pagaidām eksistē tikai fantastikas 
romānos.

Tātad iegaumēsim četrus posmus.
1. Daļu atlase sistēmas veidošanai.
2. Šo daļu pilnveidošana.
3. Dinam izācija.
4. Pāreja  uz pašattīstības sistēmām.
Jums ir tiesības jautāt: bet ko mums dod šo četru 

posmu zināšana? Parādīsim  to ar konkrētu piemēru.
Jau ļoti sen bija izgudroti dozatori sīku priekšmetu 

tērauda lodīšu, rullīšu, naglu, skrūvīšu utt. —  dozēša
nai. Dozatoru uzbūve ir vienkārša: piltuve un caurule 
ar diviem  aizvariem . Piltuvē ieber lodītes. Tad  atver 
augšējo aizvaru. lodītes piepilda cauruli līdz aizvērta
jam  apakšējam aizvaram. Pēc tam aizver augšējo a iz
varu un atver apakšējo aizvaru. No dozatora izbirsi 
lodīšu porcija, kuras tilpums ir vienāds ar caurules 
tilpumu starp aizvariem.
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Ļoli vienkārša sistēma, bet tomēr sistēma. To  piln 
veidoja 19(37. gadā. Trīs izgudrotāji saņēma autortiesī
bas par dozatoru, kurā mehāniskie aizvari b ija  nomai
nīti ar elektromagnētiskajiem aizvariem. Kad izslēdz 
augšējo magnētu, lodītes pārvietojas pa cauruli uz leju 
līdz apakšējam ieslēgtajam  magnētam. Pēc tain ieslēdz 
augšējo magnētu un izslēdz apakšējo: no dozatora iz 
birst lodīšu porcija.

Bet tagad uzdevums: izdariet izgudrojumu, kas uz 
labotu šo dozatoru.

Nezinot tehnisko sistēmu attīstības likumus, var sa
mulst —  uzdevumā taču nav pat teikts, kāpēc slikts 
magnētiskais dozators. Bel jūs vieg li liksiet galā ar 
uzdevumu. Dota sistēma, kas atrodas attīstības otrajā 
posmā. Nakamajam izgudrojumam sistēma jāpārved uz 
trešo posmu, jāpiešķir tai dinainiskums. Magnēti viens 
attiecībā pret otru novietoti nekustīgi. Padarīsim tos 
kustīgus. Tagad, mainot attālumu starp magnētiem, 
var izmainīt ar aparātu nomērāmo dozu. Dozatoram 
parādījusies jauna un derīga īpašība!
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Dozators ar kustīgiem magnētiem (autoraplitfc’iba 
Nr. 31‘2 810) izgudrots piecus gadus pēc magnētiskā 
dozatora parādīšanās. Bet to taču varēja radīt burtiski 
minūti pēc tam, kad tika izgudrots magnētiskais do
zators. P ieci zaudēti gadi . . . V.arbūt nav pārāk liels laika 
zaudējums, bet līdzīgu gadījumu taču ir tūkstošiem un 
tūkstošiem!

Starp citu, «padarīt sistēmu dinamisku» —  vēl viens 
(astotais) paņēmiens.

18. uzdevums 

KATAM ARĀNS —  NE  KATAM ARĀNS

Kuģu remonta rūpnīcā nolaida ūdenī jaunu upju 
niolorkuģi-kalamarāinu.

—  Skaists kuģis. —  sacīja vecs meistars.
-  Skaists.— piekrita inženieris, kas stāvēja viņa,,, 

blakus. —  Galvenais —  stabils. Bet tas taču brauks pa 
jauktiem maršrutiem  —  daļu ceļa pa jūru. daļu 
pa upi. Upē ir mierīgi, bel jūrā . . .

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Kuģis labs. iebildumu nav. —  nirts sacīja. —  To

mēr nepieciešams vēl viens pilnveidojums: vajadzīgs 
kuģis, kas ir katamarāns un nav katamarāns . . .

Kā jūs domājat, par kādu pilnveidojumu runāja iz
gudrotājs '?

Risinot šo uzdevumu, atcerieties, ka sistēma «upes 
katamarāns» ietilpst virssistēmā «upes transports»! T ā 
tad katamarānam jāatbilst virssislēmas un to veido 
jošo sistēmu «interesēm ».



FEROLAUKS NO VIELLAUKU DZLVITAS

Tagad aplūkosim vienu no visgrūtākajiem  uzdevu
miem. Slarp citu, jūs ne vienu vien reizi jau  redzējāt, ka 
grūts uzdevums ir grūts tikai tik ilgi, kamēr mēs nezi 
n'am tehnisko sistēmu attīstības likumus.

19. uzdevums

UM VERSĀJĻPO LIG O NS

Lauksaimniecības mašīnu rūpnīcai bija neliels po
ligons —  nožogots zemes gabals. Poligonā izmēģināja 
jaunas mašīnu konstrukcijas —  kā lās sāk gailu, kā ap



griežas. Tad kļava zināms, ka tuvūkaja laika rūpnīcai 
būs jāizlaiž mašīnas daudzam valsi un. turklāt katrai 
no šim valstīm vajadzīgas mašīnas, kas domātas dažā
dām augsnēm.

Vajag simt četrdesmit poligonu. —  sacīja direk
tors inženieriem, kuri bija sapulcējušies viņa kabi
neta. —  Kur mes ņemsim tik daudz vietas?

- Un tik daudz naudas. —  piebilda galvenais grā
matvedis. —  \'ē. tas vienkārši nav reāli —  ierīkot simt 
četrdesmit poligonu! Bezizejas stāvoklis . . .

Un tad atnāca izgudrotājs.
Bezizejas stāvokļa nav! viņš iesaucās. Viens 

universālpoligons var aizstat simt četrdesmit poligonu. 
Šim nolūkam vajag . . .

Ko šim nolūkam vajag -  ka jūs domājat 
Ceru, ka jūs neieteiksiet
sadalīt vienu poligonu 140 sīkos poligonos (rūpnīcas 

poligons ir ļoti m azs);
vest mašīnas izmēģināšanai uz dažādam valstīm (kai

ra jauna mašīna jāizm ēģina desmitām reižu: vai varat 
iedomāties, kādi izdevumi bus vajadzīgi'? );

mainīt augsni poligonā la, kā maina arēnu cirka 
(140 pārvietojamu «arēnu» —  tā ir m ilzīga būve): 

sasaldēt un atkausēt augsni (tas pārāk lēn i); 
aizvest un atvest dažāda veida gruntis (tas ir lēni un ' 

ļoti dārgi) . . .
L īdzīgas idejas dod ieguvumu vienā vietā, zaudēju- ļ 

mu —  citā. Bet mums jāpārvar tehniskā pretruna: I 
jāniācās mainīt augsnes īpašības poligonā, nemaksājot I  
par to ar nepieļaujamu sarežģīšanu, padārdzināšanu, 
poligona palielināšanu.

Uzrakstīsim vispirms uzdevuma noteikumus. Kas dots"? I  
Dota augsne, apzīmēsim to ar burtu l ’ i (v ie la ). Jāiemā I 
cās vadīt V'i īpašības, iedarbojoties uz \'i ar kaut kādiem I  
spēkiem. Apzīmēsim šos spēkus ar burlu L  (spēku lauks), ļ
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Ip«.līstam šādu shēmu:

Fizikā ir zināmi čelri lauki: gravitācijas, elektro
magnētiskais (tai skaitā elektriskais un magnētiskaisI 
un divi kodollauki -  tā saucamās vājās un spēcīgas 
mijiedarbības. Tehnikā lieto arī terminus «termiskais 
lauks», «mehāniskais lauks». Tātad pavisam ir seši 
lauki. Uzreiz atmetīsim kodollaukus: mums taču va ja 
dzīgs ļoti vienkāršs uzdevuma risinājums. Atmetīsim ari 
gravitācijas lauku: zinātne vēl nav iemācījusies vadīt 
smaguma spēku.

Paliek trīs lauki. Tagad saprotams, kāpēc uzdevums 
ir grūts. Augsni neietekmē elektromagnētisko spēku ie 
darbība un pavisam nedaudz ietekmē mehāniskā lauka 
un termiskā lauka iedarbība. Skaidri redzama fizikāla 
pretruna: laukam L  jādarbojas uz vielu  \’ i to prasa 
uzdevuma noteikumi — , un laukam L  nav jādarbojas 
uz vielu Fi, jo  mūsu rīcībā esošie lauki ir slikti dotās 
vielas īpašību vadītāji. Tāda pretruna sastopama dau
dzos uzdevumos. Un to parasti pārvar ar vienu un to 
pašu paņēmienu. Ja nevar nodrošināt tiešu L iedarbību 
uz F[. jā iet apkārtceļš (apiešana). La i lauks L  darbojas 
uz vielu Fi ar kadas citas vielas V2 starpniecību, kura 
labi pakļaujas dotā lauka iedarbībai:

L

l/ ,-*-------- V2
Darbība (apiešana) ir. un darbības (tiešas) nav . . .
Pieņemsim, ka esam nolēmuši izmantot magnētisko 

lauku. Kādai šajā gadījumā jābūl vielai \V? Atbilde 
ir acīm redzama: jaņem feromagnētiska viela, piem ē
ram. dzelzs pulveris, kas labi sajaucas ar vielu F|.
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Magnetizētās daļiņas savstarpēji pievelkas. Jo spē
cīgāks magnētiskais lauks. jo  lielāki ari pievilkšanās 
spēki. Maisījums «augsne plus feromagnētiskais pul 
vēris» spēcīgā magnētiskajā laukā iegūst granīta iztu
rību. Un las var būt irdens un kustīgs kā tuksneša 
smiltis . . .

Tātad, ja  kādai vielai pievieno dzelzs pulveri, tad ar 
magnētisko lauku viegli var mainīt šīs vielas īpašības, 
vadīt tās —  saspiest, izstiept, izliekt, pārvietot utt. T a 
gad mums bez astoņiem paņēmieniem ir vēl d ivi paņē
mienu kompleksi: kombinācija «sadalīt— apvienot» un 
kombinācija «pievienot feromagnētisku pulveri un ie 
darboties ar magnētisko lauku». Turklāt šī pēdējā kom
binācija ir īpaši ietekmīga. Lūk. daži piem ēri!

Tankkuģi dažkārt izlaiž okeānā ar naftu piesārņotu 
ūdeni. Par to pienākas liels sods. bet kā pierādīt, ka 
naftu izlaidis tieši tas kuģis? Nesen bija ieteikts aspra- 
tigs paņēmiens: naftu iepildot, tai pievienot ļoti sīkas 
magnētiskas daļiņas (katram kuģim daļiņas ar citām 
magnētiskajām īpašībām ). Ieraugot okeānā naftas plan
kumu. patruļas kuģis noņem naftas paraugu un pēc 
magnētiskajām zīmēm viegli atrod ūdens piesārņotāju.

Izgatavojot kokskaidu plātnes, vēlams, lai iegarenās 
skaidas novietotos nevis kā pagadās, bet plātnes ga- 
renvirzienā —  las palielina plātnes izturību. Bet kā to 
izdarīt? Nepagriezīsi taču katru skaidu ar roku . . . 
Izgudrotāji ieteica izmantot magnētisko pulveri. Pulvera 
daļiņas stipri pieķeras katrai skaidai, bet magnēts pa
griež skaidas tā, kā vajadzīgs.

Л аг likt magnētiskajam pulverim  pieķerties arī pie 
kokvilnas šķiedrām. Tas padarīs daudz vienkāršāku vērp
šanu un aušanu, šķiedras pakļausies magnētisko" lauku 
iedarbībai. Pēc tam pulvera daļiņas nav grūti nomaz
gāt auduma kvalitāte nepasliktināsies.

Ja magnētiskas daļiņas pievieno masai, no kuras 
izgatavo sērkociņu galviņas, iegūst «magnetizētus» sēr
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kociņus —  tos vieg li salikt kastītē. Vispār magnētisko 
daļiņu pievienošana jebkuram izstrādājumam bieži pa
līdz automatizēt to sakraušanu.

Bet tagad ļoti viegls uzdevums. Patiesību sakot, tas 
nemaz nav vieglāks kā uzdevums par izmēģinājumu po
ligonu. Bet jums šo uzdevumu vajadzētu atrisināt bez 
jebkādām grūtībām.

20. uzdevums 

XU, Z A Ķ I , PA G A ID I!

Lai uzņemtu multiplikācijas filmu, jāizgatavo loli 
daudz zīmējumu. Kairu kinofilmas metrā ir 52 zīmē
jumi. bet desmit minušu filma  —  vairāk nekā 15 000 zī
mējumu. Kādā kinostudijā nolēma uzņemt kon tur filmu. 
To uzņēma šādi. Uz finiera plāksnes mākslinieks izvei
doja zīmējumu no krusainas auklas. Operators uzņēma 
kadru, mākslinieks pārvietoja auklu, operators atkal 
uzņēma kadru un tu tālāk. Pārvietot auklu tomēr ir 
vienkāršāk nekā zīmēt veselu zīmējumu.
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-  Ak, lēni veicas darbs. - sacīja operators.
-  Lēni. - piekrita mākslinieks, sakārtojot zaķa at

tēlu. —  La i šis zaķītis pārskrietu pār ekrānu mēs pa
tērēsim veselu darbadienu, ne mazāk.

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Nu, zaķi. pagaidi! viņš enerģiski sacīja. —  Mēs 

tevi iekustināsim . . .
Kā jūs domājat —  ko ieteica izgudrotājs?
«T r iīim v irā tu » ', kas apvieno vielu, feromagnētisko 

pulveri un magnētisko lauku, nosauksim par ferolauku 
(no vārdiem  «f'eromagnētiskais» un «lau ks»). Bet ladus 
« Iriumvirālus» taču var izveidot arī ar citiem laukiem. 
Atcerieties kaut vai 13. uzdevumu par ietiepīgo at
speri' Jūs droši vien nopratāt, ka atspere «jāpas lep j» 
ledū, bet šim nolūkam jāapvieno termiskais lauks LA  
atspere V| un ledus I V

Vadīt atsperi tieši ir ļoti neērti —  šajā apstāklī slēp
jas uzdevuma būtība. To  vada, sasaldējot un izkausējot 
ledu (vislabāk sauso ledu. lai kūstot nerastos ūdens).

9. uzdevumā par šķidruma pilienu palielināšanu dota 
viena viela —  pilieni. Uzreiz var sacīt, ka uzdevuma 
atrisināšanai vajadzīga vēl viena viela un lauks. Vien-J 
kāršākajā gadījumā šķidrumam var pievienot l'ero-J 
magnētiskās daļiņas un ar magnētisko lauku vadīt p i
lienu «salipšanu».

Bet ja  šķidrumam nedrīkst pievienot nekādas svešas 
daļiņas?

Rodas pretruna: otrai viela i va jag būt, un otrai vielai 
nevajag būt. Sadalīsim šķidruma plūsmu divās daļās, 
vienu daļu uzlādēsim pozitīvi, otru negatīvi. Pretru
na novērsta! Mums ir viena viela  — mēs nepievienojām

1 Trium vira ls— pārnestā nozīm ē Iris personas, kas apvienojušas ko

p īga i darb ība i. (Red. piez.)



citas vielas, un tomēr mums ir it ka divas dažādas 
vielas . . .  Ir  izveidota sistēma no divām  vielām  un 
elektriska lauka, uzdevums atrisināts: pretēji uzlādētie 
pilieni salips, l ādu sistēmu viegli var vadīt, palielinot 
vai samazinot lādiņu lielumu.

«Trium virātus» ar jebkuriem laukiem (ne tikai mag 
netiskajiem) nosauksim par viellaukiem (no vārdiem 
«v ie la » un «lau ks»). Tātad ferolauks ir  viellauka atse
višķs gadījums, lā p a i  kā taisnleņķa trīsstūris -  al 
sevišķs (kaut arī ļoti svarīgs) trīsstūra gadījums.

Tā nav nejaušība, ka viellaukus salīdzinu ar trīsstū
riem- Izgudrojumuzdevumu risināšanas teorijā jēd z ie 
nam «viellauks» ir tikpat liela loma kā « trīsstūrim» 
matemātikā. Trīsstūris ir elementāra ģeometriska figūra. 
Jebkuru sarežģītu figūru var sadalīt trīsstūros. Un, ja  
mēs protam risināt uzdevumus ar trīsstūriem, mums 
būs pa spēkam arī uzdevumi ar jebkurām citām figū 
rām. Tāpat ir ari tehnikā: ja  protam risināt uzdevumus 
ar «v iellaukiem », lad tiksim galā arī ar uzdevumiem, 
kas saistīti ar sarežģītākām tehniskajām sistēmām.



V IE L L A U K U  A N A L ĪZ E S  ĀBECE

Viellauku formulas var salīdzināt ar ķīm ijas formu 
lām. Lūk, piemēram, pieraksts «reakc ija i», kas dod 
atbildi 17. uzdevumam:

Viļņotā bultiņa norāda uz neapmierinošu darbību, 
dubultā bultiņa norāda, ka «jāpāriet uz sistēmu».

Kā konstruēt un pārveidot viellaukus? Mums pagai 
dāni pietiek zināt dažus vienkāršus noteikumus.



Pirmais noteikums: ja  uzdevumā dota viellauka daļa, 
viellauks jāpapildina līdz veselam.

Analizēsim, piemēram, uzdevumu par benzīntvertni. 
Dota viela VT| (tukša tvertne), kas neprot signalizēt 
par savu stāvokli. Vadoties pēc pirmā noteikuma, var 
uzreiz uzrakstīt uzdevuma risinājumu:

Pievērsiet uzmanību: laukus, kas iedarbojas uz vielu, 
raksta virs rindiņas; laukus, kurus rada vielas un kuri 
«iziet uz āru», —  zem rindiņas!

Tātad viellauka form ā uzdevums ir atrisināts. Atliek 
precizēt: kas ir Vļ un L?  Laukam jāiedarbojas uz 
cilvēku, tātad tas var būt elektromagnētiskais (optiskais),
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mehāniskais (akustiskais) vai termiskais. Optiskais lauks 
nav ērts: papildu optiskie signāli novērsis šofera uz 
manību. Vēl neērtāki ir termiskie signāli. Bet akustiskie 
signāli? Tagad saprotama vielas V> loma. Kad tvertnē 
benzīna palicis maz. šai vielai m ijiedarbībā ar tvertni 
jārada skaņas (akustiskais) signāls. Uzdevums atrisi
nāts! Iemetīsim tvertnē kādu pludiņu. Kam ēr tvertnē 
ir benzīns, pludiņš peld «k lusējot» (pludiņa sānu ma
lām jābūl mīkstām, lai tas neklaudzinātu pa tvertnes 
sienām).

Bet tiklīdz degvielas kļūst maz, pludiņš sāk klaudzi 
nāl pa tvertnes dibenu un šoferis dzird spēcīgu, svešu 
skaņu.

Izveidojušos viellauku sistēmu var pierakstīt romba 
veidā:

Mehāniskais lauks L\ (kratīšanas spēks) darbojas 
uz pludiņu V?, kas m ijiedarbībā ar tvertni Vi rada 
akustisko lauku L>. Ļoti daudzus «mērīšanas» un «a t
klāšanas» uzdevumus var atrisinat. ja  risinājuma fo r
mulā vielai, kas dota pēc uzdevuma nosacījumiem, p ie 
vieno «viellauka priedēkli»;

Šis priedēklis «m ērīšanas» uu «atklāšanas» uzdevumu 
risinašanā ir tikpat tipisks kā COOH grupas pievie 
nošana radikālim R organisko skābju formulās:

OH
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f( var but dažads, bet katra organiska skābe, ka z i
nāms, satur COOH grupu.

Tagad par viellauku analīzes otro noteikumu. Tā bū
tība ir šāda: ja  pēc uzdevuma nosacījumiem dots neva
jadzīgs viellauks, tad tā izjaukšanai starp vielām  V'j 
un V-2 jāieved viela V'j, kas ir l ’ i vai Vļ modifikācija. 
Noteikumu var uzrakstīt ar shēmu

Vt-------- 1— - v 2
i
V3 ( V ļ v a i  v ļ )

Izjaukt viellauku var dažādi: izmainot L. Vri vai 
l '■>; aizvācot L ; aizvācot l'i vai V ļ; ievedot L ļ : ievedot 
Vļ. Visvienkāršākais ir pēdējais veids, taču parasti pēc 
uzdevuma nosacījumiem ievest V3 nedrīkst. Rodas pret 
runa: vajag ievest V3 un nedrīkst ievest 1'3, Un notei
kums norāda uz viltīgu  apkārtceļu: ievedīsim l ’ s, bet 
tā būs viena no esošajām vielām, tikai nedaudz pār
veidota. Tad pretruna ir viegli pārvarama: V3 ir un V’j 
it kā nav.

Paskaidrosim šo noteikumu ar piemēru. Daudzas 
elektrostacijas tiek darbinātas ar oglēm. Ogles pieved 
ar dzelzceļa vagoniem un izber m ilzīgos bunkuros —  
dzelzsbetona piltuvēs. Zem piltuvēm uzstādīti gliemež- 
transportieri, kas atgādina gaļas maļaino mašīnu. Tiesa, 
gliemeži ogles nesasmalcina, bet tikai piegrābj pie cau
ruļvada. Tā lāk  ogles pašplūsmā slīd pa slīpām cauru 
lem uz ložu dzirnavām. Tās ir milzīgs rotējošs cilindrs, 
kura iekšienē veļas smagas tērauda lodes. Ogles tiek 
samaltas drumstalās, putekļos. Gaisa plūsma nes sa
maltās ogles uz separatoru, kur putekļi atdalās un nonāk 
kurtuvē, bet drumstalas atgriežas dzirnavās pannai- 
šanai. Sistēma vispār ir vienkārša un droša . . .  ja  ogles
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nav pārāk mitras. Bel mitras ogles nonāk bunkuros 
diezgan bieži. Un tad sākas mokas. Ogles aizķepina 
gliemežus, pielīp pie cauruļu sienām, dzirnavu kakla . . . 
Pēc tam dzirnavās liekais ūdens tiek izspiests, atda 
lās, bet līdz dzirnavām mitrās ogles sagādā daudz rūpju.

Daudzi izgudrotāji dažādās valstīs centās mitrās ogles 
«pārspēt v iltībā ». Tās apžāvēja, izm ainīja cauruļu for 
inu. tricināja caurules . . . Smalkās ogles —  bīstama vie 
la. Eksperimentu laikā tās ne vienu vien reizi uzlies
moja, izraisīja ugunsgrēkus un sprādzienus. Visbeidzot 
amerikāņi patentēja cauruļu fluoroplasla pārklājumu 
Šāds pārklājums dārgi izmaksāja, bel, likās, uzdevums 
atrisināts, kaut arī par dārgu cenu. Tom ēr drīzumā 
noskaidrojās: ogles ātri nodeldēja fluoroplasla pārklā- 
j urnu.

Frāze «m itrās ogles pielīp pie caurules sienam» viel- 
lauku analīzes valodā skan šādi: «Dots nevajadzīgs 
viellauks divas vielas un mehānisko saķeres spēku 
lauks.» Fluoroplasts — tas ir l\5. turklāt piln īgi svešs 
t\3. Pārkāpts noteikums! Kā jūs droši vien jau uzmi
nējāt, par V3 jāņem  nevis fluoroplasts. bel pārveidots 
metāls vai, kas vēl vienkāršāk, pārveidotas ogles, l'i 
mitras ogles. Tas nozīmē, ka V3 var būt sausas ogles. 
Pat plāns sausu ogļu slānis starp caurules sienām un 
mitrām oglēm novērš pielipšanu. (Apkaisot jēlas kotle
tes ar rīvmaizi, mājsaimniece, pati to nenojauzdama, 
izmanto viel lauku analīzes metodi.)

Gaisa plūsmā apžāvētas ogļu drumstalas, kas atgrie-ļ 
žas atpakaļ dzirnavās, novadīja uz gliemežiem. Pavisam 
vienkārša izmaiņa, bet uzdevums spīdoši atrisināts!

Pievērsiet uzmanību: uzdevumos par šķidruma pi- 
lieniņiem un par mitrām oglēm ir kaut kas kopīgs, 
kaut arī p irm ajā gadījumā viellauks jākonstruē, bet 
otrajā —  jāizjauc. Abos uzdevumos va jag ievest jaunu 
vielu  un to nevajag (nav vēlams, grūti) ievest. Šo pret
runu pārvar tādējādi, ka par jauno vielu izmanto esošo
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vielu, to nedaudz pārveidojot. Rodas paradoksāla si 
tuācija: jaunas vielas nav (mēs izmantojam esošo), un 
jauna viela ir (mēs kaut ko izmainām esošajai v ie la i).

Parastā domāšana operē ar vienkāršu loģiku: < jā »  
nozīmē « jā » ,  «n ē » nozīmē «n ē », «m elns» ir «m elns», 
«balts» ir «ba lts » utt. Mēs izstrādāsim citu domāšanas 
stilu, kas balstās uz dialektisko loģiku: « jā »  un «n ē » var 
pastāvēt kā «jā -n ē », «m elns» var būt ari « b a l t s » . . .



R01 SLIETA

Ka ILSONS
T//7 1 ) r n T T

IZ M E Ģ IN IE T  SAVUS SPE Ķ U S !

Atgādināsim paņēmienus, ar kuriem iepazināties šajā 
nodaļā.

6 . Apvienot objektus vienotā sistēmā.
7. Sadalīt objektus (vai sistēmu) daļās.
8 . Padarīt sistēmu dinamisku, mainīgu.
9. Pievienot feromagnētisko pulveri un iedarboties 

ar magnētisko Jauku.
Jūs uzzinājāt ari viellauku analīzes noteikumus: par 

viellauka papildināšanu līdz veselam un izjaukšanu, un 
par to. kā ievest jaunas vielas, ja  tās nedrīkst ievest . . .

Tagad atliek patrenēties. Lūk, daži uzdevumi! Ie v ē 
rojiet: risināšanai jāizm anto noteikti paņēmieni un no
teikumi. Atradinieties meklēt risinājumu uz labu laimi, 
pārcilājot variantus!
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21. uzdevums

VISĀM VĒTRĀM  PAR S P ĪT I

Jūra netālu no krasta strādāja zemessūcējs: padzi
ļināja jūras dibenu, tīrīja  kuģiem ceļu. Grunts, ko iz
cē la  no jūras dibena, sajaucās ar juras ūdeni un pa 
caurulēm tika pārsūknēta piecu kilometru attāluma. 
Aiz zemessāceja kā milzīga, juras viļņos izliekusies aste 
peldēja caurules. Peldus tās noturēja tukšas dzelzs 
mucas pontoni.

—  Saņemts brīdinājums par vētras tuvošanos. —  sa
cīja maiņas priekšnieks. —  Darbs jāpārtrauc. Vajadzēs 
«asti» atvienot, vest to aizsega. Bet pēc tam vajadzēs 
to atkal pievienot. Varam uzskatīt, ka diennakti zau
dēsim-

— Ko padarīsi. — paraustīja plecus mehāniķis.
— Ja vētra pārraus caurules, būs sliktāk.

t ī i  tad atnāca izgudrotājs.
Var strādāt visam vētrām par spīti. -  Viņš sa

cīja. —  Vienkārši sistēmai « caurule-pontoni» jākļūst . . .
Kādai jākļūst šai sistēmai, un kā tā darbosies vētras 

laikā?
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22. uzdevums 

P R O P E L L E R IS  K ARLSO N AM

Reiz « Bērnu pasaules» direktors ieradās rotaļlietu 
fabrikā un sacīja galvenajam inženierim:

—  P ircē ji pieprasa Karlsonu, bet tādas lelles nav. 
Katru dienu asaras . . . Izpalīdziet!

—  Mums ir divi leļļu paraugi, —  atbildēja viņam 
galvenais inženieris. - Lūk. skatieties . . .

Viena lelle bija tieši tāda, kādu zīmē grāmatās, bet 
tā nelidoja. Otrai uz muguras bija liels propelleris —-j 
daudz lielāks par pašu Karlsonu. Lelle nestāvēja uz 
kājām, toties to varēja palaist kā rotaļu helikopteru.

—  Slikti, —  nopūtās direktors. —  Viena lelle līdzīga, 
bet nelido. Otra lido, bet nemaz nav līdzīga: kā vē j
dzirnavas, bet ne Karlsons . . .

—  Tehniskā pretruna, —  noplātīja rokas inženieris.
- -  Izgatavosim mazu propelleri, Karlsons nelidos: pro
pellerim nepietiks spēka. Bet liels propelleris bojā ārējo 
izskatu, lelle nestāv uz kājām. Vienkārši nezinu, ko 
darīt . . .
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Un tad, protams, atnāca izgudrotājs.
—  Pāriesim uz fizikālo pretrunu. viņš sacīja .- 

Propellerim  jubāt lielam, un propelleris nedrīkst būt 
liels. Skaidra lieta: jāizmanto paņēmiens . . .

Kāds paņēmiens un kā jāizmanto?

23. uzdevums 

D E SM ITTŪ K STO Š  P IR A M ĪD IŅ U

Kādā laboratorijā tika izstrādāts jauns dimanta in
struments slīpēšanai. Instruments iznāca teicams, bet 
to izgatavot bija ļoti sarežģīti. Sīciņus piramīdas fo r
mas dimanta graudus vajadzēja ar rokām novietot tā. 
lai virsotnes būtu uz augšu.

—  Desmittūkstoš piramīdiņu, —  un visas ar ro
kām , — sašuta laboranti. -  Kāpēc neviens nav padomā
jis, kā šo darbu mehanizēt?

—  Domāja, -  atbildēja laboratorijas vadītājs. —  T i
kai nekā prātīga neizdomāja.

Un tad atnāca izgudrotājs.
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—  Skaists uzdeviimiņš. —  viņš sacīja. —  Jaalceras 
paņēmiens . . .

Kads paņēmiens jāatceras? Kā mehanizēt dimanta 
graudu novietošanu?

2A. uzdevums 

G A N D R ĪZ  L IE L IS K A  M AŠĪNA

Izstādē inženieris paskaidroja apmeklētājiem:
-  Agrāk augļus kastēs un kārbās krāva ar rokām, 

bet tagad to dara mašīna. Redzat, konveijers padod 
tukšu kārbu uz galda! Augļi ripo no augšas pa reni. 
Elektrodzinējs liek galdam vibrēt, lai augļi kārba no
vietotos blīvāk. Lieliska mašīna, bet . . . Tai ir viens 
trakums: krītot kārbā, augļi atsitas cits pret citu un 
tādēļ bojājas.

—  Var nolaist reni, pa kuru ripo augļi, tieši līdz 
kārbas dibenam, n - ieteica viens no apmeklētājiem.

- Var. protams. — nopūtas inženieris. - Bet lulz 
ar kārbas piepildīšanos rene jāceļ uz augšu. Tātad 
vajadzīga automātiska sistēma, kas sekotu taras p ie
pildīšanai un celtu reni uz augšu. Mašīna klust sarež
ģīta. Laist uz leju kārbu? Vēl sarežģltak . . .

Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Viens apelsīns atsitas pret citu. —  viņš sacīja.

—  Uzdevums par viellauka izjaukšanu. Ņemiet . . .
Un viņš paskaidroja, ko darīt. lai. krītot kārbā, ne

sadauzītos pat visvārīgākie augļi.
Bet. ko iesākāt jūs'’



IZGUDROŠANA KA ZINĀTNE



ATJAUTĪBA UN FIZIKA

Jūs esal izlasījusi trešdaļu grāmatas. Ja mēģinātu 
iespējami īsi atstāstīt izlasītā saturu, iznāktu apmēram 
šāds stāstījums.

Kopš seniem laikiem izgudrojuniuzdevumus risināja 
,  (un arī šodien vēl risina) ar mēģinājumu un kļūdu 

metodi. Šī metode nav efektīva, tāpēc uzdevumu risi
nāšana prasa daudz pūļu, laika un līdzekļu. Izgudro
jumi nereti nokavējas par daudziem gadiem. Zinātniski 
tehniskās revolūcijas apsi aklos vajadzīgas principiāli 
jaunas izgudrošanas metodes. Viena no šādām metodēm 
iesaka risināt uzdevumus, nepārcilājot «tukšos» varian
tus. Pam atideja ir šāda: tehniskās sistēmas rodas 1111 
attīstās likumsakarīgi; pētot šīs likumsakarības, iegūst
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paņēmienus —  instrumentus izgudrojumuzdevumu risi
nāšanai.

Paņēmienus, ar kuriem iepazināties, var iedalīt trīs
grupās:

dažādas atjautības, piemēram, paņēmiens «izdarīt 
iepriekš »;

paņēmieni, kas pamatojas uz fizikālu  efektu un pa
rādību izmantošanu, piemēram, «izm ainīt agregāt
stāvokli »;

kompleksie paņēmieni, kas ietver gan atjautību, gan 
fiziku, piemēram, viellauku konstruēšana.

Visbiežāk izgudrojumuzdevumu risināšanā vispirms 
izmanto atjautību, pēc tam fiziku. Panākumus gūst tieši 
tad, ja  saista atjautību un fiziku. Tāpēc izgudrojum 
uzdevumu risināšanā ļoti svarīgi izmantot fiziku.

Pavērosim, kā notiek atjautības un fizikas «sav ie
nošana».

25. uzdevums 

STRĀDĀS M Ū Ž ĪG I!

Kāda rāpnicā biezi izgāja no ierindas mašlna-auto 
mats. Tu bija ļoti laba mašīna, tikai tajā bieži bojājās 
vienkāršā detaļa —  izliekta caurule, pa kuru saspiests 
gaiss ar lielu ātrumu pārvietoja mazu tērauda lodīšu 
plūsmu. Caurules izliekuma vieta lodītes triecās pret 
caurules sieniņu un atskaldīja metala gabaliņus. At 
sitoties pret sieniņu, katra lodīte atstāja tikko manāmu 
ieskrāpējumu, bet vairāku stundu laikā lodītes piln īgi 
parsita biezu, izturīgu cauruli.

-  Uzstādīsim divas caurules. —  sacīja ceha priekš
nieks. —  Kamēr viena strādās, otru paspēsim izremon
tēt.

Un tad atnacci izgudrotājs.
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Vai tad ta ir lieta: visu laiku remontēt''?! —  viņš 
iesaucās. Man ir piemērota ideja . . . Garantēju: ma
šīna strādās mūžīgi!

Vajadzēja tikai piecas minūtes, lai šo izgudrojuma 
ideju realizētu. Ko ieteica izgudrotājs"?

Tātad viena viela (tērauda lodītes) iedarbojas uz citu 
vielu (tērauda caurules sieniņu); dots nevajadzīgs (pat 
kaitīgs) viellauks. Rūpnīcā to centās izjaukt, ievedot 
trešo v ie lu — dažādas starplikas, starpslāņus. T eo rē - ļ 
tiski tas nav pareizi: lai iegūlu labu risinājumu, trešajai 
vielai ir jābūt (tā aizsargās sieniņu), un tai nav jabūl 
(tad tā nesagrūs). Par lādu vielu var kļūt tās pašas 
lodītes. T ika i nekustīgas, pie caurules sieniņām novie- I 
tojušās lodītes. Ja caurules izliekumu no iekšpuses pār
klās ar lodītēm, sieniņa vairs netiks sagrauta. L ido 
jošās lodītes var izsist no aizsargslāņa vienu vai dažas 
lodītes, bet to vietas tūlīt aizpildīs kāda no caurulē jo 
ņojošām lodītēm.

Te arī atjautība beidzas. Tagad vajadzīga fizika: kā 
iegūt lodīšu aizsargslani ? V ienkāršā fizika, to mācās n  
astotajā klasē: jāizmanto magnēti. Caurules izliekuma I



v ie lā  no ārpuses novietosim magnēlu. Tad  caurules 
sieniņai iekšpusē uzreiz pielips lodīšu slānis. Uzdevums 
atrisināts! Interesanti atzīmei, ka skrošstrūklas aparāti 
detaļu stiprināšanai plaši tika lietoti vismaz ceturtdaļ
gadsimtu pirms autorapliecības Nr. 261207 par m ag
nētisko aizsardzību saņemšanas. Visi redzēja uzdevumu, 
bet risināja to citādi —  uzstādīja starplikas, aparāta 
sieniņas izgatavoja no izturīgāka tērauda . . .

26. uzdevums 

S t’PE R PR E C fZS  KRĀNS

Ķīmijas laboratorijas vadītais uzaicinu ja izgudrotāju 
un viņam sacīja:

Mums jāvada gāzes plūsma, kas pa šo metāla 
cauruli plūst no viena trauka uz otru trauku. Mūsu r ī
cībā esošie krāni ar pieslīpētu stikla aizgriezni neno
drošina vajadzīgo precizitāti: grūti regulēt gāzes izpili 
des urbuma šķērsgriezumu.

Protams. —  sacīja izgudrotājs — varbūt jus vēl 
patvāra krānu uz stādīsiet?.'

Ķīmiķis iztikas, ka nav piezīmi dzirdējis.
Varētu. - viņš turpināja. —  ierīkot gumijas cau

ruli un aizspiedni. Bet arī tas nedos vajadzīgo preci 
zitati.

Aizspiedņus. pasmīnēja izgudrotājs. — Veļas 
knaģus . . .

Tad ķīmiķis neizturēja:
- Simtiem gadu ta strādājuši. Pamēģiniet izdomāt 

krānu, kas nav sarežģītāks pār «knaģi» vai « patvāra 
krānu», bet precizitātes ziņā ir desmitiem reižu labāks!

Mazlietiņ atjautības plus fizika. Jādara t ā . . .
Ko ieteica izgudrotājs'?
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Mums krāns ir tipiska viellauka sistēma: korpuss 
V'i, pagriežamā detaļa V> un mehānisko spēku lauks 
L meh- Lauka L ;IK\, ietekmē detaļa V2 pārvietojas at
tiecībā pret korpusu V\. Tā  rezultātā sprauga starp 
Vi un VT2 kļūst platāka vai, gluži otrādi, sašaurinās. 
Viellauks ir, bet tas darbojas diezgan slikti. Tātad viel- 
lauks jānomaina, jāizmanto cils lauks. Kāds īsti —  elek 
triskais, magnētiskais, elektromagnētiskais vai termis
kais?

Šeit atjautība beidzas un sākas fizika. Kā zināms, 
fizikas kursā ir nodaļa par termisko izplešanos. Bet 
mums tieši va jag mainīt spraugas platumu starp 
lTi un l T2.

Lūk, mēģinājuma apraksts: cauri sasildītam gredze
nam iziet lode, kas pirms tam negāja cauri. Gredzens 
un lode —  gatavs mūsu krāna modelis.

Salīdzināsim iegūto atrisinājumu ar autorapliecību 
Nr. 179489: «M azu gāzes daudzumu dozēšanas ie 
rīce, kas sastāv no korpusa un tā iekšējai virsmai pre
cīzi pieslīpēta stieņa un kas atšķiras ar to, ka mazu 
gāzes daudzumu ļoti precīzas dozēšanas nolūkā kor
puss izgatavots no materiāla, kam ir liels termiskās 
izplešanās koeficients, bet stienis —  no materiāla, kura 
termiskās izplešanās koeficients ir ievērojam i mazāks 
nekā korpusa materiālam .»

Jūs noteikti jau sapratāt, kā tāds krāns darbojas. 
Sasilstot korpuss izplešas stipri, bet stienis —  vāji. R o
das sprauga. Jo vairāk sasilst korpuss, jo  lielāka ir 
sprauga. Izgudrojuma būtība, kā redzat, ir tāda, ka 
lielu detaļu, «dzelzs gabalu» pārvietošanas vietā ieteikts 
izmantot kristāliskā režģa izplešanos un saraušanos.

Starp citu, izstiept un saspiest kristālisko režģi var 
ne tikai ar termisko lauku. Dažu vielu, piemēram, kvar
ca, Segneta sāls un turmalīna kristāli maina savus iz 
mērus elektriskajā laukā: atkarībā 110 lauka virziena 
tie saspiežas vai izplešas. Šo parādību sauc par apgriezto

80



pjezoefektu. Nu, bet to, ka apgriezto pjezoefektu var 
izmantot mikrokrāna izveidošanai, jūs ari paši jau no
pratāt.

Ir vēl viens līdzīgs efekts —  magnetostrikcija: mag 
nēliskais lauks izstiepj (vai saspiež) dažus metālus. 
Ari piemērota atbilde uzdevumam par krānu.

l i  M k l a s i l i r



KA RISINĀT VEL NEESOŠUS UZDEVUMUS

Daudzus uzdevumus risina ar paņēmienu «P ā re ja  
110 makrolīmeņa uz m ikrolim eni».

Luk. piemēram, aulorapliecība Nr. 438327: «V ibro- 
žiroskops ar masām, ko iesvārsta arēji mainīgi vai 
elektriski lauki, un kurš atšķiras ar to. ka par svārsto
šām masam izmanto elektronus vai uzlādētus jonus.» 
Parastajos vibrožiroskopos svārstās uz stieņiem no
vietoti masīvi ķermeņi — «atsvari». Izgudrojuma ideja 
ir tāda, ka «atsvaru» vielā  ņemtas mikrodaļiņas -  
elektroni vai joni. Tāds žiroskops ir daudz kompaklaks 
precīzāks un drošāks.
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Kad iepriekšējā nodaļā jūs lasījāt par četriem teh 
nisko sistēmu attīstības posmiem, jums, iespējams, radās 
jautājums: nu. labi, sistēmas iziet četrus posmus, bet kas 
noliek ar sistēmām tālāk? Tālāk paveras divas iespējas. 
Par vienu jau tika runāts: sistēma, sasniegusi atlīsti 
bas robežas, apvienojas ar citu sistēmu un veido jaunu, 
sarežģītāku sistēmu attīstība turpinās. Tā, piemēram, 
velosipēdu apvienojot ar iekšdedzes dzinēju, izveidojās 
motocikls. Radās jauna sistēma, attīstība turpinā
jās.

Dažreiz ceļš uz apvienošanos ar cilām  sistēmām ir 
slēgts. Apvienoties vajag un apvienoties nedrīkst . . . 
Tadu pretrunu pārvar ar sadalīšanu: sadala sistēmu 
vairakās daļās un. savienojot šīs daļas citādi kā ie
priekš, veido kaut kādu jaunu sistēmu. Aizliegums at
liecās uz apvienošanos ar svešām sistēmām, un mēs 
šo aizliegumu nepārkāpām.

Bet. ja  sistēmu nevar ne apvienot, ne sadalīt? P ie 
ņemsim. ka izvirzīts šāds uzdevums: pastiprināt spirāl- 
alsperes atsperīgumu, neko lai nepievienojot un to ne
sadalot. Uzskatīsim, ka atspere izgatavota no visp ie
mērotākā tērauda. —  mainīt tēraudu nav nozīmes.

P irm ajā  acu uzmetienā liekas, ka ir bezizejas stā
voklis. Neko nedrīkst mainīt —  ka gan pāriet uz jaunu 
sistēmu?! Un tomēr izeja ir! Jaunā sistēma slēpjas . . . 
vecajā. Mēs skatāmies uz atsperi kā uz «dzelzs ga
balu», bet šī «dzelzs gaba la » iekšiene taču ir vesela 
daļiņu pasau le— m ilzīga sistēma, kura ir (tā eksistē!) 
un kuras it kā nav (mēs to neizm antojam !). M agnetizē
sim atsperi tā. lai virs katra vijuma būtu vienādno- 
saukuma magnētiskais pols. Vienādnosaukuma lādiņi 
atgrūžas, tātad atsperes saspiešanai vajadzīgs lielāks 
enerģijas patēriņš. Uzdevums atrisināts, kaut ari ārēji 
atspere nemaz nav izmainījusies: mēs neko nepievie
nojam. nesadalījam . . .
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Tātad sistēmām, kas liekas, il ka būtu izsmēlušas vi 
sas attīstības iespējas, tomēr vēl ir d ivi attīstības vēidi. 
Pirm ais veids —  apvienošana ar citām sistēmām (vai 
sadalīšana daļās un šo dalu citāda kombinēšana). Ol 
rais veids —  pāreja no makrolīmeņa uz mikrolimeni. 
kad «spēlē» iesaistās sistēmu iekšējā pasaule: daļiņas, 
molekulas, atomi . . .

Minēšu šeil viena izgudrojuma formulu. Runa ir par 
jums nepazīstamu mašīnu. Bet izgudrojuma būtība būs 
saprotama. Tātad autorapliecība Nr. 489 662: «Polim ēru  
pulveru uzklāšanas iekārta, kas satur kameru un elektro
du un kas atšķiras ar to, ka pārklājuma kvalitātes p a 
augstināšanas nolūkā elektrods apgādāts ar pārvieto 
šanas ierīci, kura izgatavota mikrometrisko skrūvju 
veidā.» Elektrods (stienis) b ija  savienots ar kameru ne 
kustīgi. Izgudrotājs ieteica izveidot pārvietojamu elek 
trodu. T ā  ir tehniskās sistēmas pāreja no otrā posma 
uz trešo posmu. Jums tādas pārejas jau  ir pazīstamas.

Zinot tehnisko sistēmu attīstības likumus, mēs varam 
paredzēt dotās sistēmas tālāku attīstību un līdz ar to 
jaunu izgudrojumu rašanos. Sistēmai jāpāriet uz ce
turto posmu jākļūsl nevis vienkārši regulējamai, bet 
pašregulejošai. Elektrods pārvietosies pats — atkarībā 
no darba apstākļu izmaiņas. Bet pēc tam sistēma pār
ies no makrolīmeņa uz mikrolīmeni: elektroda pārvieto
šanai skrūvju vietā izmantos termisko izplešanos, ap 
griezto pjezoefektu vai magnetos frikciju.

Ievērojiet, mēs aplūkojam atbildi vēl neesošiem uz 
devumiem! Paies laiks, vajadzēs palielināt iekārtas dar 
bības precizitāti, un tikai tad radīsies uzdevumi, kurus 
mēs risinām jau tagad.

Strādājot ar mēģinājumu un kļūdu metodi, uzdevuma 
atbilde parasti rodas daudz vēlāk nekā pats uzdevums. 
Mēs tagad izprotam tehnisko sistēmu attīstības loģiku 
un varam paredzēt jaunu uzdevumu rašanos, iepriekš 
zinot, kā tos vajadzēs risināt.



KORONAS IZLĀDES «KROŅA NUMURS»

Fizikas mācību grāmatās efekti un parādības ap
rakstītas, tā sakot, neitrāli: sasilstot ķermeņi izplešas . . . 
un viss. Bet ja  tos pašus efektus izklāstītu izgudroju
mam piemērotā veidā? Piem ēram : «Sasilstot ķermeņi 
izplešas, tātad šo parādību var izmantot visos gadīju 
mos. kad nedaudz, bet ļoti precīzi jāpārvieto ķermeņi». 
Ja tādā veidā izstrādātu visas fizikas mācību grāmatas, 
izveidotos ļoti spēcīgu instrumentu komplekss fiz i 
kālo efektu un parādību izmantošanas rokasgrāmata.

Kā piemēru aplūkosim koronas izlādes aprakstu f iz i
kas mācību grāmata: «Atm osfēras spiedienā stipri uz
lādēta vadītāja smaiļu tuvumā novērojama izlāde, ku
ras spīdošais apgabals bieži vien atgadina vainagu



(kroni). Tādēļ šo izlādi sauc par koronas1 izlādi. T o  rada 
uzlādētas smailes tinumā pastāvošā augstā (apmēram 
3-101’ V/m ) elektriskā lauka intensitāte. A r koronas iz 
lādi jārēķinās augstsprieguma gadījumā. Ja ir  asi izcilni 
vai ļoti tievs vads, var sākties koronas izlāde.»

Koronas izlāde ir atkarīga no vadītājam  apkārt esošās 
gāzes sastāva un spiediena. Tas nozīmē, ka esam atraduši 
atrisinājumu 1 . uzdevumam par gāzes spiediena m ērī
šanu elektriskajā spuldzē. Ja kvēldiegam  pievadīs augsi 
spriegumu, radīsies koronas izlāde, kuras spilgtums at 
karīgs no gāzes spiediena.

Atgriezīsim ies vēlreiz pie mācību grāmatas. Koronas 
izlāde izraisa gāzes jonizāciju. Ja gāzē ir pulvera da
ļiņas, putekļi, sīki pilieniņi, tad joni «p ie līp » pie tiem. 
Tātad koronas izlāde ļauj uzlādēt cietas un šķidras 
vielas daļiņas. Bet uzlādētas daļiņas viegli vadīt. K o 
ronas izlādi var izmantot gāzu attīrīšanai 110 putekļiem, 
gāzes plūsmā suspendētu daļiņu dozēšanai, dažādu pul
veru pārvietošanai, piemaisījumu noteikšanai gāzē utt. 
Lādētu daļiņu iegūšana —  koronas izlādes galvenais, 
«kroņa numurs».

Kā redzat, visumā vienkāršā fizikālā parādībā slēp
jas bagātīgas izgudrojuiniespējas.

1 Vardu spēle —  vārda  * va inags (kron is) tulkojum s krievu  va loda 

ir  < корона*.



PAH KO PRATOJA PRIEKŠNIEKS

Līdz šim runājām par vienkāršiem fizikāliem  efek
tiem, kas pazīstami katram skolēnam. Taču pastāv ari 
sarežģītāka fizika, kaut vai tā, kuru mācās augstākajās 
mācību iestādēs. Šīs fizikas zināšana dod izgudrotajam 
spēcīgākus instrumentus.

Tagad aplūkosim uzdevumu, kura risināšanai pie
tiek ar skolas fizikas kursu. Bet pēc tam paskaidrošu, 
ko vēl var iegūt, ja  izmanto kaut «gabaliņu » no insli 
Inta fizikas.
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2/. uzdevums

LED U S UZ VADIEM

Skaists skats —  ar pūkainu sniegu klāti elektropār- 
vādes līnijas vadi. Bet elektriķiem šis skaistums neiz
raisa sajūsmu. Sniegs sāk kust. pārvēršas ledū. Ledus 
slānis pieaug, tā smaguma ietekmē vadi izstiepjas un 
pārtrūkst.

Kādā ziemeļu rajonā darbojās elektrostacija, kas at
radās simts kilometru no pilsētas. Ziemā laiku pa laikam 
nācās līn iju apsildīt: vados laida ļoti stipru strāvu, tie 
sasila, ledus sāka kust un nokrita. Kamēr apsildīja lī
niju. visus elektrostacijas patērētājus vajadzēja atslēgt. 
Bija barga ziema, un elektrostacijas priekšnieks, sar
goties no apledojuma, pavēlēja biežāk atslēgt enerģijas 
padevi un apsildīt līniju. Pārtrauca darbu rūpnīcas, 
nodzisa gaisma mājās.

Nāca sūdzība pēc sūdzības, un priekšnieks nolēma 
līn iju  apsildīt retāk. Vadi sāka trūkt pušu. bieži pilsēta 
palika bez elektroenerģijas.

— Ko darīt? —  priekšnieks kļuva domīgs. —  Teh
niskā pretruna: bieži apsildīs līn iju — patērētāji bieži 
paliks bez strāvas, reti apsildīs līn iju  —  paaugstinošies 
apledojuma bīstamība. I r  nu gan situācija . . .

Un tad ainava izgudrotājs.
—  Atvērsim astotās klases fizikas mācību grāmatu. — 

viņš sacīja. -  Papildināsim viellauku līdz veselam un 
izmantosim elektromagnētiskās indukcijas parādību . . .

Kāpēc izgudrotājs ieminējās par viellauka papildinā
šanu līdz veselam1'? Kā izmantot elektromagnētisko in
dukciju?

Dots vads (viela ) un elektriskā strāva (lauks). Ledum 
uz vadiem nevajag būt. Tātad mums ir tikai viena viela  
un lauks. La i papildinātu viellauku līdz veselam, jāie-i 
ved otra viela, ši viela parastas elektriskās strāvas
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iedarbībā sasils un apsildīs vadus. Kur šeil atjautība? 
Vads izgatavots no vielas ar zemu elektrisko pretestību 
un nesasilst pa to plūstošās strāvas iedarbībā. Izgatavot 
vadu no metāla ar augstu pretestību nedrīkst vads 
būs karsts, bet patērētāji enerģiju  nesaņems. Fizikālā 
pretruna: vada pretestībai jābUt lielai un jābūt m a
zai . . ■ Izgudrotājs ierosināja ņemt divas vielas: vads 
paliek parastais vads, bet pēc katriem pieciem metriem 
uz tā uzvelk gredzentiņu, kas izgatavots no ferīta  —  l ero 
magnētiskas vielas ar augstu elektrisko pretestību. 
Elektromagnētiskās indukcijas rezultātā gredzentiņos 10 
das strāva, gredzentiņi ātri sasilst un novērš vada ap
ledošanu.

Par šo atrisinājumu pirms vairākiem gadiem saņemta 
autorapliecība. Bet uzdevumu bez īpašām pūlēm risina 
vienpadsmitās klases skolēni, kas zina viellauka ana
līzes pamatus.

Varētu likties, ka ar uzdevumu viss kārtībā —  iegūta 
laba atbilde. Tom ēr ferīta  gredzentiņi silda līn iju  visu 
gadu. V ai varat iedomāties, cik daudz enerģijas tērējas 
veltīgi? A rī ziemā nav vajadzības sildīt visu līniju, 
bet tikai tos posmus, kur temperatūra zemāka par nulli. 
Rodas jauns uzdevums: kas jādara, lai gredzentiņi paši 
ieslēgtos zemā temperatūrā un izslēgtos, kad temperatū
ra paaugstinās.

Lai atrisinātu šo uzdevumu, jāzina, ka ferīti ir fero 
magnētiski tikai līdz noteiktai temperatūrai, ko sauc 
par K iri punktu. Dažādām feromagnētiskajām vielām 
K irī punkts ir atšķirīgs. Var izgatavot gredzentiņus no 
vielas ar K irī punktu, teiksim, apmēram pieci grādi. 
Tad gredzentiņi paši izslēgsies, ja  gaisa temperatūra 
pārsniegs piecus grādus, un paši arī ieslēgsies, ja  tem 
peratūra būs zemāka par pieciem grādiem.

Magnētisko īpašību rašanos un izzušanu, pārejot K irī 
punktu, var izmantot arī citu uzdevumu risināšanā.

Iegaum ējiet šo ļoti interesanto fizikā lo parādību!



VISA NEAPTVERAMA FIZIKA

Anrī Grižo, psihiatriskās klīnikas pacients, izgud
roja . . . cieto ūdeni. Nevis ledu. bet tieši cieto ūdeni, kas 
nekusa vismaz līdz 200 grādiem. Un tas izdevās . . . kāda 
poļu rakstnieka fantastiskajā stāstā «Ā rprā tīga is». Grižo 
ieguva baltu, pūderim līdzīgu pulveri. Stipri sildot, 
pulveris pārvērtās parastā tīra ūdenī.

Stāsts bija publicēts 1964. gada. Bet trīs gadus vēlāk 
patiešām izgudroja cieto ūdeni, kas sastāv no 90%  ūdens 
un 10% sihcijskābes. Cietais ūdens paliesi izrādījās 
līdzīgs baltam pūderim.

Var rasties jautājums: bet kāpēc vajadzīgs cietais 
ūdens '!
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Dosim vārdu Anri Grižo:
«Mans izgudrojums ļaus būvēt rūpnīcas vielas, kas 

bagātas ar minerāliem, bet kur trūksi ūdens: tagad 
lo piegādā dārgās cisternās, bet nākotnē atsūtīs vien
kārši papīra maisos. Tirdzniecība? P iln īg i izzudīs stikla, 
keramikas un metāla trauki visādiem šķidrumiem. Šķid 
riimus pārdos pulveru veidā, kuri saturēs sauso ūdeni . . . 
Tūkstoši, desmit tūkstoši sausā ūdens izmantošanas pa
ņēmieni ikdienas dzīvē radīs pilnīgu apvērsumu. L ielot 
ūdeni šķidra veidā būs tikpat smieklīgi, kā izmantot 
skalu gaismu.»

Zinātnieki pūlas iegūt cieto ūdeni, kas saturētu tikai 
2 . • <5 procentus silīcijskābes. Fizikas mācību grāmatās 
par to vēl nekas nav rakstīts. F izika attīstās ļoti strauji, 
visu laiku tiek atklāti jauni efekti un parādības. Vai va
rat iedomāties, cik svarīgi izgudrotājam zināt par šiem 
iaunatklāj umiem ?

Lūk, tipisks gadījums. Kamēr vieni zinātnieki pulē
jas padarīt ūdeni cietāku, citi m eklēja veidus, kā pada
rīt ūdeni šķidrāku . . . 1948. gadā angļu zinātnieks V'. To  
niass atklāja dīvainu fizikālu  efektu: ūdens berzi pret 
ūdensvada sienām var krasi samazināt, ja  ūdenim p ie
vieno dažu polimēru niecīgu daudzumu (simtdaļas pro
centa). Berzi ievērojamā mērā izraisa virpuļu rašanās 
ātrā ūdens plūsmā, bet garās polimēru molekulas, izv ie 
tojoties plūsmas virzienā, dzēš virpuļus, sakārto ūdens 
kustību, padara ūdeni slidenāku . . .

Paziņojums par Tomasa efektu tika publicēts, un drīz 
vien radās liels daudzums izgudrojumu, kuros bija iz
mantots jaunatklājums. Tomasa efekts palīdzēja palie
lina! kuģu ātrumu, samazināt enerģijas zudumus vis
dažādāko šķidrumu transportēšanā pa caurulēm, pa 
lielināl ugunsdzēšanas brandspoilu « lālšāvīgumu».

Hranclspoils— šļu Ienes m elā la  uzgalis, kas v irza  ūdens slrūklu 

va ja d z īga jā  v irz ien ā . (Red. piez.)
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Bet nesen izgudrotāji no Maskavas Valsts universitā
tes ierosināja pievienot polimērus . . . slidotavas ledum. 
Zem slidas asmens rodas liels spiediens un ledus kūst, 
veidojot plānu ūdens (ziežvielas) slāni, kas ļauj slid- 
skrējējam  slīdēt pa ledu. Ledum pievienotais polimēr^ 
pāriet šajā ziežvielā  un samazina berzi.

Var minēt ļoti daudz tādu polimēru. Izgudrotājam  va
jadzīga  visa neaptveramā fiz ik a — tūkstoši un tūkstoši 
efektu un parādību. Jūs varat iebilst —  neviens fiziķis 
nezina visu fiziku, tajā taču ir tik daudz nozaru. Nevar 
prasīt no izgudrotāja, lai viņš zinātu fiziku labāk nekā 
fiziķis. Jā, protams, nevar aptvert neaptveramo. Ize ja  —1 
radīt sīkas rokasgrāmatas par fizikālo efektu un pa
rādību izmantošanu izgudrošanā. Apmēram tā, kā mēs to 
darījām  ar koronas izlādi, tikai, protams, daudz sīkāk 
un precīzāk.

Pirmās rokasgrāmatas «izgudrojum fizikā» parādījās 
70. gadu sākumā. Tajās b ija  aprakstītas daudzu fizikālo 
efektu izgudrojumiespējas. Liekas, ka pēc šīm rokasgrā
matām vajadzētu parādīties rokasgrāmatām par efektu 
kombinācijām. Bet tādu rokasgrāmatu nav līdz šim la i
kam. Pārāk liels iespējamo kombināciju skaits . . .

Lūk, piemēram, tāda parādība kā gaismas polarizā
cija. Ir  zināms, ka gaisma ir elektromagnētiskās svārsti 
bas. Laižot gaismu caur dažām vielām, to iespejams 
polarizēt svārstības notiks vienā, piemēram, verti
kālā plakne. Otra parādība: pastāv kristāli, kas pagriež 
gaismas polarizācijas plakni. Jo lielāks tāda kristāla 
plāksnītes biezums, jo  vairāk lā pagriež caur plāksnīti 
ejošas polarizētas gaismas polarizācijas plakni. Tre-ļ 
šā parādība (tā jums zinām a): sasilstol ķermeņi iz
plešas. Apvienojiet šīs trīs parādības iznāks . . . termo
metrs. Jo augstāka temperatūra, jo  plāksnīte kļūst bieJ 
zāka un tatad par lielāku leņķi pagriežas caur plāksnīti 
ejošā polarizētā gaisma.
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Likumi, pēc kuriem veidojas lādas fizikālo  efektu 
kombinācijas, vēl nav pilnīgi noskaidroti. Šeit tagad 
atrodas izgudrojiimuzdevumu risināšanas teorijas pētī 
jumu priekšējā līnija.



'

MEBILSA LENTE

Ievērojam ā rakstnieka-l'anlasla Arlura Klarka stāsta 
Tumsas siena» gudrinieks Greils jautā sarunu biedram:

«L ū k ,-  viņš sarija  Breildonam, plakana loksne. 
Tai. protams ir divas puses. Vai tu vari iedomāties 
šo loksni bez divām pusēm?

Breildons izbrīnā viņu uzlūkoja:
Tas nav iespējams . . . »

‘ Patiešām, pirmajā acu uzmetienā tas nav iespējams. 
Ņemiet papīra sloksni lai ir divas puses. Ja savienos 
(salīmēs) sloksnes galus, izveidosies gredzens, bet vien
alga paliks divas virsmas: arējā un iekšēja. Bet ja  sloksni 
vispirms savīs un pec tam savienos tās galus?

«Greils no jauna savienoja papīra sloksnes galus, 
bet vispirms to vienu reizi savija.
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—  Pārvelc tagad ar pirkstu,—  klusi sacīja Greils.
Breildons lo nedarīja, viņš tāpat saprata, ko dom āja- 

vecais gudrinieks.
Es saprotu, viņš teica. —  Vairs nav divu atse

višķu virsmu. Tagad ir viena nepārlraukla virsma, vien
pusēja plakne . . . »

«Savīta is» gredzens ieguvis Mēbiusa lenles nosau
kumu (vācu matemātiķa vārdā, kurš pirmoreiz aprakstīja 
tā neparastās īpašības).

Iedomājieties, ka pa parasta gredzena ārējo virsmu 
rāpo skudra! .la skudra nekrusto šķautnes, bet iet slok
snes garenvirzienā, tā atgriežas izejas punktā, apejot 
ārējo virsmu. Uz Mēbiusa lentes skudras ceļojums būs 
divas reizes ilgāks: skudra, nekrustojot šķautnes, apies 
abas virsmas ārējo un iekšējo. Tādu ceļojumu pa ne
parastu planētu arī veic viens no «Tumsas sienas» va
roņiem. Fantastika, jūs teiksiet. Nē! Jau tagad Mēbiusa 
lenles brīnumainās īpašības izmanto visdažādākajos iz
gudrojumos.

Iedom ājieties parastu lenti, kas veido gredzenu! Uz 
lentes ārpuses uzklāts slīpēšanas pulveris. Lenti p ie 
spiež pie izstrādājumā, pārvieto, un notiek slīpēšana. 
Pēc kāda laika slīpēšanas pulveris no lenles noberžas. 
Process jāpārlraue. lai lenli nomainītu. Ko daril, lai 
lentes kalpošanas laiks kļUtu divreiz ilgāks, ja  tās iz 
mērus palielināt nedrīkst? Pirms vairākiem gadiem pa
domju izgudrotajam A. Gubaiduļļinatn lika izsniegta 
auloraplieciba par slīpēšanas ierīci ar Mēbiusa lenli: 
lentes izmēri palika iepriekšējie, bet abrazīvās virsmas 
garums (tātad ari lenles kalpošanas laiks) palielinājās 
divas reizes. Vai nav liesa, atjautīgs risinājums?

Ir  lillr i. kuros šķidrumu laiž caur filtrējoša materiāla 
lenti. Pakapeniski ši lente piesērē, la jāmaina. Jūs droši 
vien jau nopratāt, kas jadara . . . Ja, par filtru  ar Mēbiusa 
lenli ari izsniegta auloraplieciba. Ir autorapliecība arī 
par magnetofonu ar Mēbiusa lenti. Pēdējā  laikā
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dažādās zemēs pavisam kopā izsniegts vairāk nekā simts 
patentu un autorapliecību par šīs apbrīnojamās lentes 
izmantošanu. Iznāk, ka izgudrojumi rodas ne tikai pēc 
formulas «atjautība plus fiz ik a », bet arī pēc formulas 
«atjautība plus ģeom etrija» . . .

Izgrieziet no kartona divas ripas! Vienu ripu novie
tojiet uz galda, bet otru ripu turiet virs pirmās! Sa 
vienojiet ripu malas ar vairākiem koka spieķīšiem! 
Izveidojas režģots cilindrs, kas līdzīgs uz sāna gulošam 
vāveres ritenim. Tagad grieziet augšējo ripu uz vienu 
pusi, bet apakšējo ripu uz otru pusi! Izveidojas figūra 
ar tievu «v iduk li», kas atgādina smilšu pulksteni. Jo 
lielāks ripu savstarpējā pagrieziena leņķis, jo  tievāks 
«viduklis». Šo figūru sauc par rotācijas hiperboloīdu. 
Tam  ir daudz tādu īpašību, kas piesaista izgudrotājus. 
H iperboloīdam ir liekta virsma, kaut arī to veido taisni 
spieķīši. Tātad hiperboloids ir viegli izgatavojams. B i
jušais Šuhova tornis Maskavas televīzijas centrā Šabo- 
lovkā arī sastāvēja no hiperboloīdiem. Torņa posmi 
b ija  izgatavoti no taisniem metāla stieņiem, bet «savi 
jum s» piešķīra konstrukcijai stabilitāti un izturību. U z
būvēt torni ar jebkuru citu liektu virsmu būtu bijis 
ļoti grūti: vajadzētu liektus stieņus.

H iperboloīda visvērtīgākā īpašība —  viegli var izm ai
nīt tā liekumu. Pagriež pamatu mainās liekums. Šī 
īpašība tiek izmantota daudzos izgudrojumos. Japānā, 
piemēram, nesen patentēti «h iperboloīd ie» rullīši lentes 
transportierim. Atšķirībā no parastajiem cilindriskajiem  
rullīšiem «hiperboloīd ie» rullīši izmaina savu liekumu 
un tātad arī transportiera lentes liekumu. Bet tas ir loti 
svarīgi. Transportējot birstošu kravu, lentei jābūt ie 
liektai. Ja transportieris pārvieto kastes, lentei jābūt 
plakanai.

Autorapliecībā Nr. 426618 dota šāda izgudrojuma 
formula: « Kartupeļu novākšanas mašīnas kopētājveltnis, 
kas satur divus uz vārpstas uzstādītus, ar stienīšieiņ
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savā starpā saistītus diskus un kas atšķiras ar to, ka 
no lūkā  nodrošināt iespēju veltņa darbvirsmai pielāgo- 
lies dažādiem vagu profiliem  stienīši ar diskiem savienoti 
šarnīrveidā, bet uz vārpstas uzstādītie diski ir pagrie
žami viens attiecībā pret otru.» Vārds «h iperboloīds» 
пал minēts, bet arī bez paskaidrojumiem redzams: iz 
mantota hiperboloīda īpašība viegli izmainīt liekumu.

Ir ne mazums cilu «ģeometrisku izgudrojumu», kas 
pamatojas uz paraboloīdu, spirāļu un cilu figūru iz 
mantošanu. Iznāk, ka izgudrotājam jāzina ne tikai f i 
zika, bet arī matemātika. Un ne tikai malematika. Ja 
izgudrojumuzdevumu risināšanas teoriju vēl papildina 
kaut vai ar «skolas» ķīm ijas zināšanām, jaunrades 
arsenāls kļūsi daudz bagātāks.

7 — Alkiasme



KURSS UZ IGR

Nesen nolika šāds gadījums. Kāds inženieris pulējas 
izstrādāt metālus plakējošu ziedi. Tā  ir parasta ziede, 
kurai pievienoti daži procenti ļoti smalka metāla pul
vera. Darba procesa metāla daļiņas nosēžas uz berzei pa 
kļautajām virsmām un aizsargā tās pret nodilumu. Jo 
mazāka sprauga starp virsmām, jo  sīkākām jābūt z ie
des metāla daļiņām. Rodas tehniska pretruna: jo  si 
kākas metāla daļiņas, jo  labāka ir ziede, bet jo  grūtāk 
šadu ziedi izgatavot.

Kā rīkotos mēs? Pirm ām  kārtām iedomātos ideālu 
galarezultātu (IG R ), t. i., atbildētu uz jautājumu: ko 
gribētos iegūt ideālā gadījum ā? IGR —  fantāzija, sap
nis. IGR ir nesasniedzams, bet tas atvieglo ceļu uz at 
risinājumu.
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Kāds ir  ideāls galarezu ltāts uzdevum am  par z ied i?  
A tb ildēt nav grū ti: ideāli būtu sasm alcināt m etā la  d a 
ļiņas līdz atsevišķ iem  atom iem . K ā redzat, izve ido jas  p a 
radoksāla s ituācija : «G rU li iegū t sīkas m etāla daļiņas? 
Iegūsim  supersupersupersīkas daļiņas —  tas ir daudz
v ie g lā k . »

Nākamajam solim jau vajadzīga ķīm ija.
E ļļa ar samērā lielam  metāla daļiņām ir mehāniska 

suspensija. Ja metāla daļiņas sasmalcināsim sīkāk, ie
silsim koloidālu šķīdumu. Bet, ja  metālu sasmalcināsim 
atomos vai jonos, iegūsim īstu šķīdumu. Tagad var pre 
cizēt 1GR: ideāli būtu iegūt metāla šķīdumu eļļā, t. i., 
eļļu ar atsevišķiem metāla atomiem.

Diemžēl tāds IGR nav sasniedzams. Jau alķīmiķi z i
nāja: līdzīgs šķīst līdzīgā. E ļļa — organiska viela, tajā 
labi šķīst organiskas vielas. Bet metāli diemžēl nepie
der pie organiskajām vielām. Ceļā uz IG R  rodas f iz i
kāla pretruna: metālam jābūt izšķīdinātam eļļā līdz 
atomiem (jātiecas pēc IG R !), un tam nav jābūt izšķī
dinātam eļļā (nedrīkst neievērot ķīm ijas likumus!). N e
daudz atkāpsimies no IG R : pieņemsim, ka eļļā izšķīdis 
nevis metāls līdz atomiem, bet līdz molekulām izšķīdusi 
kāda viela, kas satur metālu. Mēs izmantojam jau zi 
nāino paņēmienu «izdarīt nedaudz m azāk»: neizdodas 
sasmalcināt vielu līdz atomiem — labi. lai vielas daļiņas 
bulu nedaudz lielākas —  nevis atomi, bet gan moleku
las. Un pretrunas vairs nav. E ļļā  nav metāla atomu 
(ir molekulas) —  un eļļā ir  metāla atomi ( tie ietilpst m o
lekulās, «paslēpti» tajās).

Atliek atrisināt vienu jautājumu: kādas tieši mole 
kuļas ņemt? Te vienīga un acīm redzamā iespēja ir šāda: 
molekulām jāsatur metāla atomi un jābūt organiskām. 
Tātad jāņem  melālorganiskais savienojums. Tas viegli 
šķist eļļā (organiskā viela viegli šķīst organiskajā vielā ) 
un satur metāla atomus.
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Lai alrisinātu uzdevumu, nācās izmantot vairākus 
vienkāršus paņēmienus (IGR , fiz ikā lā  pretruna, paņēJ 
miens «izdarīt nedaudz m azāk») un vienu ļoti vienkāršu 
ķīm ijas likumu (līdzīgs šķīst līdzīgā ). Tiesa, uzdevums 
vēl nav atrisināts līdz galam. Metālorganiskās vielas 
molekulas satur metāla atomus, bet mums taču va jag ļ 
lai metāla alomi būtu nevis savienojumā, bel atsevišķi . . . 
T e  atkal nākas atcerēties ķīmiju. La i metāla atoms iz 
dalītos no molekulas, molekula jāsadala. Kā to izdarīt ? 
Ķ īm ijas stundās jūs izdarījāt šādus mēģinājumus: sil
d ījā t vielu, un noteiktā temperatūrā tā sadalījās. Eļļa 
darba procesā sasilst berzes rezultātā. Ja mēs ņemsim 
metālorganisku vielu, kas sadalās, paaugstinot tempe
ratūru, uzdevums bus pilnībā atrisināts.

Bel tagad paskatīsimies, kā šo uzdevumu atrisināja 
īstenībā.

Inženieris sākumā m eklēja atrisinājumu ar m ēģi
nājumu un kļūdu metodi. Viņš izm ēģināja visdažā
dākos metālu sasmalcināšanas paņēmienus, izdarīja  mē
ģinājumus, centās atrast atrisinājumu literatūrā . . . 
Gāja laiks, un, lūk, viendien grāmatnīcā inženieris izdzir
dēja, ka kāds no pircējiem  lūdza pārdevēju iedot viņam 
rokasgrāmatu par metālorganiskajiem savienojumiem. 
Inženieris kļuva domīgs. Metālorganiskās vielas satur 
metālu viens; tās ir organiskas vielas, tātad šķīst 
eļļā —  divi . . . Bet tieši šāda kombinācija arī vajadzīga! 
Inženieris nopirka rokasgrāmatu, pašķirstīja to un uz
reiz atrada piemērotu vielu - kadm ija acetātu.

Stāstos par izgudrojumiem bieži min tādus gadīju 
mus. T ie  ir tipiski, atrisinājumu meklējot ar mēģinājumu 
un kļūdu metodi. Cilvēks meklē atrisinājumu uz labu 
laimi un pat nenojauš, ka pieeja uzdevumam var būt 
zinātniska: form ulēt IGR, noteikt fizikālo pretrunu. 
Uzdevums «nepadodas», un cilvēks cenšas izmantot visu, 
ko viņš redz vai dzird. Labi, ka kāds palūdza veikalā 
rokasgrāmatu par metālorganiskajiem savienojumiem.
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Ja nebūtu bijusi šī nejaušā priekšāpaleikšana, kas zina, 
cik gadus vēl turpinātos meklējumi . . .

Iepriekšējā nodaļā mēs form ulējām  paņēmienu: ja  
kādai vielai jāpievieno citas vielas piedeva, bet kaut 
kādu iemeslu dēļ to nedrīkst darīt, tad par piedevu 
jāizmanto esošā viela, to nedaudz izmainot. Ko nozīmē 
'nedaudz izm ainot»? Izmaiņas var būt fizikālas: sasil 
dīt, atdzesēt, ņemt vielu citā agregātstāvoklī utt. Un ķī
miskas: ņemt nevis tīru vielu, bet savienojumu, no kura 
lā var izdalīties, vai, gluži otrādi, ņemt vienkāršu vielu, 
bet pēc tam, kad tā savu uzdevumu veikusi, iesaistīt 
to ķīmiskajā savienojumā.

Minēšu vēl vienu interesantu šī paņēmiena izmanto
šanas piemēru. A lum īnija oksīda kristālus audzē no ļoti 
tīra kausējuma. Alum īnija oksīdu nedrīkst kausēt pat 
platīna tīģelī: kausējumā var nokļūt platīna atomi. Bū 
lībā tas ir izgudrojumuzdevums ar skaidru fizikālo pret
runu: traukam va jag būt, lai kausējums neizlīlu, un 
traukam nevajag būt, lai kausējumu nepiesārņotu. A lu
mīnija oksīds jākausē . . . alumīnija oksīdā.

Ņemsim jebkuru trauku, kas piepildīts ar alumīnija 
oksīdu, un karsēsim alumīnija oksīdu tā, lai izkausētu 
tikai centrālo daļu. Iegūsim alumīnija oksīda kausējumu 
cieta alumīnija oksīda «t īģ e lī» . Karsēšanai jāizmanto 
elektromagnētiskā indukcija, jo  tad enerģijas avots ne
saskaras ar karsējamo vielu.

Ļoti jauki, bet cietais alumīnija oksīds ir dielektri 
ķis —  tas nevada elektrisko strāvu. Tātad nevar notikt 
arī elektromagnētiskā indukcija. Tiesa, izkausēts alu
mīnija oksīds ir vadītājs. Bet, la i izkausētu cieto alu
mīnija oksīdu, tas jākarsē. Taču karsēšana nenotiks, 
jo  cietais alumīnija oksīds ir dielektriķis.

Ar uzdevumiem lā mēdz būt bieži: pārvarēji vienu 
pretrunu, rodas otra, trešā . . . L īd z īg i kā barjerskrē
jienā —  pārvarēji vienu barjeru, bet aiz tās vēl viena 
barjera un vēl . . .
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Tālad lizikālā pretruna: alumīnija oksīdam jā p ie - l 
vieno metāla gabaliņi. lai rastos elektromagnētiskā in -l 
dukcija. —  un tam nedrīkst pievienot metāla gabali- ļ 
ņus. jo oksīda piesārņošana nav pieļaujama. Izgudro
jums, kas ļauj pārvarēt šo pretrunu, izrādījās pārslei- J 
dzoši vienkāršs. Alumīnija oksīdam pirms kausēšanas 
pievieno alumīnija gabaliņus. Alumīnijs labi vada 
elektrisko strāvu, tāpēc elektromagnētiskās indukcijas 
rezultātā alumīnija plāksnītes ātri sakarst un sakarsē 
alumīnija oksīdu, kurš sāk kust. Tagad alumīnijs vairs 
nav vajadzīgs, izkausētais oksīds pats vada strāvu. Un 
alumīnijs izzūd —  augstā temperatūrā tas gluži vienkārši 
sadeg, pārvēršoties alumīnija oksīdā. Bel oksīds, pro
tams, nepiesārņo oksīdu . . .



K A R T ĪB A  «SM A D Z E Ņ U  B Ē N IŅ O S »

Lasītājam  pienācis laiks izrādīt sašutumu. Viss sākās' 
ar mēģinājumu un kļudu melodes kritiku: lai atrisinātu 
sarežģītu uzdevumu jāpārcilā liels daudzums variantu, 
jāstrāda gadiem ilgi un nav garantijas, ka atrisinājums 
liks atrasts. Izveidoti noteikumi un formulas. Izvēlējies 
lormulu un. nenogurdinot sevi ar pārdomām, atrisināji 
uzdevumu. Lab i! . . . Bet pēkšiii izrādās: jāzina tehnisko 
sistēmu attīstības likumi, daudzie paņēmieni, izdomā
jumi. piemēram, «v ie la  ir, un tās ii kā nav», viellauku 
analīzes noteikumi . . . Turklāt pamatīgi jāzina arī f i 
zika, fizikālo efektu un parādību izmantošanas iespējas



izgudrošanā. Jāzina maleniālika un ķīm ija. Droši vien 
izrādīsies, ka jāzina arī bioloģija: dzīva jā  dabā «pa 
tentētas» ļoti daudzas interesantas idejas.

Varbūt vienkāršāk izgudrot pa vecam?
Jā, izgudrot pa vecam ir vienkāršāk. Rakt zemi ar 

lāpstu ir vienkāršāk nekā vadīt ekskavatoru. Iet kājām 
ir vienkāršāk nekā vadīt automobili. Par jebkuras dar
bības ātruma, jaudas, efektivitātes palielināšanu jām ak
sā ar zināšanām. Izgudrošana nav izņēmums. Gribi ātri 
risināt grūtus uzdevumus mācies, apgūsti «izgudro- 
jum fiziku» un visu pārējo.

Starp cilu, šeit ir viens interesants moments. Izgudro- 
jumuzdevumu risināšanai ne tik daudz svarīgas jaunas 
zināšanas, cik svarīga laba jau esošo zināšanu organi
zēšana.

Mūsdienu skolēns zina daudz, bet šīs zināšanas ir 
slikti organizētas. Zināšanu lietderīgas izmantošanas 
koeficients ir visai zems - diez vai augstāks par vienu 
diviem  procentiem. Es runāju par skolēniem tāpēc, ka 
tieši skolas laika mēs pierodam daudz iegaumēt, iemā 
eīlies, šīs zināšanas neizmantojot. Tās guļ kā lietas 
sliktā noliktavā juku jukām, bez aktīvas izmantoša
nas.

Vai atceraties uzdevumu par smecerniekiem? Pēc 
tā publicēšanas laikraksta «P ioņerskaja  Pravda» re
dakcijā pienāca ļoti daudz vēstuļu, un vairāk nekā 
puse no tām saturēja apmēram šādu atbildi: « Jāņem 
glāze, ja ievieto tajā divsimt smecernieku, jā izm era tem
peratūra ar parasto termometru, bet pēc tam rezultāts 
jāizdala ar smecernieku skaitu.» To  rakstīja piekto— as
toto klašu skolēni. Ja viņiem pavaicātu šādi: «K atra  
pirksta temperatūra 36 °C. Pirkstus savilka durē. Kāda 
ir dūres tem peratūra?»- neviens nesacītu, ka dūres 
temperatūra 180 °C. Pret to protestētu dzīves pieredze. 
Bet, risinot uzdevumu par smecerniekiem, tādu kļūdu 
izdara bez liekām ceremonijām: zināšanas par siltumu
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un lemperaluru nav apguļas, las gul atmiņas glabā
tavās kā nevajadzīgas lielas.

Kā atdzīvināt zināšanas?
Ja var ticēt Konanam Doilam, viens no pirmajiem  

ar šo problēmu sadūrās Šerloks Holinss. Pirms Holmsa 
kriminālistikas uzdevumus risināja ar mēģinājumu un 
kļūdu metodi. Holmss ieviesa risināšanas sistēmu un, 
protams, sadūrās ar nepieciešamību pēc liela aktīvo 
zināšanu krājuma. Holmss par to teica šādi:

« —  Redzat, — viņš paskaidroja, —  es iedomājos, ka 
cilvēka smadzenes ir kā nelieli tukši bēniņi, kuri jā 
piepilda ar tādām mēbelēm, kādas jums patīk. Muļķis 
savāks tur visādas grabažas, kuras gadīsies pie rokas, 
tā ka derīgās zināšanas nebīis kur likt vai tās būs 
iejauktas tādos krāmos, ka tām netiks vairs klāt. Rū
pīgs darbinieks izveicīg i atlasa visu to, ko grib novietot 
savos smadzeņu bēniņos. Viņš ņem tikai rīkus, kas pa
līdz darbā, bet to būs krietni daudz un visi salikti 
priekšzīmīgā kārlībā.»

Zināšanu atlasi jūsu vietā izdara skolas mācību pro
grammas. Un dara lo labi: teorētiski katra lappuse f i 
zikas, ķīmijas, matemātikas, bioloģijas mācību grāmatā 
var noderēt par spēcīgu instrumentu jaunrades uzdevu
mu risināšanā. Problēm a ir šīs zināšanas atdzīvināt, 
saprast, izjust to jaunrades iespējas. Izm antojot izgudro- 
jumuzdevuma risināšanā kādu fizikālu  parādību, jūs 
it kā no jauna iepazīstat šo parādību, atklājot tajā kaut 
ko jaunu, negaidītu, interesantu.

Tas attiecas arī uz zināšanām ārpus skolas mācību 
programmu ietvariem. Tās arī var tikt izmantotas kā 
jaunrades instrumenti, bet šīs «nepiederošās» zināša
nas samestas «smadzeņu bēniņos» juku jukām.

Aplūkosim ļoti inļeresantu uzdevumu. T ā  atrisinā
šanai pietiktu zināšanu bērnudārza līmenī, ja  šīs zināša
nas būtu labi organizētas.
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28. uzdevums

KĀDĀ V IR ZIE N A  PUŠ VĒJŠ

Sovhozu bija uzceltas lielas govju fermas. Tajās va
jadzēja uzturēt tīru gaisu, tāpēc sovhoza direktors at 
aicināja zinātniekus, lai konsultētos, vai fermās ir laba 
ventilācija.

Vajadzēs izpētīt gaisa kustību govju fermās. —  sa 
cija viens zinātnieks. —  Izmērīsim guisa plūsmu ātru 
mu! Telpas loti plašas, griesti augsti. Gaisa kustība 
atkarīga no sienu un jumta temperatūras. Vajadzēs 
veikt daudz mērījumu. Darbs mēnešiem diviem.

L’n tad atnāca izgudrotājs.
—  Kamēr jūs apspriedāties, es ieguvu datus par 

pirmo govju fermu. —  viņš sacīja. — Katram punktam, 
pat zem pašiem griestiem. Tas taču ir tik vienkārši . . .

Kā izgudrotājs ieguva šos datus?
NeinekJesim atrisinājumu uz labu laimi. Sāksim, ka 

pienākas, ar IGR. Ideāls risinājums: pēc mūsu vēle 
šanās govju  fermas jebkurā punktā parādās bultiņa, kas 
norāda gaisa plūsmas virzienu un ātrumu. Kā to pa
nākt?

Pieņemsim, ka mēs paņemam sveci un sekojam tās 
liesmas novirzei. Ja vajadzētu izmērīt gaisa plūsmas 
ātrumu vienā, desmit vai pat simts vietās, tāds paņē 
miens derelu. Bet IG R  saka: jebkurā punktā. Iznāk, ka 
svece ir pārāk mazefektīvs instruments. Liesm a «p ie 
saistīta* svecei, visu telpu nevar piepildīt ar uguni . . . 
Varbūt piepildīt govju  fermu ar dūmiem? Arī slikli: 
dūmi būs visos punktos, bet lie ir necaurredzami, un 
inēs neko neredzēsim, neko neizmērīsim. La i sasniegtu 
IGR, va jag kaut ko tādu, kam piemīt pretrunīgu īpa 
šību apvienojums: tam jābūl visur, visos punktos/-*-un 
tam nav jābut nekur. lai gaiss paliktu caurspīdīgs un va
rētu visu redzēt.
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Pazīstama situācija: gaisam vajag kaut ko pievienot 
un nedrīkst neko pievienot. Liesm a un dūmi nav p ie
mēroti tādēļ, ka tie atbilst tikai šīs prasības pirmajai 
pusei. Rīkosimies tāpat kā iepriekšējos uzdevumos. le- 
vadīsim gaisā izmainīta, redzama, nokrāsota gaisa «ga  
baliņus».

Kā nokrāsot gaisa «gabaliņus»?
Pastāv tikai d ivi paņēmieni. Var nokrāsot visu «ga  

balinu» vai tikai «gaba liņa» virsmu. Gaisu, ko aptver 
plāns apvalks . . . Jūs droši vien jau nopratāt, ka runa 
ir par ziepju  burbuli.

L iels daudzums sīku ziepju burbuļu ( to iegūšana vien 
kārša) padara redzamas gaisa plūsmas fermā. Tur, kur 
gaisa ātrums lielāks, uz fotouzņēmuma iegūst garākas 
svītriņas.

Ziņas par ziepju  burbuļiem, par to īpašībām un ie 
gūšanas vieglumu droši vien b ija  jusu «smadzeņu bē
niņos». Bet tās mētājās tur kā nevajadzīgas lietas. T a 
gad jūs zināt, ka ziepju burbuļi (un putas, kas ir ziepju 
turklāt ne obligāti ziepju  burbuļu sistēma) labi ap
vieno pretrunīgās īpašības: viela  ir —  un vielas nav. 
Tātad ziepju burbuļu un putu izmantošana ir pamatīgs 
paņēmiens.

Uzdevums deva iespēju apjaust šī paņēmiena atjau
tību un skaistumu. Instrumentam noslaucīti putekļi, 
tas novietots blakus ciliem  instrumentiem priekšzīmīgā 
kartībā . . .



IZG U D RO TĀJS  —  N Ā K O T N E S  PR O FE S IJA

Mēs sakatn: telegrāfa izgudrotājs Morze, radio iz 
gudrotājs Popovs, tvaikoņa izgudrotājs Fultons . . . N e
viens no viņiem nebija profesionāls izgudrotājs. Viņi 
risināja vienu vai vairākus izgudrojumuzdevumus, bet 
pēc tam nodarbojas ar savu izgudrojumu pētīšanu, 
izstrādāšanu un ieviešanu. Džeimss Vats bija profesio 
nāls mehāniķis, viņš izgudroja universālu tvaika ma
šīnu, patentēja savu izgudrojumu, risināja vēl vairākus 
uzdevumus —  un līdz mūža galam  b ija  privātuzņēmējs, 
kas vairāk domāja par peļņas iegūšanu no saviem pa
tentiem . . .
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Izgudrotāji, kas nodarbojās tikai ar izgudrojumuz- 
devumu risināšanu, parasti nomira nabadzībā. Tas nav 
nekas pārsteidzošs. Mēģinājumu un kļūdu metode ne
dod garantiju, ka uzdevumu izdosies atrisināt samērā 
īsā laikā. Mākslinieks zina. ka viņš var uzgleznot gleznu 
profesionālā līmenī dažos mēnešos, kaut arī vairākos 
gados. Rakstnieks zina, ka dažos gados viņš var uzrakstīt 
romānu. Bet izgudrotājs, kas strādā ar mēģinājumu 
un kļūdu metodi, nav pārliecināts par to, vai izdosies 
atrisināt «v id ē ju » uzdevumu vai ne. Varbūt atrisinā
jums bus jau šodien, tūlīt, bet varbūt nepietiks mūža . . .

Iedom ājieties nodaļu, kurā strādā izgudrotāji profe 
sionāļi, kas risina uzdevumus ar mēģinājumu un kļūdu 
metodi! C ilvēki sēž un domā. Pārcilā  variantus. «K o 
lēģ i,» saka nodaļas vadītājs, «jūs jau desmito gadu 
domājat, bet rezultātu nav . . . »  —  «Grūts uzdevums,» 
viņš atbild, «domās jau  esmu pārcilājis sešus tūkstošus 
variantu . . . »  —  «Būtu labāk pastaigājis pa ielām ,» ie
saka vadītājs. «Ja nu nejauši ieraugāl kaut ko lādu. 
kas pasaka priekšā risinājuma ideju.» — «Es labāk 
nosnaudīšos,» atbild profesionālis. «Jaunas idejas daž
kārt rodas miegā, jūs taču zināt tādus gadījumus . . .»

Šeit nav nekāda pārspīlējuma. Nesen « Psiholoģijas 
Žurnālā» parādījās raksts par to, ka amerikāņu psiho 
logs D. Makinons cenšas atrasl apskaidrības un minē
jumu avotus, pētot pārejas stāvokli starp miegu un no
modu. Līdzīgus pētījumus psihologi veic jau sešdesmit 
septiņdesmit gadu, taču rezultātu nav.

Mēģinājumu un kļūdu metodes iespējas jau sen ir 
izsmeltas. Tāpēc tās uzlabošanas mēģinājumi nedod 
nekādus rezultātus. Vajadzīgs cils izgudrojumu radīša 
nas paņēmiens, kas pamatojas uz lehnisko sistēmu al 
tīstības likumu apzinātu izmantošanu.

Tagad nedaudz pafantazēsim: ieskatīsimies vienā no 
vēl neesoša speciālā izgudrojumu biroja istabām.
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29. uzdevums

IZG U DRO JUM S PEC P A S U T I JUMA

Kāda rūpnīca automātiskās darbmašlnas izgatavoja 
ļoti tievu mikrovadu: nospieda pogu —  darbmašīna ar 
milzīgu ātrumu izvadīja tievu, sudrabotam zirnekļa pa
vedienam līdzīgu stiepli, kas uztinās uz lietas spoles. 7 ei- 
eamas darbmašīnas, bet mikrovadu diametru vajadzēja 
kontrolēt ar visprimitīvāko paņemienu. Darbmašīnu ap 
turēja , nogrieza stieples gabalu, to nosvēra un. zinot 
metāla blīvumu un vada gurumu, aprēķināja vadu dia 
metru. Mēģināju ar dažādiem paņēmieniem izmērīt dia
metru darba laikā nekas neiznāca: vai nu parūk sa
režģīti. vai neprecīzi.

Un, lūk. viendien ceha priekšnieks bija aizgajis uz 
koncertu. Kad uz skatuves uznāca ģitārists, inženieris 
sajutu it kā strāvās triecienu.

—  Heirēka! —  viņš iesaucās.
Nakamajā dienā inženieris par savu ideju pastastija 

rūpnīcā. Vads ir līdzīgs stīgui. bet stīgas svārstību 
frekvence ir atkarīga no tās diametru. Mikrovadam ja 
liek svārstīties pēc svārstību frekvences varēs spriest 
par tā diumetru. Izgudrojumu ieviesa divu dienu laiku, 
un darbmašīna tagad darbojas bez pārtraukumu.

—  Brīnišķīgi. sacīju direktors, parakstot pavēli par 
izgudrotāja prēmēšanu. —  Bet, sākot ar jauno gadu. 
mēs izlaidīsim vēl tievāku mikrovadu. Diametrs būs jā  
mēra ar ļoti augstu precizitāti. Vajadzēs kūdu citu pa 
ņēmienu. Vai atkul būs jāguidu divi gudi. kamēr kādam 
pēkšņi «atausīs gaisma»?  Labāk pieaicināsim speciālis
tus izgudrotājus.

Sākamajā dienā rūpnīcas pārvaldes inženieris devās 
uz izgudrojumu biroju.

Skuidrs. -  sacīja birojā, noklausījušies inženieri.
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Uzdevums vienkāršs. Ejiet uz piekto istabu, tur sež 
praktikants, viņš jums palīdzēs . . .

Praktikants bija pavisam jauniņs. Šaubīgi skatoties 
uz praktikantu, inženieris izklāstīja lietas būtību.

Uzdevumu atrisināsim viegli. — sacīja prak
tikants. -  Vispirms uzrakstīsim noteikumus. Dota 
viela — vads. Šai vielai jārada signāls, signālu lauks. 
kas nes informāciju par vada diametru.

Uz papīra lapas viņš uzrakstīja:

Pati no sevis viela tādu lauku neradīs. tur
pināju praktikants. —  Tātad jāpieliek kāds cits lauks. 
Lūk, šadi:

—  Ta ir viellauka shēma izgudrojumam, kas izda
rīts pie jums rūpnīcā. -  paskaidroja praktikants.

V,
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—  Uzsitīsim pa stīgu (pieliksim  mehānisku lauku L\) 
un radīsies svārstības (mehāniskais lauks L>). La i pa
augstinātu precizitāti, pirmkārt, jāpāriet no mehānis
kajiem laukiem uz elektromagnētiskajiem laukiem. 
Otrkārt, jāpapildina viellauks līdz veselam, ievedot otru 
vielu. Izveidojas šāda shēma:

l-el

Elektromagnētiskais lauks iedarbojas uz vadu. liekot 
tam mijiedarboties ar otru vielu. Bet otrā viela raida 
signālu - kaut kādu lauku L>, kas nes informāciju 
par vada diametru. Kādam signālam jus dotu priekš
roku?

—  Gāismas. —  sacīja inženieris. —  Tas ērtāks.
—  Tātad uzskatīsim, ka L<i ir  optiskais lauks. Tātad 

elektromagnētiskais lauks darbojas uz vadu. vads dar
bojās uz kādu vielu Vļ, bet šl viela raida gaismas signālu 
par vada diametru. Uzdevums atrisināts: jāatceras tikai 
desmitās klases fizika. Lūk. ieskatieties . . .

Viņš pastiepa inženierim atvērtu mācību grāmatu.
—  Droši vien jums taisnība, domīgi sacīja inže

nieris. izlasījis lappusi. —  Lielisks risinājums! Kā mēs 
paši to neiedomājāmies! . .

Jāizmera mikrovada diametrs. Ap tieviem vadiem 
viegli rodas koronas izlāde, kas ir atkarīga no vadu 
diametra. T ieši tas, kas vajadzīgs uzdevuma risināšanai! 
Pēc vainaga spilgtuma un formas var ļoti precīzi no 
teikt ne tikai vada diametru, bet arī pārbaudīt šķers 
griezuma formu: ja  vads ir ovāls (bet tas ir slikti), 
arī vainagam ir ovāla forma . . .

Bet, lūk, patiess gadījums. Uzdevumu risināšanas 
paņēmienus, par kuriem jūs lasījāt šajā grāmatā, mā
cījās kāds students matemātiķis. Pagā ja  vairāki gadi,
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viņš pabeidza universitāti, bet pēc tam saņēma norl 
ko jumu strādāt cita pilsētā.

Drīz vien viņš atrakstīja vēstuli, kurā stāstīja par 
uzdevumu, ko viņam vajadzējis risināt.

30. uzdevums 

AR P R E C IZ IT Ā T I L lD Z  V IE N A M  GRĀDAM

Zinātniskas pētniecības institūta koridorā mūsu ma
temātiķi uzrunāju direktora vietnieks.

—  Mēs noorganizējām jaunu grupu, —  sacīja direk
tora vietnieks. —  Mūs gaida pamatīgs darbs —  problēma 
ļoti grūta, nav skaidra pat pieeja ta i . . . Grupā ir 
piecpadsmit cilvēku: varbūt ari jūs iesaistīt?

— Kas par problēmu? —  painteresējās matemāti
ķis.

Direktora vietnieks paskaidroja:
—  Putraimos dažreiz nokļūst kaitēkļu kāpuri un o li

ņas. Tie. protams, jāiznīcina pirms putraimu fasēšanas. 
Vislabāk ir putraimus sasildīt līdz 65 °C. Bet ne augstak. 
citādi tie bojājas. Ideāli būtu tos sasildīt ar precizitāti 
lulz vienam grādam. Bet. lūk. kas iznāk: ja silda uz
reiz lielu putraimu daudzumu, tad noteikti kaut kur ro
das pārkaršana: ja apstrādā mazas putraimu porcijas, 
katastrofāli samazinās darba ražīgums. Izmēģinājām  
desmitiem dažādu sildīšanas paņēmienu —  un visi 
slikti. Gribam pārbaudīt vēl vienu paņēmienu: caur 
putraimu slāni pūst sasildītu gaisu. Varbūt izdosies 
piemeklēt tādu režīmu, ka . . .

Neko nevajag piemeklēt, —  partrauca matemāti
ķis. —  Uzdevums risināms tā ..  .

Un viņš paskaidroja risinājuma ideju.
Jūs droši vien jau atradāt atbildi. Putraim iem ja  

pievieno feromagnētiskas lodītes ar K ir ī punktu 65 °C,



un to sildīšanai ja lieto  elektromagnētiskās indukcijas 
parādība. Pēc apstrādes magnēti lodītes viegli « iz 
ķers».

Matemātiķa vēstule beidzās šādi: «Nekad nedomāju, 
ka uzdevuma risinājums var atstāt tādu iespaidu. Mans 
sarunu biedrs vairākas minūtes skatījās uz mani pilnīgi 
apstulbis. Pa  koridoru gā ja  garām cilvēki, sveicināja 
viņu, bet viņš, nevienu neievērojis, skatījās uz mani . . .»



I*sfe*y<ggsl8sss»l

i.T.iTnTii!1!

NE D AU D Z PR AK SE S

Tagad varam papildināt jums zināmo paņēmienu sa
rakstu.

10. Pāre ja  no makrolimeņa uz mikrolīmeni (no «dzelzs 
gabaliem », svirām, šarnīriem utt. uz molekulu, atomu, 
jonu pārvietošanu).

11. Termiskās izplešanās izmantošana mikropārvie- 
tošanai.

12. Koronas izlādes izmantošana (virsmas liekuma 
mērīšana, g'āz^s stāvokļa kontrole, lādētu daļiņu iegū
šana).

13. K ir ī punkta pārejas izmantošana elektrisko apa
rātu automātiskai ieslēgšanai un izslēgšanai.
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14. Putu izmantošana (telpas aizpildīšana ar vielu, ja  
viela šajā telpā nedrīkst būt).

15. Ģeometriskie paņēmieni (Mēbiusa lentes, hiper- 
boloīda izmantošana utt.).

Bez tam jūs uzzinājāt, ka, saņemot uzdevumu, jā 
formulē IG R  un jācenšas to sasniegt: labs atrisinājums 
vienmēr ir tuvu IGR.

Praktizēsim ies šo instrumentu lietošanā.

31. uzdevums 

IZ S V IE D ĪS IM  SK R Ū VI!

Kad kaul ko aplūko mikroskopā, dažreiz nedaudz 
jāpārvieto stikliņš, uz kura atrodas aplūkojamais priekš
mets. Jāpārvieto burtiski par mata tiesu —  par m ili
metra simtdaļām un tūkstošdaļām. Šim nolūkam izmanto 
skrūves: griež skrūvi — tā pārvieto stikliņu. Bet tādu 
precīzu skrūvju izgatavošana ir dārga un sarež
ģīta.

Reiz sapulcējās inženieri un sāka domāt, ko darīt.
— Tehniskā pretruna. — sacīja kāds inženieris.
Precīzas skrūves ir dārgas, vītne otri bojājas . . .

Bet skrūvei ar rupjāku vītni nav vajadzīgās precizi
tātes.

Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Izsviedīsim skrūvi pavisam!
Kas jāizmanto mikroskopa priekšmeta stikliņa pre

cīzai pārvietošanai?

31. uzdevumu jūs droši vien atrisināsiet, pat neiz 
lasot līdz galam nosacījumus. Tom ēr te ir nianse: ja  
jus uzmanīgi lasījāt šo nodaļu, tad dosiet uzreiz trīs 
pareizas atbildes.
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32. uzdevums

K A U T KO V IENK ĀRŠĀKU

Polim ēri noveco. Šis process atgādina metāla rūsē
šanu (koroziju ), tāpēc ka vecošanu izraisa skābeklis, 
kas sagrauj polimēra molekulas. La i polimēru aizsar
gātu pret skābekļa iedarbību, to «vā ro t», polimēram  
« katlā» jāpievieno sasmalcināta dzelzs. Dzelzs atomi uz
tvers skābekli un līdz ar to aizsargās polimēru. Bet, jo  
smalkāk sasmalcināta dzelzs, jo  aktīvāk tā savienojas ar 
gaisa skābekli jau pirms pievienošanas polimēram. Oksi
dējoties dzelzs zaudē savas aizsargājošus īpašības.

Vajadzēs strādāt inertās gāzes vidē. — sacīja ķī
miķis. kas bija uzaicināts sniegt konsultāciju.

Sarežģīti un neērti. —  iebilda rūpnīcas inže
nieri. —  Mums gribētos kaut ko vienkāršāku . . .

Un tad atnāca izgudrotājs. ,
—  Lūdzu! —  viņš sacīja. — I r  ļoti vienkāršs atrisi

nājums.
Kā jūs domājat, ko ierosināju izgudrotājs'?
Šī uzdevuma risināšanas ideju jūs atradīsiet viegli. 

Bel pacentieties izdomāt atbildi līdz galam, lai ta būtu 
iespējami konkrētāka!

33. uzdevums 

PŪ D E R IS  UZ KO NVEIJERA

Kalnrūpniecības kombinātā strāclaja transportieru l ī 
nija —  no viena ceha uz otru cehu. Smalki sasmalci
nāta rūda. pārejot no konveijera uz konveijeru, galu 
gala nonāca līdz krāsnīm. Strādnieces, kas apkalpoja 
līniju, sūdzējās inženierim: ruda —  kā pūderis, mazāku 
pūsma to paceļ gaisa.
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—  Bet ko darīt? —  vaicāja inženieris. —  Mēs šo 
pūderi samitrinām, bet labuma maz: ūdens ātri iztvaiko. 
Bet stipri saslapēt to nedrīkst. . . Varbūt konveijeru 
līn iju  no virsas ar kaut ko piesegi ? Taču jums būs vairāk 
clarba: vajadzēs kaut ko uzlikt, pēc tam noņemt.

Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Pārsegumam vajag būt. —  viņš teica, —  lai ne

būtu putekļu. Un pārsegumam nevajag būt. lai nebūtu 
lieku pūļu. Tātad vajag . . .

Kā jūs domājat, ko vajag izdarīt?
Ņemiet vērā to, ka konveijeru līn iju  nepieciešams 

saglabāt! Uzdevums ir novērst putekļu veidošanos.



MAKSLA IZGUDROT



V

C E Ļ I, KURUS MES IZ V E Ļ A M IE S

Izgudrošana ir daudzpusīgs process, tā nav tikai uzde
vumu risināšana. Jāatrod uzdevums, tas jāatrisina, 
jāpārvērš jaunā ideja darbspējīgā konstrukcijā, jāievieš 
jaunā mašīna, aparāts vai paņēmiens. Un tomēr vissva- ■ 
rīg'ākais ir atrisināt uzdevumu. Var ņemt gatavu uzde
vumu, nereti izgudrotāji risina konkursa uzdevumus. 
Jaunās idejas izmantošanu, tās pārvēršanu reālā kon
strukcijā, ieviešanu var veikt cili, teiksim, speciālistu 
grupa: izlasa izgudrojuma aprakstu, pieprasa sīkākas 
ziņa.s no autora un ievieš jauninājumu ražošanā. V is
labāk, protams, ir, ja  aulors piedalās visos darba pos
mos. Bel nepieciešami un pietiekami ir, la i autors
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piedalītos uzdevuma atrisināšanā, te autors nav aizslā
jams. Risināšana ir izgudrošanas pamatu pamats.

19. gadsimta izgudrotājs b ija  prasmīgs meistars, kas 
pats savām rokām uzbūvēja mašīnu, dažādi to pārved 
doja, panākot, la i tā strādātu. Mūsdienu izgudrotājs p ir
mām kārtām ir domātājs, intelektuālis. Protams, ir brī
nišķīgi, ja  izgudrotājam ir prasmīgas rokas. Va jag pazīt 
ražošanu, prast izdarīt aprēķinus, konstruēt* rasēt. Un 
tomēr vissvarīgākais —  smalkas un precīzas intelek- 
tuālaj operācijas. Pirms sāk rasēšanu vai modeļa izga
tavošanu, jābūt izstrādātai risinājuma idejai, bet tas ir 
sarežģīts process.

Vispirms izgudrotājam jāatbud uz nepavisam ne 
vieglu jautājumu: ķerties pie dotā uzdevuma risinā
šanas vai atteikties no tā, nomainot ar citu uzdevumu, 
kas vērsts uz tā paša mērķa sasniegšanu? Būtībā te ir 
jautājums par to, vai dotajai tehniskajai sistēmai ir at
tīstības rezerves vai arī rezerves ir izsmeltas un jārada 
principiāli jauna tehniskā sistēma. Aplūkosim ar kon 
krētiem piemēriem, kā rodas tāds jautājums un kā uz to 
va jag atbildēt.

34. uzdevums 

NEVAJAG M IN Ē T !

Kausējot čugunu domnās, veidojas sārņi —  izkau 
setu magnija, kalcija un citu oksīdu maisījums. Sār 
ņus. kuru temperatūra 1000 °C. izlej lielos kausos un ar 
dzelzceļa platformām nogādā uz sārņu pārstrādes iekār
tām. Izkausēti sārņi —  vērtīga būvmateriālu ražošanas 
izejviela, bet sacietējuši sāuņi par šādu izejvielu vairs 
neder: izkausēt tos no jauna nav izdevīgi.

Sakumā visi sārņi kausā ir šķidra veidā. Taču trans
portēšanas gaitā uz sārņu virsmas veidojas un ātri
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uzaug cieta garoza. Tajā ar speciālām ( diezgan 
masīvām) iekārtām jāizsit caurumi. Sacietējusī garoza 
pat tad, ja  tajā izsisti caurumi, aiztur daļu šķidro sārņu. 
Rezultātā sāti ņu pārstrādes iekārtās no kausiem izlej tikai 
divas trešdaļas sārņu. Pārējie sārņi nonāk izgāztuvē. 
Turklāt jāpatēi ē ne mazums darba, lai atbrīvotu kausus 
no sacietējušiem sārņiem, bet pēc tam izvestu šos sārņus 
no rūpnīcas teritorijas.

Un, lūk, zinātniskās pētniecības institūtā sasauca sa
nāksmi.

—  Jāizgatavo kauss ar labu siltumizolāciju, —  ieteica 
viens zinātnieks.

—  Mēģinājām, neder. —  iebilda rūpnīcas pārstā
vis. —  Siltumizolācija aizņem daudz vietas, kauss kļūst 
platāks, bet dzelzceļa pārvadājumos tas nav pieļau
jams.

—  Bet velku? —  nepadevās zinātnieks. —  Kāpēc neiz- 
gatavot siltumizolējošu vāku? Lielākā siltuma daļa taču 
aizplūst no virsas —  tur. kur karstie sārņi saskaras an 
auksto gaisu.

—  Mēģinājām. - - nopūtas rūpnīcas pārstāvis.
- Kauss istabas lielumā. Vai vņrat iedomāties, kāds

vāks vajadzīgs? To uzlikt un noņemt vajadzēs ar 
celtni. Tik daudz rūpju . . .

- Jārisina cits uzdevums. — sacīja otrs zināt
nieks. —  Padomāsim par visas ražošanas pārkārtošanu. 
Lai sārņus nevajadzētu vest tālu.

—  Nezinu, nezinu, —  iebilda trešais zinātnieks. —  Es 
izvirzītu citādu uzdevumur nodrošināt sārņu ātru nogāi- 
došanu līdz pārstrādei.

—  Ja iedziļinās lietas būtībā. —  sacīja ceturtais.
— Uzdevumu var izvirzīt vēl plašāk: izkausēt čugunu 

bez sārņu veidošanās.
Un tad atnāca izgudrotājs.

->•Nevajag minēt, - viņš sacīja. —  Uzdevumu vajag 
formulēt tā ..  .
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Kā, pēc jūsu domām, jā formulē uzdevums?
Būtībā mums ir bezgala daudz uzdevumu (lā sau

camā izgudrošanas situācija) un nav zināms, kā izvē
lēties to vienīgo uzdevumu, kura atrisināšana dos vis
labāko rezultātu.

35. uzdevums 

N 0  V ĒR TĒ S IM  S ITU ĀCIJU !

La i izgatavotu lokšņu stiklu, karstu stikla lenti padod 
uz konveijeru. Lente veļas no viena metāla rullīša uz 
citu. pakāpeniski atdziestot. Pēc tam stikls ilgi jāpulē. 
tāpēc ka vēl nesacietējusī stikla lente, pārejot no viena 
rullīša uz citu. izliecas. —  uz tās veidojas nelīdze- 
numi. Inženieri, pirmoreiz sastopoties ar šo problēmu, 
ieteica izgatavot rullīšus pēc iespējas tievākus. Jo tie 
včiki rullīši, jo mazāki iedobumi starp tiem. Tātad arī 
stikla lente iznāk līdzenāka. Bet šeit rodas tehniskā 
pretruna: jo  tievāki rullīši, jo sarežģītāk izgtavot no 
tiem milzīgu —  desmitiem metru garu —  konveijeru. 
Ja. teiksim, rullītis ir sērkociņa resnumā, uz katru kon
veijera metru vajadzīgi 500 rullīši un tie ja  uz stāda, pa 
tieši, ar juveliera precizitāti. Bet. ja  rullītis tievāks par 
diegu?

— Nekā briesmīga, — sacīja viens jauns inženie
ris. —  I r  meistari, kas uz magones sēkliņas zīmē veselu 
gleznu. Projektēsim konveijeru ar ļoti tieviem rullīšiem. 
Bet prasmīgi mont’ētāiji atradīsies.

-  Padomājiet, cik izmaksās tāds konveijers! 
viņam iebilda. —  Nu. nē, atstasim lielos rullīšus, pamē
ģināsim pilnveidot pulēšanas procesu, līdzināsim stikla 
viļņoto virsmu.
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Konveijers vispur jāizsviež! —  ierosināju vēl 
kādi. Labi būtu to nomainīt ar kaut ka principiāli 
jaunu.

Un tad atnāca izgudrotājs.
-  Novērtēsim situāciju! —  viņš sacīja. —  No šierji 

uzdevumiem priekšroka jādod . . .
Un viņš paskaidroja, kādam uzdevumam jadod priekš 

roka. Bet kā jūs domājat?
Samērā vieg li var izprasi 34. un 35. uzdevumu. 

34. uzdevumā dola sistēma «Sārņu parvešana», kas ie 
tilpst virssistēmā «Čuguna ražošana». Pret virssistēmu 
mums nav iebildumu, to mainīt nevajag. Sistēma liek 
galā arī ar savu pamatdarbu —  sārņu pārvešanu. Viss 
labi, izņemot to, ka daļa sārņu pārvešanas laikā sacielē. 
Šī trūkuma dēļ nav jēgas pārkārtot visu sistēmu un vēl 
jo  vairak virssistēmu. Bezjēdzīgi taču atteikties no auto
mobiļa tāpēc, ka priekšējais stikls dažreiz kļūst ne
tīrs . . .

Līdzīgos gadījumos pareju no situācijas uz uzdevumu 
realizē pēc ļoti vienkārša likuma: «Viss paliek, ka bijis, 
tikai izzūd trūkums.» La i sārņus, tāpat kā iepriekš, 
pārved parastos vaļējos kausos, bet cietajai garozai 
nevajag veidoties.

35. uzdevumā ir cita aina. Sistēma netiek galā ar 
savu pamatfunkciju: konveijeram pirmām kaitam jā 
veido līdzena stikla lente, bet lentes pārvietošana projām  
no krāsns ir  tikai tā blakusuzdevums. Rullīšu konvei
jera  attīstības iespējas ir izsmeltas (ne vispār, pro
tams, bet stikla ražošanā), un tas jānomaina ar jaunu 
sistēmu.

Protams, var būt sastopami arī gadījum i, kad nav 
stingras pārliecības: vai saglabāt esošo sistēmu, vai 
meklēt principiāli jaunu sistēmu. L īdzīgos gadījumos 
jāsāk ar tadu uzdevuma formulējumu, lai sistēma sa
glabātos.
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Jebkura precīzā zinātne neizslēdz arī mākslu. Teiksim, 
ar vienu un to pašu teleskopu var iegūt dažādus rezul 
tālus —  atkarībā no pētnieka mākslas. Daudz kas ir 
atkarīgs no mērķa, kuru viņš sev izvirza.

Pieņemsim, ka izvirzīts uzdevums parastos kuģus no
mainīt ar kaut ko principiāli jaunu. Kuģis ir sistēma, 
kas strādā makrolīmenī: korpuss, dzinēji, dzenskrūves 
tie ir «dzelzs gaba li», turklāt ļoti, ļoti lieli. A gri vai vēlu 
šai sistēmai japāriet uz mikrolīmeni. kaut gan pašreiz 
grūti stādīties priekšā, kā tieši izskatīsies tāds kuģis.

Ko šeit var piebilst? Pirmkārt, uzdevums par pāreju 
uz mikrolīmeni principā ir atrisināms. Otrkārt, sistēma 
«K u ģ is » vēl nav iegājusi trešajā attīstības posmā, kad 
stingra, pastāvīga form a nomainīsies ar elastīgu, mainīgu 
formu. Sistēmas attīstības rezerves nebūt nav izsmel
tas, tātad līdz pārejai uz mikrolīmeni var paiet daudzi 
gadu desmiti. Un viss! Tagad uzdevuma izvēle atka
rīga no cilvēka. Viņam pašam jā izlem j, kam dot priekš
roku: mednim kokā vai zīlei rokā. Vajag tikai skaidri 
stādīties priekšā: ja  ķersies pie principiāli jaunas teh 
niskas sistēmas radīšanas, kamēr vecā sistēma savas 
attīstības iespējas vēl nav izsmēlusi, ceļš uz izgudro
juma atzīšanu un ieviešanu būs garš, ļoti garš. U zde
vumu, kas apsteidz savu laiku, nav viegli risināt. Un vēl 
grūtāk ir pierādīt, ka jaunā sistēma iespējama un pat 
nepieciešama. Iepriekšējā nodaļā es pieminēju vibro- 
žiroskopu. Tā, lūk, šī izgudrojuma pieteikums lika ie 
sniegts 1954. gadā. bet autorapliecību izgudrotājs sa
ņēma tikai pēc divdesmit viena gada. Tā lad  divi gadu 
desmiti b ija  vajadzīgi, lai pierādītu izgudrojuma iespē
jamību, lietderību un novitāti!

Stādieties priekšā, ka pirms divsimt gadiem pie kuģu 
būvētājiem ierodas izgudrotājs un saka: «Kāpēc jūs 
nopūlaties ar burām? A izvāciet buras, uzstādiet tvaika 
sūkni ir tada mašīna ogļu šahtās! La i sūknis griež 
dzenratus līdzīg i dzirnavu ratiem . . . Būs varen i!» Diez
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vai kāds būtu noticējis, ka tas na\ joks 1111 runa ir par 
lielu izgudrojumu - tvaikoni.

Pazīstamais padomju izgudrotājs A. Presņakovs ie
sniedza pieteikumu par neparastu kuģi —  bez dzen
skrūvēm un d/.enratiem. Zem kuģa dibena caurules veidā 
novietots elektromagnēts. Turpat novietotas arī divas 
metāla plāksnes, kas pievienotas elektriskajai baterijai. 
Jūras ūdens vada elektrību, tāpēc starp plāksnēm plūst 
strāva. Bet magnētiskais lauks |atcerieties astotās klases 
fiz iku !) iekustina vadītāju, kurā plūst strāva. Tā  rezul
tāta ūdens liek .sviests atpakaļ, bet kuģis kustas uz 
priekšu.

Izgudrojuma pieteikumu A. Presņakovs iesniedza 
1955. gadā . . .  un saņēma atteikumu. Eksperti b ija  sašu
tuši: kas par aplamību —  izsviest dzinējus 1111 to vietā 
likt elektromagnētisko sūkni! . . Izgudrotājam  vajadzēja 
strīdēties, pierādīt, pārliecināt . . . T ikai 1969. gadā 
A. Presņakovs saņēma autorapliecību. Četrpadsmit gadu 
vajadzēja, lai panāktu atzīšanu! Bet priekšā b ija  citi 
posmi —  detalizēta konstrukcijas izstrādāšana, ekspe
rimenti, ieviešana . . . Kuģu ar Presņakova dzinējiem  
nav līdz pat šai dienai, bet ar laiku tie noteikti parā
dīsies. Tehnisko sistēmu pāreja uz mikrolīmeni —  li 
kums. Bet tāds pats likums ir ari attīstības secība: 
sistēmai vispirms jāizsineļ attīstības iespējas makrolī 
menī un tikai pēc tam var notikt pāreja uz mikro- 
līnieni.

Izgudrotājs A. Presņakovs nesaņēma autoratlīdzību, 
jo  viņa izgudrojums pagaidām eksistē tikai uz papīra. 
Bet kuģu būves vēsturē uz visiem laikiem  ierakstīts, 
ka pirmo kuģi ar magnetohidrodinamisko dzinēju, ap 
steidzot savu laiku, izgudroja A. Presņakovs. Jaunrades 
prieks, apziņa, ka tu esi varējis atrisinal «nākotnes 
uzdevumu», -  tāda ir balva izgudrotājam. Arī sabied
rībai ir ieguvums: kad pienāks laiks pārvest sistēmu 
«K u ģ is » uz mikrolīmeni, viens no šīs pārejas veidiem
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būs skaidrs. Priekšlaicīgi izgudrojumi galu galā izrā 
dās svarīgi un praktiski izdevīgi.

Ir  arī c ila  iespēja: sistēma «K u ģ is » vel nebūt nav 
novecojusi, un enerģiju var veltīt samērā nelielu uzde
vumu risināšanai par kuģa un la atsevišķu daļu piln 
veidošanu makrolīmem. Uzdevumu te ļoti daudz —  risini 
un ievies! Dažu gadu laikā var saņemt divdesmit, trīs
desmit, piecdesmit aulorapliecību, ieviest lielāko daļu 
izgudrojumu, ieraudzīt izdomātā iemiesojumu, uzklau 
sīt pateicības vārdus no cilvēkiem, kuriem tavs iz 
gudrojums atvieglojis darbu. Un saņemt autoratlīdzību.

36. uzdevums 

L IE T U S  NAV K A V Ē K LIS

Osta krava kuģi. Lieljaudas celtnis nolaida pa 
liktņus ar maisiem vaļēja tilpnes ailā. L ija  spēcīgs 
lietus, un ūdens nokļuva kuģa tilpnē.

I r  nu gan laiks. norūca viens no kravē 
jiem. —  Esmu izlijis līdz āda i. . .

—  Neko nevar darīt, — atbildēja otrs. —  Kraušanas 
laikā tilpni neaiztaisīt, jumtu neuzlikt.

Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Vajadzīgs īpašs jumts. —  viņš sacīja. La i 

lietus neietu cauri un kravu varētu nolaist brīvi. Lūk. 
paskatieties . . .

Kādu jumtu ieteica izgudrotājs?
Tūkstošiem kuģu stāv ostas. Desmitiem tūkstoši c il

vēku strādā saulē, lietū, sniegputenī. Jumts virs tilpnēm 
nenoliedzami vajadzīgs. Un to izgudrot nav grūti. 
Līdzīgs uzdevums radās jau ļoti sen: lai rūpnīcas ceha 
nebūtu caurvēju, durvīm jābūt aizvērtām. Bet, lai auto- 
krāvējs brīvi varētu izbraukt, durvīm jābūt atvērtam. 
Pretrunu novērsa ļoti vienkārši: durvju vērtnes izgata
voja no blīvas gumijas. Autokrāvējs brīvi izbrauc
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durvju vērtnes atveras, bet pēc tam pašas aizveras. 
Kuģa tilpnes aila ir platāka nekā rūpnīcas durvis. Bet 
jumta vērtnes var izgatavot piepūšamas tas stāvēs 
virs tilpnes kā divslīpu jumts. Krava viegli pavērs šādas 
vērtnes, un to brīvi varēs nolaist lejā. Par šo izgudro
jumu viegli izdeva auloraplieclbu —  viss tik acīm re
dzami . . .

Jarisina dažādi uzdevumi —  nelieli, vidēji, lieli un 
ļoti lieli. Bet, jo  lielāks ir uzdevums, jo  spēcīgāk at
klājas mēģinājumu un kļūdu metodes trūkumi. Tāpēc 
m ilzīg i institūti nodarbojas ar jau esošo sistēmu pilnvei 
došanu un nav institūtu principiāli jaunu sistēmu « iz 
gudrošanai». Jādoma, ka ar laiku tiks organizēti iz 
gudrojumu biroji, kas specializēsies «tālās nākotnes 
uzdevumu» meklēšanā un risināšanā.

Visizdevīgākā situācija —  sistēma savas attīstības 
iespējas ir izsmēlusi un jau tagad jānomaina ar citu 
sistēmu, kas pamatojas uz citiem  principiem. Vecās sis
tēmas trūkumi visiem  ir acīm  redzami, jauno ideju gaida 
ar nepacietību. L īdzīg i kā 35. uzdevumā: neizdevīgi 
izgatavot vēl tievākus rullīšus. Acīmredzot rullīšu kon
veijers jānomaina ar kaut ko principiāli citu.



L A I K S  | IZMAKSAS

O P E R A T O R A  IL I  SAV Ā D IE  S PO G U ĻI

Reiz Hodžam Nasredinam palūdza izdarīt brīnumu. 
«L a b i,»  sacīja Nasrcdins, «izdarīšu brīnumu, bet ar 
noteikumu, ka neviens no klātesošajiem nedomās par 
balto pērtiķi.» Nasredins sīki aprakstīja šo pērtiķi un 
atkārtoja: nekada gadījum ā par to nedomājiet! Pēc 
tam, protams, neviens nevarēja likt vaļā no domas par 
ballo pērtiķi . . .

Izgudrojumuzdevums, tāpat kā viltīgais Nasredins, 
uzspiež mums «balto  pērtiķ i». Mēs stingri nolēmām at
teikties no rullīšu konveijera, bet domas acu priekšā 
atkal un atkal parādās pazīstamais rullīšu, lentes kon
veijera tēls. A iziet no pierastā tēla ir ļoti grūti —  nav
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zināms taču, kādam jāizskatas principiāli jaunam kon 
ves jēram.

S’āk prātā interesants gadījums. Rūpniecība ik gadu 
izlaiž simtiem miljonu fajansa tasīšu, apakštasīšu, šķiv 
ju. Katru izstrādājumu divreiz apdedzina. Pēc pirmās 
apdedzināšanas izstrādājumus šķiro -  atkarībā no tā, 
ka izdarīta apdedzināšana. Pēc tam tos vēlreiz apde
dzina, izraugoties katrai grupai vispiemērotāko režīmu. 
Šķirošanu izdara pēc skaņas. Strādniece ņem šķīvi, 
uzmanīgi uzsit pa to ar āmuriņu un pēc skaņas «skani 
gum a» nosaka apdedzināšanas pakāpi. Šo operāciju 
lā arī sauc par « izzvanīšanu». Darbs nav viegls: visu 
maiņu jāpārkravā šķīvji, sasprindzināti jāieklausās ne 
visai skaļaja «skanēšanā». Un izgudrotāji nolēma radīt 
«izzvanīšanas» automātu. Tipisks gadījums, kad vecā 
sistēma novecojusi un ta jānomaina ar kaut ko prin
cipiāli jaunu. Izgudrotāji to saprata, bet aiziet no «balta 
pērtiķa» viņiem neizdevās. T ika uzbūvēta mašīna «a r  
garām rokām »: ar vienu «roku» tā ņēma šķīvjus, 
otrā «rokā» b ija  āmuriņš, ar kuru uzsita pa šķīvjiem. 
Mikrofons uztvēra skaņu, elektronu ierīce to analizēja 
un deva komandu «roka i» —  kur nolikt šķīvi.

Mašīnu uzstādīja rūpnīcā. Un tad atklājās: mašīna 
strādā lēnāk par cilvēku. M ēģināja palielināt mehānisko 
roku kustības ātrumu. bel mašīna sāka plēst šķīvjus. 
Strādniecēm, tapāt kā agrāk, va jadzēja  «izzvan īt» šķīvju 
kalnus ar rokām.

Nomainīt rokas ar mehāniskajām spīlēm no pirmā acu 
uzmetiena liekas ļoti vienkārši. Bet jutības un kustī
guma, regulēšanas un vadīšanas smalkuma ziņa, kā arī 
pēc prasmes piemēroties dažādam darbam roka, delna, 
pirksli ir nepārspējami instrumenti. Roka darbojas pēc 
smadzeņu komandas; būtībā tā ir  vienotās sistēmas 
«smadzenes— roka» daļa, bel šī sistēma pilnveidojusies 
m iljoniem  gadu laika.

Tehnikas muzejos ir ar «garām  rokām» apgadātas
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šujmašīnas, ķieģeļu krāvēji, augļu novācēji . . . Visi tie 
izrādījušies neveiksmīgi. La i sekmīgi mehanizētu rokas 
un pirkstu darbu, jāizmanto apkārtceļš: ja izm aina dar 
bības princips, ja  atrod jauns darba paņēmiens, kas ir  
viegli mehanizējams.

Iztēlei kā palīgu iesakām izmantot ļoti oriģinālu 
instrumentu —  operatoru ĪL I .  Burts I nozīmē «izm ēri». 
L  —  «la iks», I —  «izm aksas». Operators ĪL I  —  tie ir 
seši jautājumi, kas jāaplūko izgudrotājam. Kas notiks, ja  
izmēri priekšmetam, par ko runāts uzdevumā, saks sama 
zināties vai otrādi palielināties? Kas notiks, ja  dar
bība, ko mēs aplūkojam, notiks arvien lēnāk un lēnāk 
vai arvien ātrāk un ātrāk? Kā atrisināt uzdevumu, ja 
ievests papildnoteikums: jaunās mašīnas izmaksām jā- 
but vienādam ar nulli? Vai otrādi —  mašīna var būt 
neierobežoti dārga. Kā tad risināms uzdevums?

Seši operatora IL I  jautājumi, līdzīg i ka spoguļi 
«Smieklu istabā», sagroza uzdevuma noteikum us... 
un liek strādāt mūsu iztēlei, palīdz aiziet 110 vecās si.s 
tēmas uzmācīgā tēla.

Iedomājieties, ka šķīvis kļuvis mazāks par divkapeiku 
monētu. Bet pēc tam vēl mazāks —  kā puteklītis. Tādu 
šķīvi pirkstos nepaņemsi, pa lo neuzsitīsi ar āmuriņu. 
Šķivītim-puteklītim vajadzīgs nesverams āmuriņš . . . 
Bet, ja  darbību paātrinātu? Lai šķīvim paliek parastie 
izmēri, bet « izzvanīšanai» tiek dota tikai viena sekun
de . . . viena sekundes tukstošdaļa . . . viena sekundes 
miljonā daļa. T ik  īsa laika sprīdī skaņa vienkārši neno 
nāks līdz kontroliera ausīm vai līdz m ikrofonam. Tātad 
vajadzīgs kaut kas alrāks par skaņu. Atraka par skaņu 
ir gaisma! Kā būtu, ja  «uzsistu» pa šķīvi ar gaismu 
Itas taču ir nesverams āmuriņš!) un notvertu atsla 
roto staru, «ieklausītos» tajā? . . .

Operators IL I  nav paredzēts uzdevuma atrisinājuma 
iegūšanai. Tam  tikai jā likvidē mūsu domāšanai piem ī
tošā psiholoģiskā inerce. Operatora IL I  savādie
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spoguļi —  instrumenti sākotnējam darbam ar uzdevumu. 
Ja jums nācies lodēt, jus zināt, ka vispirms ar skābi 
jānotīra lodējamās virsmas, jānoņem no tām oksīdu 
kārtiņa. Kaut ko līdzīgu  ar uzdevumu (ari ar mūsu do
māšanu) izdara operators IL1. Pēc operatora IL I  lieto
šanas dažreiz uzdevums kļūsi tik viegls, ka tas galu 
galā nemaz nav jārisina.

Ņemsim kaut vai uzdevumu par šķīvjiem. Opera
tors IL I  pateica priekšā: labi būtu nomainīt āmuriņu 
ar gaismas staru. Šķīvju pārbaudē tas ir jauns princips, 
liet varbūt citus izstrādājumus jau pārbauda ar caur
skatīšanu. Varbūt šim nolūkam jau ir izdomāti aparāti? 
Tad mēs ņemsim gatavu aparātu, nedaudz to pārvei
dosim. piemērosim šķīvju parbaudei un viss. var 
ieviesi.

Kur jāpārbauda mazas keramikas detaļas? Katrs 
radioamatieris zina: rezislori ļoti izplatītas radio 
detaļas —  izgatavoti no keramikas. Rezislorus, pro
tams. pārbauda. Tiem  ir daudz mazāki izmēri nekā 
šķīvjiem. Rezislorus taču nepārbaudīsi ar « izzvanīšanu». 
Tos kontrolē ar gaismu: atkarībā no apdedzinājuma 
pakapes rezistori dažādi laiž cauri un atstaro gaismas 
starus. Gaismas automāts šķiro tūkstošiem rezistoru 
stunda. Šis automāts nedaudz japārveido —  un tas at 
brīvos strādnieces no šķīvju Jizzvamšanas» roku darba.

Pašķirstiet «izgudrojumu biļetenu» un jūs uzreiz 
pārliecināsieties, ka mēs esam uz pareizā ceļa: sīkus 
priekšmetus pārbauda nevis pēc skaņas, bet ar gaismas 
slaru. Tā. piemēram, rīsa graudiņu apdedzina» saule, 
bel. nosakot nogatavošanās pakāpi, lā «apdegumu 
kontrolē ar gaismas staru. Ir  lada autorapliecība.

Paskatieties, kas iznāk! L ieto jot operatoru IL I .  mēs 
it ka tīšuprāt sarežģām uzdevumu, bet lā atrisināšana 
tiek atvieglota! Tas notiek tāpēc, ka operators IL I  pa
līdz mums atbrīvoties no psiholoģiskas inerces un paska
tīties uz uzdevumu bez aizspriedumiem.



3/. uzdevums

IZ M E K L E Š A M ’ VEIC L IE T P R A T Ē J I

Japūrbaudu ši šautene. sacīja izmekletajs un 
nolika uz eksperta galda mednieka divslobreni. Man 
janoskaidro. vai pirms nedēļas no šīs šautenes ir šauts 
vai ne ?

Eksperts uzmanīgi apskatīja kauleni un pašūpoja 
galvu.

Nezinu, ka sakt uzdevumu risināt. Šautene iztī
rīta. piededzu nav.

I n tad atnaca izgudrotājs.
Bet es zinu. viņš sacīja. —  Griezīsimies pie 

operatora IL l !
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Pieņemsim, ka šāviens nolicis, pirms dienas . . . .  pirms 
stundas . . . .  pirms piecām minūtēm. Pēc uzdevuma no
teikumiem. piededzu stobrā nav. Ja šāviens nolicis pirms 
minūtes, stobrs ir nedaudz siltāks ka parasti. Bet. ja 
šava pirms desmit sekundēm. —  vēl siltāks. Tātad pat 
aizvērtām acīm var pateikt, šāva no šautenes vai ne. 
Tiesa, metāla «termiskā atmiņa» ir ļoti ī s a . . .

Labi. pameklēsim metālam kādu cilu «atm iņu». Kadas 
tērauda īpašības izmainās pēc šāviena? Atcerieties 
27. uzdevumu par vadu apsildīšanu! Sakarsējot tē
raudu augstāk par K irī punktu, tas atmagnetizējas. 
Magnētiskās īpašības izzūd ari pēc trieciena. Pulvera 
gāzes triecas ne tikai pret lodi. bet arī pret stobru. 
Parasti stobrs ir magnetizēts (kaul arī v a ji): uz to 
darbojas Zemes magnētiskais lauks. Šāviens un stobrs 
momentāni atmagnetizējas. Trīs četru nedēļu laikā m ag
netizācija atjaunojas. Jo ilgāks laiks pagājis pec šā 
viena, jo  tuvāk «norm ai» ir šautenes magnetizācija. 
Pietiek salīdzināt divu šauteņu magnetizāciju, lai no
teiktu. no kuras šauts, teiksim, pirms nedēļas.

Šoreiz operators ĪL I  palīdzēja noiet pusceļu līdz al 
bildei: pateica priekšā termiskās atmiņas» ideju, bet, 
lai pārietu pie «magnētiskās atm iņas», vajadzēja atce
rēties fiziku. Tā  mēdz but bieži. Operators ĪL I  dod 
mājienu, pasaka priekšā, bet tālāk jā form ulē IGR. jā 
atrod fiz ikā lā  pretruna, jaizm anlo viellauku analīzes 
noteikumi un fizika.

Pamēģināsim  tagad operatoru ĪL I  izmantot 35. uzde
vuma risināšanai. Rullīšu diametrs samazinās . . . Rul 
līši desmit reižu, simts reižu tievāki par matu . . . Uz
būvēt konveijeru ar tādiem rullīšiem ir neiedomājami 
grūti. Bet mēs izdarām eksperimentu domās, ko gan 
mums baidīties? Lai rullīši kļūst vēl tievāki - kā mole
kula. Izstiepsim molekulu. M inimālais biezums viens 
atoms, pēc tam molekula pārtrūkst . . . Stikla lente kuslas
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pa lodīšu-atomu slāni. Bulu teicams konveijers, ideāli 
līdzens!

Ir pateikts priekšā, izmantosim to! Zem slikla lentes 
vajag «pabērt» lodītes atomus. Tie nevar bul gāzes 
atomi -  uzreiz aizskries uz visām pusēm, izgaisīs. Nevar 
bīil ari cietas vielas atomi —  lie nekustēsies brīvi. Pa 
liek viena iespēja izmantot šķidruma atomus. Karsta 
slikla lente brīvi slīd pa šķidruma virsmu —  ideāls 
konveijers . . .

Kādu šķidrumu ņemt tādam konveijeram?
Nemeklēsim uz labu laim i! Šerloks Holmss. kas lie 

liski izprata organizētas, virzītas domāšanas nozīmi, 
reiz sacīja: «F s  nekad necenšos uzminēt. Ļoti slikts 
paradums: postoši iedarbojas uz spēju loģiski domāt.» 
Ņemsim to vēra un pameklēsim vajadzīgo vielu stingri 
loģiski.

Pirmām kārtam mums vajadzīga viegli kūstoša viela. 
Vielai jābūt ar augstu viršanas temperatūru, citādi tā 
s ā k s  vārīties un lentes virsma kļūs viļņota. Tas blīvu
mam jābūt daudz lielākam par stikla blīvumu
r2.5 g/cm 5), citādi slikla lente neturēsies uz tas v ir 
smas.

Tātad meklējamai vielai jabul ar šādiem parametriem:

kušanas temperatūra ne augstāka par 200 . . . 300 °C
viršanas temperatūra ne zemāka par 1500 “C
blīvums ne mazāks par 5 . . . (i g/cm ’

Tads īpašību apvienojums piemīt tikai metāliem. Ja 
neņem \ērā retos metālus, pretendentu ir pavisam maz: 
bismuts. alva. svins . . . Bismuts ir dārgs, svina tvaiki 
indīgi, paliek tikai alva. Tātad konveijera vietā -  gara 
vanna ar izkausētu alvu. Rullīšu un lodīšu vietā atomi. 
Sistēma pārgājusi uz mikrolīmeni. radusies tās tālākās 
attīstības iespēja. Ln tiešām uzreiz pēc šī izgudrojuma
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tapšanas sākās patenlu straume» par dažādiem uzlabo 
jumiem.

Ja. piemēram, caur alvu laiž strāvu, tad ar magnē
tiem var alvu pārvietot, piešķirot tās virsmai jebkuru 
formu. Par šo lēmu vien izdarīti daži simti izgudro
jumu . . .

Bet tagad pamēģiniet patstāvīgi izmantot opera
toru ĪL I !

38. uzdevums 

VAJADZĪGA SVAIGA IDEJA

Kudū institūta izstrādāja ne visai parasta naftas 
vada projektu: pa vienām un tam pašām caurulēm vaja
dzēja pēc kārtas plūst dažādiem šķidrumiem.

Lai šķidrumi nesamaisītos. tie jāatdala ar speciālu 
ierīci: plūst pirmais šķidrums aiz tā lode —  tikpat kā 
virzulis, bet aiz lodes —M cils šķidrums.

Xav droši. —  sacīja projekta vadītajs. —  Spie
diens cauruļvadā liels, desmitiem atmosfēru. Šķidrumi 
sūksies cauri, sajauksies.

Varbūt ņemt citus sadalītājus? —  vaicāja inže
nieris un rādīja diskveida sadalītāju rūpnīcas katalogu. 
Kataloga bija attēls: pa cauruļvadu pārvietojas « kor
ķis» no trini gumijas diskiem.

- Tie bieži iesprūst. — iebilda projekta vadītu js.
-  Bet galveņu bēda tāda. ka pec katriem divsimt 

kilometriem ir sūkņu stacija. Kad sadalītājs nonācis 
līdz sūkņu stacijai, tas jāvelk āra. jo  neiet cauri sūknim. 
Tātad gan lodes, gan diski ir vienlīdz slikti. Vajadzīgs 
tāds sadalītājs, kas spēj iziet cauri sūkņiem un garantē 
šķidrumu nesa jaukšanos.

Cn lad atnāca izgudrotājs.

136



Izmantosim operatoru IL l .  — viņš ierosināja.
Mums taču vajadzīga svaiga ideja . . .

Un svaiga ideja radus. Ka jūs domājāt kūda?
Izm antojiet pirmo no sešām operācijām  cauruļvada 

izmēru iedomātu samazināšanu!
Ņemiet vērā. ka ideja sadali! cauruļvadu ar gare

nisku šķērssienu neder!
Vajag, lai pa cauruļvadu pēc kārtas plūstu dažādi 

šķidrumi un lai tie nesajauktos . . .



M AZU, M A Z ĪT IŅ U  C IL V Ē C IŅ I P Ū L IS

Operators IL I  ir  spēcīgs, bel las nav vienīgais instru
ments psiholoģiskas inerces pārvarēšanai. Psiholoģiskas 
inerces «nesē ji» var būl vārdi, it īpaši speciālie ter
mini. Term ini taču paslav, lai precīzāk atspoguļotu to. 
kas jau zināms. Bel izgudrotājam ja iziet ārpus zināmā 
robežām un līdz ar to jālauž nostabilizējušies, ar ler 
miniem «apsargatie» priekšstati. Tāpēc uzdevums 
pat vissarežģītākais! jāparslāsla «vienkāršiem  vār 
d ien i».

B ija  lads gadījums. Jūrnieks ierosināja atrisināt uz
devumu par ledlauža ledus laušanas ātruma palieli 
nāšanu. Uzdevumu pie tāfeles risināja inženieris, kam
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nebija nekāda sakara ar jūru. un uz tāfeles parādījās 
pieraksts: «S im  daiktam caur ledāju jā iet brīvi, it ka 
ledus nemaz nebūtu.» Es sēdēju blakus jūrniekam un 
dzirdēju viņa sašutumu: «Kāds huligānisms . . . Kāpēc 
ledlauzis daikts?!» Bel inženieris rīkojās pilnīgi pa
reizi. Vārds «ledlauzis» taču uzspiež noteiktu risinā
juma veidu: jalauž. jāsagrauj ledus . Bet, ja  iemā 
citos virzīties caur ledāju, ledu nelaužot? Tāpēc apzī 
iiiējuins «daikts» ir piln īgi vieta. Kā «ikss» matemā
tikā.

«D aik ts», starp cilu. patiešām, izrādījās, nav līdzīgs 
ledlauzim. Iedomājieties kuģa korpusu, kuram izgriezts 
vidējais slānis. tas slānis, kas atrodas ledus līmenī! 
Vai. teiksim, desmilslāvu māju. kurai nav septītā slāva. 
L ie la  ledlauža korpuss tieši ir desmitstāvu mājas aug
stumā. Ja viena slava nav. ledus (tā biezums divi trīs 
m elri) brīvi iziet caur neesošo slāvu. Un kuģis var pār
vietoties. nelaužot ledu.

Ideāli būtu korpusa augšējo un apakšējo dalu nemaz 
nesavienot. Bet praktiskais risinājums tikai tuvojas 
1GR. Vajag nedaudz atkāpties no ideāla —  savienot 
abas korpusa daļas ar divām izturīgām, šaurām un 
asām slatnēm-asmeņiem. Tās ledū izgriezīs šauras sprau
gas. kas ir daudz vieglāk nekā salauzt ledu visā led 
lauža platumā . . .

Uzdevums tika atrisināts skaisti, bet jūrnieks, kas 
uzdevumu ieteica, palika neapmierināts. T a jā  laikā no
lika eksperimenti ledus sagraušanā ar hidrolielgaba- 
liem. radās daudz izgudrojumu par lēmu «spēcīgāk 
sagraut ledu», bet te —  «daikts», kas iel caur ledu. 
gandrīz nesagraujot lo. Neparasti!

Sešus gadus vēlāk lika publicēts patents par pus- 
iegremdētu kuģi ilūk. arī radas jauns term ins!), pēc 
tam parādījās citi patenti un aulorapliecibas. Kuģu 
būvētavās jau saka būvēt pirmos «ledāju caurgājējus». 
Ka redzat, pareizai izgudrojuma idejas novērtēšanai
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ari vajadzīga izdoma un tehnisko sistēmu attīstības 
likumu zināšana.

Psiholoģiskās inerces pārvarēšanas paņēmieni liekas 
tīri psiholoģiski. Patiesībā šo paņēmienu būtība ir tāda, 
ka tie norāda virzienu, kurā likumsakarīgi atlīstas teh
niskās sistēmas.

Pirms trīsdesmit gadiem amerikāņu pētnieks V iljams 
Gordons ieteica izgudrojumuzdevumu risināšana iz 
mantot īpašu paņēmienu —  empātiju. Šī paņēmiena bū 
tiba ir tada. ka cilvēks iztēlojas sevi par uzdevumā ap 
rakstīto mašīnu, iedzīvojas šīs mašīnas lomā 1111 cenšas 
meklēt atrisinājumu, tā sakot, tēlojot šo mašīnu. Tas ir 
tīri psiholoģisks paņēmiens, kas pamatojas uz to, ka 
neparasts uzdevuma skatījums ļauj ieraudzīt kaut ko 
jaunu.



Mē.s nolēmām pārbaudiI Gordona ideju, sarīkojām 
eksperimentus. Izrādījās, ka em pālija dažreiz palīdz 
alrasl atrisinājumu, bet ievērojam i biežāk noved strup 
ceļa. Iedomājoties sevi mašīnas lomā. izgudrotājs sāk 
vairīties 110 idejām, kas saistītas ar tas iznicināšanu, 
sadalīšanu, sadrumstalošanu, kausēšanu, sasaldēšanu . . . 
Dzīvajam organismam lādas operācijas ir nepieņema
mas. aizliegtas, l'n  cilvēks neapzināti pārnes šo aizlie 
gumu uz mašīnām. Bet mašīnas un to daļas taču var 
sadalīt, sadrumstalo! utt.

ĪSemsiiu kaut vai uzdevumu par rullīšu konveijeru. 
Meklējot atrisinājumu, mums domās va jadzēja  rullīšus 
samazināt, sadrumstalot tos līdz atomiem. Daļiņu sa 
smalcināšana —  viena no galvenajām tendencēm ma
šīnu darbīgo daļu attīstībā. Jo mazākas daļiņas, jo  
vieglāk tās vadīt un jo  vairāk iespēju paveras mašīnai. 
Atcerieties mašīnas uz gaisa spilvena: riteņi bija «sa
sm alcināti». nomainīti ar gāzes molekulām, un mašīna 
ieguva spēju pārvietoties bezceļa apstākļos, pa ūdeni.

Bet kā būtu. ja empātijas vieta izmantotu . . . mazus 
cilvēciņus"? Paņēmiens ļoti vienkāršs: jāiedom ājas, ka 
objekts (mašīna, aparāts ull.) ir ļoti daudzu mazu. 
mazītiņu cilvēciņu pūlis. Daļēji tas atgādina empātiju: 
var palūkoties uz uzdevumu «no iekšienes» ar viena 
maza cilvēciņa acīm. Bet ta ir «em pālija  bez empā- 
lijas» —  nav em pātijai piemītošo trūkumu. Dalīšanas, 
sadrumstalošanas, sasmalcināšanas idejas vieg li uztve
ramas: mazo cilvēciņu pūli var sadalīt, pārkārtot.

Beiz eksperimenta veida inženieru grupai palūdza 
empātiju izmantot uzdevumā par ledlauzi. Inženieri 
labprāt izteica dažādas idejas par to, ka lauzt ledu. bet 
neizteica nevienu ideju, ka «lauzt» pašu ledlauzi . . . 
lad to pašu uzdevumu uzdeva citai inženieru grupai, 
tikai ieteica izmantot MMC —  «modelēšanu ar maziem 
cilvēciņiem . Vairākiem inženieriem uzreiz radās viena
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un tā pali ideja: lai cilvēciņu pūlis (kuģa korpuss) 
pašķiras un apiel šķērsli (ledu) no divām pusēm.

Drosmīgo ideju neviens neņēma nopietni. ( T o  mēs 
ierosinām, la sakol. pārdomu kārtībā,» il ka atvaino
joties sacīja viens no inženieriem.

VI NIC prasa pamatīgu iztēli. Jāiedomājas, ka objektu 
veido mazu cilvēciņu kolektīvs. Nevis molekulas vai 
aloini. bet dzīvas, domājošas būtnes. Ko viņi jūt? Ka 
rīkojas? Ka viņiem jārīkojas? Kā jarīkojas kolekti 
vam? . . Ļoti ērts modelis prātošanai! Ja, protams, ir 
iemaņas darbam ar lādu modeli.

39. uzdevums

k a p r ī z a s  š ū p o l e s

Šķidruma dozators izgatavots kā šūpoles <1. att.). 
Dozatora kreisajā ļ>usē atrodas šķidruma tvertne. Kad 
tvertne piepildīta, dozators noliecas pa kreisi, šķidrums 
izlīst, kreisa puse klust vieglāka, un dozators atgriežas 
sākuma stāvokli. Diemžēl šl ierīce darbojas neprecīzi: 
neizlīst viss šķidrums. Tiklīdz dala šķidruma izlijusi, 
atvieglotā tvertne pārvietojas uz augšu, tāpēc iegūst 
« nepilnu nieru». Varbūt izgatavot tvertni lielāku un sa
mierināties ar to, ka tajā paliek daļa šķidruma? Bet 
šūpoles ir kaprīzas: « nepilnais mērs» ir atkarīgs no 
daudziem faktoriem: šķidruma viskozitātes, berzes gult
ņos utt. « Nepilnais mērs» jānovērš kaut kā citādi.

Izmantosim modelēšanu ar maziem cilvēciņiem 
(M M C ). Uz šūpolēm atrodas meitenes (šķidrums) un zēni 
(pretsvars dozatora labajā pusē). Lūk. uzņemta «k rava» 
(2 . att.), un šūpoļu kreisā puse pārvietojās uz leju 
(3. att.). Bel. tiklīdz nolec viena divas meitenes, šū
poļu kreisā puse ceļas uz augšu (4. att.). Kā izdarīt.
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lai visas meitenes paspētu m ierīgi nokāpt no šūpolēm? 
Atbilde ir acīm redzama: kamēr meitenes nokāpj, 
zēniem jāpavirzās uz šūpoļu centru (5. att.), bet pēc 
tam jāatgriežas sākuma stāvokli (6 . att.).

Tagad pariesim no modeļa uz reālu konstrukciju. 
Atsvariņam dozatora labajā pusē vieg li jāpārvietojas 
turpatpakaļ. Vislabāk protams, par atsvariņu izmantot 
lodīti (7. att.).

Uzdevums atrisināts. Mēs ieguvām atbildi, izmanto 
jo t MMC metodi. Bet nav grūti pamanīt, ka turklāt ir 
noskaidrota un novērsta fizikālā pretruna («Spēka mo
mentam, kas darbojas uz dozatora labo pusi, jābūt 
mazam, lai viss šķidrums izlītu, un šim spēka momen
tam jābūt lielam, lai tvertne līdz augšai piepildītos ar
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šķidrumu»). Var atzīmēt arī to, ka dozators, kam ne
bija  kustīgu daļu, tagad kļuvis «dinam isks», t. i., teh
niska sistēma iegājusi attīstības trešajā posmā. Tātad 
viss noticis kā vajadzīgs, atrastais atrisinājums ir labs.

10. uzdevums 

P R E T Ē J I F IZ IK A S  L IK U M IE M ?

Ja griez trauku ar šķidrumu, centrbēdzes speķi šķid 
rumu spiež pie trauka sienam. To dažreiz izmanto 
tehniku izstrādājumu spiedienapstrādei. Tagad pieņem
sim. ka izstrādājumu novieto nevis pie trauka sienam, 
bet trauka centra (8. att.). Ka likt šķidrumam rotējošā
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trauka (p rete ji fizikas likumiem!)  spiest nevis uz trauka 
sienām, bet uz izstrādājumu?

Izmantosim MMC metodi. Fizikāla pretruna: pēc uz
devuma noteikumiem «cilvēciņiem -šķidrum am » jā iz 
dara spiediens uz izstrādājumu (9. att.), bet pēc f i 
zikas likumiem viņiem jāizdara spiediens preteja v ir 
zienā (10. att.). Rīkosimies pēc mūsu parastās loģikas: 
savienosim nesavienojamo. Lai vienlaikus noliek divas 
pretējas darbības (11. att.). C ilvēciņi diemžēl spiež 
likai uz trauka sienām; uz izstrādājumu spiediena nav. 
Tātad spiedienu uz sienām vajag «apvērst» (12. a tl.). 
Bet ka to izdarīt? Ja mēs savedīsim kopā vienu c ilvē
ciņu rindu ar otru rindu, spiediens vienkārši kompen
sēsies (13. atl.) līdzīgi ka virves vilkšanas sacensībās, 
kad komandu spēki ir vienādi . . . Starp citu, nekas mūs
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netraucē nolikt apakšēja rindā spēcīgākus (masīvā
kus) cilvēciņus (14. att.). Luk, arī atbilde! Pieņemsim, 
ka traukā ir divi dažādi šķidrumi, piemēram, dzīv
sudrabs un eļļa (15. att.). Traukam griežoties, dzīv
sudraba spiediens ir  lielāks par eļļas spiedienu un 
liek eļļai izdarīt spiedienu uz izstrādājumu. Skaists 
risinājums it kā pilnīgi neatrisināmam uzdevumam . . .

Tagad pamēģiniet patstavīgi izmantot MMC metodi, 
lai atrisinātu 38. uzdevumu par naftas vada sadalītāju! 
Iedom ājieties sadalītāju: grupa «z ilo »  cilvēciņu dala 
«sarkano» cilvēciņu plūsmu divās daļas! Kā jārīkojas 
«z ila jiem », kustoties pa cauruļvadu? Kādai jābūt 
«z ilo » grupai, lai ta brīvi izietu caur sūkņiem? Un ka 
jāizturas «z ila jiem », kad transportēšana beigusies un 
tie kopā ar «sarkanajiem » nonākuši vienā rezer 
vuarā?



IDEĀLA MAŠĪNA —  KAD MAŠĪNAS NAV . . .

Masīvo, stingro, nemainīgo tehnisko sistēmu vietā 
nak vieglas, gaisīgas, pat efeineras1 sistēmas, kas būvētas 
no sīkām, ar laukiem vadāmam daļiņām, molekulām, 
atomiem, joniem , elektroniem. Ideālai mašīnai vispār 
jabut bez masas un tilpuma. Ideāls būtu tad, ja  dar
bība īstenojas, bet mašīnas nav. Tāpēc ideala ga lare
zultāta (IG R ) noteikšana ir paņēmiens, kas pamatojas

Hfcmcrs ālri parejošs, īslaicīgs. (Red. piez.)

io> 147



uz vienu no galvenajam tehnisko sistēmu attīstības 
likumsakarībām. T a i pašā laikā tas ir psiholoģisks pa
ņēmiens: orientējoties uz I ( iR , cilvēks pārstāj domāl 
par veco, pierasto mašīnas formu. Pāre ja  uz 1GR —  
ļoti spēcīgs paņēmiens, un pastāv ļoti daudz notei
kumu, kas ļauj precīzi formulēt IGR. Nebūsim sīku
maini. Svarīgs galvenais: jāprasa, lai viss notiktu pats 
no sevis, gluži ka pasakā.

I /. uzdevums 

KĀ PASAKĀ

Sovhozā apsprieda jaunu siltumnīcu projektu.
— Vispār nav stikli. sacīja direktors. bet trūkst 

mehanizācijas. Skatieties, lūk. siltumnīcas jum is: viegls 
iestiklots vai ar plēvi pārvilkts metāla rāmis, kas no 
stiprināts vienā mala. Ja temperatūra siltumnīcā aug
stāka par 20 C'C, rāmis nedaudz jāpaceļ. bet. ja tempe
ratūra zemāka. —  jānolaiž. Dienas laikā temperatūra 
siltumnīcā var izmainīties desmitiem reižu. Vai tad visu 
laiku ar rokam atvērt un aizvērt rāmi'?

—  Kāpēc ar rokām? —  sacīja mehāniķis. - Var 
uzstādīt aparātus -  termorelejus. Izmainīsies tempera
tūra tie ieslegs elektrodzinejus. Dzinējiem pierlko- 
sim zobratus, sviras, troses, lai pacelta un nolaistu 
rāmi.

— Sekas neiznāks. — kategoriski iebilda grāmat
vedis. -  Mums ir simtiem siltumnīcu, un katra jus 
uzstādīsiet mašīnu. Pārāk sarežģīti un dārgi.

Rodas tehniskā pretruna. — rezumēja direk
tors. — Iegūsim uz mehanizācijās rēķina, zaudēsim sa-
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karā ar siltumnīcu sarežģīšanos un padārdzināša
nos.

Un lad atnāca izgudrotājs.
Formulēsim IG R. — viņš sacīja. Lai būtu ka 

pasakā. Labs IG R  formulējums plus fizika un uzde 
nams atrisināts.

Kā formulēt IG R  šim uzdevumam? Ko domu ja iz
gudrotājs. pieminot fiziku?

Iztirzāsim šo uzdevumu kopīgi. P irm ām  kārtām atzī 
mēsim, ka mūsu priekšā ir nevis uzdevums, bet si
tuācija. no kuras jāiegūst uzdevums. Sistēma «S iltum 
nīca» ir jauna, tā vēl nav pat kļuvusi dinamiska, mai 
luga. 1 āpēc uzdevums šeit tāds: saglabāsim siltum
nīcu, pacentīsimies to nepārbūvēt, bet novērsīsim trū 
kumu (jumts nekustīgs, augi pārkarst). Par siltumnīcas
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mehanizāciju nevar būt ne runas. Elektrodzinējs un 
pārvads no tā uz jumtu ta taču jau ir jauna sistēma. 
IGF» jābū l šādam: «jumts pats paceļas, kad tempera
tūra paaugstinās, un pats nolaižas, kad tā pazem inās»!

\ekompetents cilvēks iesauksies: «N eticam i!» Bet mēs 
zinām, ka tādi «brīnum i» piln īgi iespējami. 27. uzde
vumā par vadu aizsardzību ferīta gredzentiņi paši 
kļuva magnētiski un paši arī zaudēja magnētiskās īpašī
bas. Kāpēc gan 'nevar «sarunāt» ar jumtu, lai tas pats 
paceltos un nolaistos? Gredzentiņus komandēja ter 
miskais lauks. La i tas komandē arī jumtu. Tātad jā iz 
manto termiskā izplešanās. Ņemsim stieni un . . . Nē, 
tā nekas nesanāks. Pat ja  temperatūras pieaugums 
būtu liels, stienis pagarinātos tikai par procenta daļu. 
T ieš i tāpēc mēs termisko izplešanos izmantojām mikro- 
pārvietojumam. Bet šajā uzdevumā jumts jāpaceļ par 
20 ..  . 30 centimetriem. Fizikas nodaļā par termisko 
izplešanos ir aplūkota bimetāliskā plāksnīte. To  parasti 
izveido no savā starpā savienotām vara un dzelzs slok
snītēm. Paaugstinoties temperatūrai, vara sloksnīte 
pagarinās vairāk nekā dzelzs sloksnīte. T ā  kā bimetā- 
liskajā plāksnītē vara un dzelzs sloksnītes ir sastipri 
nātas. tad plāksnīte sasilstot izliecas, turklāt ļoti stipri. 
No tādām plāksnītēm izgatavots jumta rāmis pats pa
celsies, paaugstinoties temperatūrai, un pats nolaidīsies, 
pazeminoties temperatūrai.

42. uzdevums

2/. G ADSIM TA KUĢI

Kādā konstruktoru birojā inženieru grupa izstrādāja 
pašgājējas liellaivas projektu. Darbs garlaicīgs: liel
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laiva ka jau liellaiva, nekā jauna. Nedaudz spēcīgāks 
dzinējs, mazliet lielāks ātrums, un tas arī viss.

Ak. ja varētu uzprojektēl 21. gadsimta kuģi. 
viendien sacīja visjaunākais inženieris. —  Tajā viss 
būtu principiāli jauns.

— Pat korpuss? —  jautāja viņa biedrs.
Ari korpuss. — atbildēja inženieris. - Pirmām  

kurtam -  korpuss. Tas taču jau tūkstoš gadu nav mainī
jies. B ija no koka, pēc tam no tērauda. Vienalga —  
parasta kārba.

—  Korpuss vienmēr būs kārba . . .
Un tad atnāca izgudrotājs.
—  Nestrīdieties! —  viņš sacīja. —  Jūdz manto iz- 

gudrojumuzdevumu risināšanas teorija. Tagad kuģa 
korpuss —  cieta plūdlīnijas formas kārba. Tehniskā 
sistēma otrajā attīstības posmā. Tas nozīmē, ka japāiriet 
uz kustīgu, lokanu korpusu. Varbūt šim nolūkam nāksies 
pāriet no makrolīmeņa uz mikrolīmeni un kuģa būvei 
izmantot ar lauku vadāmus atomus vai molekulas . . . 
Var izvirzīt ari drosmīgāku uzdevumu. Ideāla mašī
na —  kad mašīnas nav, bet darbība īstenojas. Tātad 
ideāls korpuss — kad korpusa nav. bet kuģis eksistē, 
darbojas. Izmantosim modelešanu ar maziem cilvēci
ņiem un operatoru I L l  . . .

Tātad iedomājieties kuģa korpusa sienu! Bieza tē
rauda loksne. Bet tagad nomainiet to ar mazu, mazītiņu 
cilvēciņu pūli! Kā izdarīt, la i viļņu triecieni cilvēciņus 
neizmētātu uz visām pusēm? Kā jarīkojas cilvēciņiem , 
lai kuģis kustētos ātrāk? Starp parastu sienu un ūdeni 
pastāv berze, kas bremzē kuģa kustību. Bet jums ir siena 
no cilvēciņiem. T ikai pavēliet — un cilvēciņi izdarīs 
visu, ko vien vēlaties . . .

Paspēlējieties ar cilvēciņiem  (uzbūvējiet domās jau 
nas sienas m odeli), bet pēc tam atgriezieties pie teh 
nikas: ka tehniski realizēt to, ko dara cilvēciņi!
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Kad tiksiet galā ar šo uzdevumu, ķerieties pie otra 
uzdevuma: kādam jābūt kuģim ar ideālu korpusu! Šeit 
jāizmanto operators ĪL I .  Pieņemsim, ka kuģis kļuvis 
tik mazs kā molekula. Patiesībā kuģa nav. Ir  mole 
kula un krava —  atsevišķi atomi. Kā molekulai pār
vest kravu? Iedom ājieties šo ainu un atrasto principu 
pārnesiet uz kuģi, kam ir parastie izm ēri! Jāpanāk, lai 
korpuss nebūtu un lai tas it kā būtu . . .



TALANTA ALGORITMS



PO R T O SA  U Z V A LK S

Kad pirmoreiz apskata kādu pilsētu, kaut ko uzreiz 
ievēro, bet kaut ko ari nepamana. Apmēram la gadījās 
ari man. Pārlasījis uzrakstīto, es pēkšņi atklāju, ka neko 
neesmu pateicis par daudziem loti interesantiem paņē
mieniem. Lūk, viens no tiem; lai jūs labāk sajustu tā 
burvīgumu, sāksim ar uzdevumu.

i3. uzdevums

V ILC IE N S  A TIE S  PEC P IEC Ā M  M IN Ū T Ē M

Vaļējos dzelzceļa vagonos krāva priežu baļķus. Kori 
trolieri mērija katra baļķa diametru, lai pēc tam aprē
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ķinālu visu baļķu tilpumu. Darbs mērītājiem ritēja 
lēni.

-  Nāksies vilcienu aizkavēt. — sacīja vecākais 
kontrolieris. —  5odien mēs nekādi netiksim galā.

Un tad, protams, atnāca izgudrotājs.
Ir  ideja! —  viņš iesaucās. —  Vilciens aties pēc 

piecām minūtēm. Ņemiet . . .
Un viņš paskaidroja, kas jaņem un kas jādara. Bet ko 

ieteiksiet jūs9
Kad šo uzdevumu publicēja laikrakstā «P ioņerskaja 

Pravda», pareizas atbildes atsūtīja tikai tie, kas bija 
stingri iegaumējuši: lai atrisinātu izgudrojumuzdevumu, 
jāpārvar pretruna.

Lūk, daži neveiksmīgi priekšlikumi: 
lai mērījumus izdara 300 -500 cilvēku brigāde; 
noteikt pēc acumēra baļķu vidējo  diametru un sa 

skaitīt, cik ir baļķu;
nozāģēt visiem baļķiem galus un bez steigas izmērīt 

to diametrus pēc tam, kad vilciens būs aizgājis . . .
Par iegūto precizitāti jāmaksā ar izmaksu un sarež

ģītības pieaugumu. Un otrādi: ja  dosi priekšroku vien- 
karšumam (mērīsi pēc acumēra), vajadzēs atteikties 
no precizitātes. A iz šīs tehniskās pretrunas slēpjas liz i 
kālā pretruna: vilcienam jāatiet un vilcienam jāpaliek.

Va jag izdarīt tā, lai vilciens atietu un tajā pašā laikā 
it kā paliktu . . .

Lūk, arī mēs nonākam pie izgudrošanas paņēmiena: 
ja  grūti izmērīt kādu priekšmetu, jāiegūst šī priekš
meta kopija un jām ēra tā. Dažās minūtēs var nofoto
grafēt baļķus no vagona vaļēja gala. P ie  baļķiem jāp ie 
liek lineāls lai noteiktu mērogu. Un vilciens var do
ties ceļā: visi mērījumi tiks izdarīti pēc uzņēmumiem.

Interesanti, ka pirmoreiz šī paņēmiena ideju  izteica 
Aleksandrs Dimā, romāna «T rīs  musketieri» autors. 
Romānā «P ē c  divdesmit gadiem » ir nodaļa par to, kā 
Portoss pasūtīja jaunu uzvalku. Portoss nebija ar mieru.
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ka, noņemot mēru, viņam pieskartos. Ize ju  atrada dra 
maturgs Moljērs, kas atradās drēbnieka pieņemamajā 
istabā. M oljērs pieveda Portosu pie spoguļa un noņēma 
mēru musketiera altēlam . . .

Asprātīgu paņēmienu ir daudz, par tiem var stāstīt 
un stāstīt. Bet, pirmo reizi iepazīstoties ar pilsētu, p ie
tiek apskatīt vairākas tipiskas celtnes, pastaigāt pa 
dažām tipiskām ielām, bet pēc tam paraudzīties uz ko
pējo plānu. Jūs tagad zināt dažus tehnisko sistēmu attīs
tības likumus, zināt gandrīz divus desmitus paņēmienu 
un, ceru. zināt pat, kā izmantot vienu otru l'izikalo 
parādību. Tas, protams, ir tikai viens kvartāls mūsu 
«p ilsētā ». Toties —  tipisks kvartāls. Pāriesim  tagad 
pie kopējā plāna un paskatīsimies, kā viss izskatās 
vienotā sistēmā.



K O N STR U Ē S IM  U ZD EVU M A M O D E L I!

Pirms trīsdesmit gadiem tika izstrādāts pirmais iz- 
gudrojumuzdevumu risināšanas algoritms (IR A ). T ā  ir 
viena no radošas domāšanas aktivizēšanas metodikām. 
Vārds «algoritm s» nozīmē programma, darbību sistēma. 
Matemātikas stundās jūs bieži saslopaties ar a lgo
ritmiem. Tā, piemēram, kvadrātsaknes vilkšanas li
kums algoritms, noteiktu operāciju secība: uzraksta 
doto skaitli, ciparus sadala pa pāriem, izvelk sakni no 
pirmā ciparu pāra (vai no cipara), pieraksta šo sakni 
utt. A lgoritm i sastopami ne tikai matemātikā. Lūk, 
ielas pāriešanas secība: «Vispirm s paskaties pa kreisi 
vai nav mašīnu: e j; nonācis līdz ielas vidum, paska
ties pa labi; e j»  tas arī ir algoritms.
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P irm ajā  nodaļa lika runāts par to, ka vajadzīgs tilts 
no uzdevuma uz atbildi. Par šādu tiltu arī noder IRA. 
T a jā  ir septiņas daļas, katra daļa sastāv no soļu virknes 
(pavisam ir apmēram piecdesmit soļu), pie tam vairums 
soļu ietver sevī vairākas operācijas. Ir likumi, kas palīdz 
izvairīties no kļūdām «soļošanā). Ir  galveno paņē
mienu saraksti un to lietošanas tabulas, galveno viel- 
lauka «reakciju » saraksti, fizikālo efektu izmantošanas 
tabulas . . . Sarežģīta padarīšana vienkāršā «bet, ja  iz 
dalītu  tā» vietā.

IR A  pirmā daļa —  uzdevuma nostādne. Kaut ko 
par to jūs jau  zināt: mēs analizējām jautājumu par to, 
kad dotais uzdevums jārisina (japilnveido tehniskā sis
tēma), bet kad nepieciešams to nomainīt (meklet kaut 
ko principiāli jaunu).

IR A  pirm ajā daļā ietilpst arī operators IL I .  Bet mēs 
vēl nerunājām par vienu ļoti svarīgu soli —  par la 
saucamo standartu izmantošanu.

Bez vienkāršiem paņēmieniem pastāv arī paņēmienu 
kompleksi, kas satur vairākus vienkāršos paņēmienus. 
Vienkāršie paņēmieni ir universāli, tos var izmantot 
visdažādāko uzdevumu risināšanā. Jo sarežģītāki ir  pa
ņēmienu kompleksi, jo  ciešāk tie piesaistīti noteiktai 
uzdevumu klasei. Toties specializētie kompleksi ir ļoti 
spēcīgi: risinot uzdevumus, kas pieder pie attiecīgajām  
klasēm, tie dod oriģinālus risinājumus, kas tuvi IGR. 
Tādi kompleksi (precīzāk —  visspēcīgākie no tiem) ie 
guvuši standartu nosaukumus.

A r vienu no tiem mēs, starp citu, jau  iepazināmies: 
ja  viela jāpārvieto, jasaspiež, jā izstiepj, jāsasmalcina, 
vārdu sakot, ja  viela  jāvada un piedevas šo vielu nebojā, 
uzdevumu risina, pievienojot vielai ar magnētisko lauku 
vadāmas feromagnētiskas daļiņas.

IR A  pirmā dala paredz uzdevuma pārbaudi —  vai 
nevar to uzreiz risināt pēc standartiem? Ja ir standart 
uzdevums, nav jēgas risināt to pēc IR A . Vienkāršāk
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ir izmantot standartus un iegūt gatavu atbildi. Ir  iz 
strādāts vairāk nekā sešdesmit standartu. «Standartu 
sakopojums» —  spēcīgs ierocis. Kaut kas līdzīgs tālšā- 
vēja i artilērija i, kas izrēķinās ar ienaidnieku, labu laiku 
pirms tas pietuvojies.

IR A  pirmā daļa atlasa standartuzdevumus, bet ne
standarta uzdevumus maina un precizē. Izplūdusi un 
miglaina situācijā pārvēršas skaidrā un pareizi nostādītā 
uzdevumā. IR A  otrajā daļā notiek vēl viena pāreja: 
no uzdevuma uz uzdevuma modeli. Uzdevumā ir daudz 
«darbojošos personu» — sistēmas daļu. Bet modelī ir 
tikai divas «darbojošās personas»; konflikts starp tām 
tad arī ir tehniskā pretruna. Ļoti bieži uzdevuma m o
delis ietver sevī objektu un ārējo vidi, kas aptver ob 
jektu. Atcerieties, piemēram, uzdevumu par sārņiem! 
Objekts karstie sārņi. Ā rē jā  vide —  aukstais gaiss, 
kas saskaras ar sārņu virsmu.

Situācija un uzdevumā runa ir par reālām teh
niskām sistēmām, bet uzdevuma modeli domās izdala 
divas sistēmas daļas. Gaisā «karā jas» izkausēti sārņi, 
bet virs tiem — auksta gaisa stabs. Lūk, ari viss mode
lis! Domnas, dzelzceļa platformas, pat kausi —  tas viss 
neietilpst modeli. Paliek tikai divas konfliktējošās da 
ļas, un tas jau ir m ilzīgs solis uz priekšu.
Kopā ar citām daļām mēs taču atmetam ļoti daudz 
«tukšo» variantu, kurus nāktos aplūkot.

Iz gudro jumuzdevumu risināšanas algoritmā ietilpst 
uzdevuma modeļa konstruēšanas noteikumi. Modelī 
vienmēr jaietilpst izstrādājumam. Modeļa otrs e le 
ments —  tas, kas apstrādā, izmaina izstrādājumu, —  
instruments vai tā daļa, kas tieši iedarbojas uz izstrā 
dājumu.

Konfliktējošā pāra pareiza izvēle dažreiz uzreiz dod 
uzdevuma atrisinājumu. Aplūkosim to vienkāršā uzde
vumā.
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ļ i .  uzdevums

PUD S ZE LTA

Nelielā laboratorija pētīja karstas skābes iedarbību 
uz sakausējumiem. Kamera ar biezām tērauda sienam 
ievietoja 15— 20 dažādu sakausējumu kubiku un uzlēja 
skābi. Pēc tam kameru aizvēra un iesledza elektrisko 
krāsni. Mēģinājums turpinājās vienu divas nedēļas: 
pēc tam kubikus izņēma un pētīja to virsmu ar m ikro
skopu.

-  Slikti. —  viendien sacīja laboratorijas vadītājs.
—  Skābe saēd kameras sienas.

Vajadzētu tas ar kaut ko pārklāt. ieteica viens 
līdzstrādnieks. —  Varbūt ar zeltu . . .

—  Vai platīna. —  sacīja otrs.
- Neder. —  iebilda vadītājs. —  Iegūsim izturību, 

palielināsies izmaksas. Es jau aprēķināju: vajag pudu 
zelta . . .

Un tad atnaca izgudrotājs.
-  Kāpēc tērel zeltu? viņš sacīja. — Konstruēsim 

uzdevuma modeli un automātiski iegūsim citu atrisi 
najumu . . .

Kā konstruēt uzdevuma m odeli? Kūda ir uzdevuma 
atbilde"?

Izanalizēsim uzdevumu kopīgi. T a jā  dota tehniska 
sistēma, kas sastāv no trim daļām —  kameras, skābes 
un kubikiem. Parasti uzskata, ka tas ir uzdevums par 
skābes izraisītās sienu korozijas novēršanu, t. i., tīšām 
vai netīšām aplūko konfliktu starp kameru un skābi, 
meklē līdzekļus kameras aizsardzībai pret skābi. Vai 
stādāties priekšā, kas iznāk? Vienkāršai laboratorijai, 
kas pēta sakausējumus, jāatliek tiešais darbs un jāsāk 
risināt ļoti sarežģīta problēma, ar kuru bez sevišķiem 
panākumiem nodarbojušies un nodarbojas tūkstošiem 
pētnieku: ka aizsarga! tēraudu pret koroziju. Pieņem
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sim, ka šo problēmu beigu beigas pal izdosies atrisi
nāt. Bet paies daudz laika, taču sakausējumu izm ēģi
nājumi jāveic jau šodien, rit . . .

Izmantosim modeļu konstruēšanas noteikumu. Izstrā
dājums kubiks. Uz kubiku darbojas skābe. Lūk ari 
uzdevuma modelis kubiks un skābe. Kamera vien
kārši neietilpst m odeli! Jāapskata konflikts tikai starp 
kubiku un skābi.

Šeit sākas interesantākais. Skābe saēd kameras sie
nas. Saprotams, kur izpaužas konflikts starp kameru 
un skābi. Bet uzdevuma modeli ietilpst tikai kubiks 
un skābe. Kā izpaužas konflikts starp tiem?! Kāds 
tagad ir uzdevums? Skābe saēd kubika sienas? La i sa
ēd! Tāpēc jau ari ve ic  izmēģinājumus. Iznāk, ka kon
flikta nav . . .

La i saprastu koni likta būtību starp kubiku un skābi, 
jaatceras, ka m odelī neiesaistījām kameru. Skābei jā  
turas pie kubika bez kameras, bet pali no sevis skābe 
to nedarīs, tā aizplūdīs . . . Lūk, šis konflikts mums tad 
ari jānovērš. Ļoti grūtu uzdevumu (kā novērst koro
ziju ) rnes nom ain ījām  ar ļoti vieglu (kā neļaut aizplūst 
skābei, kas atrodas ap kubiku).

Atbilde redzama bez tālākas analīzes: kubiks jā iz 
gatavo ar tukšu vidu  (kā glazē) un skābe jā le j kubika 
iekšā.

Atbildi var iegūt arī ar viellauku analīzes metodi. 
Gravitācijas lauks L *.r (smaguma spēks) maina skābes 
l'i stāvokli (liek ta i aizplūst) un nemaina kuhika 
V-> stāvokli: ’'•>
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Nav viellauka, nepietiek vismaz vienas bultiņas. Šeit 
var būl likai d iv i varianti:

Pirm ais variants: skābe pārnes savu svaru uz ku- 
biku. spiež uz to. Šai nolūka skābe jā le j kubikā iekšā. 
Otrais variants: gravitācijas lauka iedarbība uz ku 
biku un skābi ir vienāda. B rīvi krīt izlieta skābe, un 
brīvi krīt kubiks. Turklāt skābe nekur neaiziet 110 ku 
bika projām. Teorētiski šāda atbilde ir derīga, kaut gan - 
praktiski mūsu uzdevuma noteikumiem tā ir pārāk 
sarežģīta.

Pievērsiet uzmanību: minējums deva vienu atbildi, 
analīze notvēra abas atbildes. Ja, ne velti Šerloks 
Holmss noliedza minēšanu . . .



PA Z ĪS T A M S  FO KUSS:
V IE L A  IR , U N V IE LA S  N A V

IR A  trešā daļa —  uzdevuma modeļa analīze. Vispirms 
nosaka, kurš konfliktējošā pāra elements jāizmaina. 
Jāievero šādi noteikumi: jā izm aina instruments, bet. ja  
pec uzdevuma noteikumiem to nevar izdarīt, jāizm aina 
ārējā vide.

Nākamais solis IG R  formulēšana, piemēram: 
«Skābe pati luras pie kubika . . .» Ja uzdevumam par 
kubiku atbilde nebūtu parādījusies iepriekš, šeit tā būtu 
acīm redzama. Tas ir vienkāršs uzdevums, mēs to aplū 
kojām tikai kā piemēru. Grūtiem uzdevumiem analīze 
javeic daudz dziļāk: jānosaka, kura no modeļa izda 
lītas daļas zonām netiek galā ar IGR norādītajām 
prasībām, bet pēc tam jāform ulē fizikālā pretruna.
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Paskatieties, kas iznāk! Sākumā mums ir darīšana 
ar izgudrojumsituāciju —  tajā ir vairākas tehniskās sis 
tēmas. Pārejam  uz uzdevumu, izvēlamies vienu teh
nisko sistēmu. Konstruējam uzdevuma modeli, atstājot 
tikai sistēmas «gabalu » —  divas daļas. Pēc tam izvē
lamies vienu daļu un atrodam tajā zonu, kura jā iz 
maina. Soli pa solim sašaurinās izlūkošanas apgabals. 
Diagnoze alklaj slimo vietu: «Jāoperē šeit!»

Vienlaikus noskaidrojas arī «slim ības» būtība. Si
tuācijā ir tikai nenoteiktas sūdzības —  slikti, neērti, 
dārgi utt. No tām mēs parejam uz tehnisko pretrunu. 
Un, visbeidzot, uz fizikālo pretrunu. T ik līd z noskaid
rota fizikālā pretruna un atrasta «slim ā v ieta », analīzi 
var uzskatīt par pabeigtu.

Ņemsim kaut vai uzdevumu par sārņiem. Mes jau 
zinām, ka pāriet no situācijas uz uzdevumu: «Viss 
paliek bez izmaiņām, bet cieta sārņu garoza nevei 
dojas.» Par šī uzdevuma modeli mēs arī jau runājām: 
ir izkausēti sārņi, bet virs tiem auksts gaiss. Sārņi — 
izstrādājums, tatad izmainīsim gaisu. IG R : aukstais 
gaiss pats neļauj sārņiem sacietēt. P irm ajā acu uz
metienā neprātīga doma: aukstajam gaisam jāsargā 
sārņi no . . . aukstā gaisa!

iesim  tālāk! . . . Kura gaisa zona neatbilst šai prasī
bai? Acīm redzot, ta, kas saskaras ar izkausēto sārņu 
augšējo karsto virsmu. Tagad redzama fizikālā pret
runa: šai zonai (tur pašlaik ir auksta gaisa slānis) 
jābūt ar kaut ko aizpildītai, lai aizturētu siltumu un 
šai zonai nevajag būt ne ar ko aizpildītai, lai sārņus 
varētu brīvi ieliet un izliet.

Tātad virs sārņiem jābūt vielas slānim un nav jabūt 
vielas slānim. Tādus uzdevumus mēs jau  risinājām. 
Jūs noteikti atceraties noteikumu: līdzīgos gadījumos 
nevis jāpievieno sveša viela, bet jāizmanto pārveidota 
kāda no esošajām vielām.
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Mums ir divas vielas —  sārņi un gaiss, tāpēc var būt 
likai trīs atbildes.

1. Izmantot izmainītu gaisu. Sasildīt to gaisa slāni, 
kas atrodas pie sārņu virsmas. Slikts risinājums: nāksies 
uzstādīt degļus, bet lie piesārņos atmosfēru.

2. Izmantot izmainītus sārņus. Šķidro sārņu virsmu 
pārklāt ar vieglu  cietu sārņu lodītēm. Siltum izolācija 
izveidosies samērā laba, bet radīsies daudz neērtību: 
vajadzēs izgatavot lodītes un tas kaut kā aizturēt kausā 
sārņu izliešanas laikā.

3. Izmantot gaisa un sārņu maisījumu. Sajaukt gaisu 
ar šķidriem sārņiem un iegūt . . . putas. Teicams siltum 
izolators! Ie lej sārņus kausā, izveido putu slāni lie 
lisku siltumizolācijas vāku. Sārņus var izliet, nepievēr 
šol šim vākam uzmanību: šķidrie sārņi brīvi iziet cauri 
putām. Vāks ir, un vāka it kā nav . . .

Uzdevums principā atrisinats, tikai jānoskaidro tīri 
tehnisks jautājums: kā iegūt putas. Vienkāršākais pa
ņēmiens: izlejot sārņus kausā, tiem pievienot nedaudz 
ūdens. Pievērsiet uzmanību paradoksam: lai sārņi sa 
glabatu siltumu, tos aplej . . .  ar aukstu ūdeni.

Pirm oreiz šo uzdevumu, izmantojot IR A , atrisināja 
Mag'ņitogorskas izgudrotājs M. Šarapovs (otrajā noda
ļā viņš jau  pieminēts). Izgudrojumu uzreiz ieviesa 
daudzās metalurģiskajās rūpnīcās.

Uzdevuma atbilde ir pārsteidzoši vienkārša. Es ne
šaubos, ka jūs sapratāt un novērtējāt tas skaistumu. 
Bet, lūk, risinājuma gaita, ceļš uz atbildi tas droši 
vien grāmatā ir vissarežģītākais. Ieteicu šīs lappuses 
pārlasīt. Izsekojiet vēlreiz, kā no situācijas mēs pārgā
jām  uz uzdevumu, bet pēc tam uz uzdevuma modeli! 
Ka bija formulēti IGR un fizikālā pretruna. Kā mēs 
meklējām vielu, kura ir un kuras it kā nav . . . Tas ir 
neliels IR A  fragments, bet, ja  jūs sapratāt, kā soli pa 
solim notiek uzdevuma apstrāde, jūs esat uztvēris IR A  
būtību un grāmata nav velti lasīta.



JA UZDEVUM S G R Ū T I A T R IS IN Ā M S  . . .

800. gadā pāvestam vajadzēja kronēt Kārli Lielo. 
Bet Kārlim  L ie la jam  radās nopietna problēma. No v ie 
nas puses, vajag, lai kroni viņam uzliktu pavests: pa
valstnieku acīs tas nozīmētu, ka Kārlis kļuvis par im pe
ratoru likumīgi, ar baznīcas piekrišanu. No otras puses, 
nedrīkst pieļaut, ka kroni uzliek pāvests. Grib uzliek, 
grib  —  atņem . . .

Tas, kā redzat, ir tipisks izgudrojumuzdevums. Un 
Kārlis Lielais atrada pareizo atrisinājumu. Kronēšanas 
ceremonija notika, kā pieņemts. Bet. kad pāvests pacēla 
kroni, lai to uzliktu Kārlim , imperators kroni pārtvēra 
un uzlika to pats. Kroni pusceļu noturēja rokās pāvests.
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bel otru pusceļu —  Kārlis. Pretrunīgās prasības tika at 
dalītas telpā. Uņ arī laikā: kronis vispirms atradās rokās 
pāvestam, pēc tam Kārlim .

IR A  ceturtā daļa. kas paredzēta pretrunu pārvarē
šanai, sakas tieši ar tādām operācijām  -ļ .  pretrunīgo 
prasību atdalīšanu laikā un telpā. Uzdevuma analīze, 
pat ja  tā izdarīta absolūti precīzi, ne vienmēr ved tieši 
uz atbildi. B ieži mēdz būt la, ka pretruna noskaidrota 
un formulēta, bel, kā lo novērst, nav zināms. IR A  ce
turtajā daļā sakopoti līdzekļi cīņai ar pretrunām.

Vispirms iedarbojas ar vienkāršiem instrumentiem 
līdzīg i pretrunīgo prasību atdalīšanai laikā un telpa. 
Ja pretrunu neizdodas pārvarēt, jāizmanto sarežģītāki 
instrumenti —  viellauka pārveidojumu tabula. Šaja 
momentā jau ir skaidri zināms, no kādām vielām  un 
laukiem sastādīts uzdevuma modelis. Tāpēc nav grūti 
uzrakstīt viellauka formulu. Bel tabula rāda, kā šī l'or 
mula japārveido, la i iegūtu atbildi.

Ja uzdevumu neizdodas atrisināt ar viellauka fo r
mulām. IR A  ceturtā daļa iesaka vēl vienu instru 
mentu —  fizikālo efektu un parādību izmantošanas la 
bulu. Pieņemsim, ka radušās grūtības, atrisinot 3 t. uz 
devumu, —  ar ko nomainīt mikrometrisko skrūvi. Mek
lējam  tabula aili «M ikropārvietojum l». Atrodam šajā 
ailē trīs fizikālos efektus: termiskā izplešanās, ap 
grieztais pjezoefekts. magnetostrikcija. Pēc tam mek 
lējām  grāmatās un rokasgrāmatās sīkākas ziņas par 
šiem efektiem.

Bet ja  uzdevumu tomēr neizdodas atrisināt?
Tad darbā lai/ pēdējo rezervi —  tipveida paņē

mienu sarakstu un to izmantošanas tabulu. L a i sasla 
dītu šo tabulu, va jadzēja  izanalizēt vairāk nekā četr 
desmit tūkstošus patentu un aulorapliecibu. turklāt atla 
sīja spēcīgākos izgudrojumus. Tabulā norādīts, kādi pa
ņēmieni va jadzīgi attiecīgās tehniskās pretrunas novēr
šanai. Būtība tabula atspoguļo vairāku izgudrotāju
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paaudžu pieredzi: la pasaka priekša, kā rīkojās šie 
izgudrotāji, risinot līdzīgus uzdevumus.

IR A  ceturtajā daļā sakopoti ļoti spēcīgi instrumenti. 
Bet, ja uzdevumu neizdodas atrisināt, tas nozīmē, ka kaut 
kur pašā sākumā pieļauta kļūda. Jāatgriežas pie IR A  
pirmās daļas. Ja turpretim uzdevums atrisināts . . . nē, 
darbs vienalga nebeidzas. Notiek rūpīga —  soli pa 
solim atrastas idejas pārbaude. Tā  ir IR A  piektā 
daļa. Pēc tam idejas attīstīšana, tās izmantošana 
cilu uzdevumu risināšanai (IR A  sestā daļa ). Tā, p ie 
mēram, uzdevumā par sārņiem atrasto putu aizsarg- 
slāņa ideju var izmantot ari 33. uzdevumā. Pārklāsim 
rūdu uz konveijera ar putu slāni — un putekļu nebūs. 
Putas viegli uzklāt, tās netraucēs rūdas izkraušanu no 
konveijera . . . Teicams atrisinājums!

IR A  septītā daļa —  paškontrole. Risinājuma reālā 
gaita jāsalīdzina ar to, kas paredzēta izgudrojumuz- 
devuma risināšanas algoritma. Vai ir novirzes? Kāpēc? 
Vai IR A  kaut kur «buksē»? Kāpēc? Vai paņēmienu 
sarakstu nevajag papildināt ar iegūto atbildi? . .

Katru mācību gadu uzkrājas desmitiem tūkstoši 
dažādu uzdevumu risinājumu pierakstu. Pēc šiem p ie
rakstiem var noteikt, kurās kļūdās vainojams izgudrotājs 
un kuras kļūdas ir  uz IR A  «sirdsapziņas», ja  tas nav 
parādījis pareizo ceļu uz atbildi. Kļūdas rūpīgi analizē, 
bet izgudrojumuzdevumu risināšanas algoritmā izdara 
labojumus, precizējumus, papildinājumus. Sākumā IRA 
lika salīdzināts ar pilsētu. Tagad var teikt: IRA ir 
pilsēta. kura visu laiku noliek strauja celtniecība. T a jā  
ceļ jaunus mikrorajonus, pārbūvē vecos rajonus, ie 
rīko jaunus ceļus . . .



KA KĻl!T PAH MEISTARU

Nereti nākas atbildēt uz jautājumu: «K ā  kļūt par iz 
gudrotāju?» Dažreiz jautājumu formulē citādi: «Paska
tieties, lūdzu, manu projektu un pasakiet, vai no manis 
iznāks izgudrotājs!» Projekti parasti medz būt ļoti vāji. 
bet tas vēl neko neizsaka. Trešaja klasē man reiz ie 
šāvās prāta: bet ka būtu, ja  izgatavotu «vakuuma» 
dirižabli. Jo vieglāka gaze, ar kuru pildīts dirižablis, jo  
lielāks cēlējspēks. No šejienes ģeniāla ideja: ja  d ir i
žabli būs tukšums, iegūs maksimālo cēiējspēku. Par 
lo, ka atmosfēras spiediens saspiedīs tādu dirižabli, es 
vienkārši nepadomāju . . .

Bet kā kļūt par izgudrotāju?
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Šis jautājums ne ar ko neatšķiras no jautājuma par 
to. ka kļūt par rakstnieku, ķirurgu, arhitektu, lido
tāju utt.

Kļūt par profesionāli (jebkurā darbības jom ā) prin
cipa var katrs. Vispirms va jag iegūt v idē jo  izglītību, 
bet pēc tam mācīties vēl piecus sešus gadus. Vairumu 
specialitāšu var apgūt noteiktās mācību iestādēs: skolās, 
tehnikumos, institūtos. Ja specialitāte ir jauna, ta jāap 
gūst patstāvīgi. Kā cilvēks kļuva par kinooperatoru, 
teiksim, 1910. gadā? Patstāvīgi apgūstot šo specialitāti 
praktiskajā darbā. Kā kļuva par raķešu tehnikas speciā
listu 1933. gadā? Arī patstāvīgi apgūstot jauno specia
litāti pēc grāmatām, praktiski, reaktīvās kustības 
pētīšanas grupās utt. Daudzi par raķešu speciālistiem 
kļuva, pārnākot šajā jom a no raķešu būvei tuvām teh
nikas nozarēm: planierists pārvērtas par raķešu lid
aparātu speciālistu, tvaika turbīnu inženieris ķērās pie 
turboreaktīvo dzinēju izstrādāšanas utt. 50. gadu beigās 
sāka veidoties prognostika —  zinātne par nākotnes pa
redzēšanu. Tagad tā ir vispāratzīta zinātne: sarakstīts 
ļoti daudz grāmatu, iznāk speciāli žurnāli, noliek kon 
ferences un kongresi. Bet no kurienes radās prognosti- 
kas speciālisti? Ieradās jaunajā zinātnē no malas, no
mainot savu specialitāti. Agrāk viņi b ija  inženieri, eko
nomisti, vēsturnieki . . :

Pasvītroju: par speciālistu var kļūt katrs. V a jag tikai 
mācīties —  lūk. ari viss! No tūkstots cilvēkiem, kas bei 
guši vidusskolu, noteikti visi tūkstots cilvēku var kļūt 
par speciālistiem. Reāli tas nenotiek, bet mēs aplūko
jam  jautājumu principā. Tātad tūkstotis no tūkstoša. 
Bet pec tam no tūkstots speciālistiem tikai simts spe
ciālistu kļūst par Meistariem. Un atkal jāpasvilro: 
principā par Meistaru var kļūt katrs. Bet reāli par 
Meistaru kļūst viens no desmit speciālistiem, tāpēc ka 
par meistarību jāmaksa ar m ilzīgu darbu. Speciālists 
spraigi mācās piecus sešus gadus. Nu. desmit gadus.
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Meistars mācās visu mūžu. Speciālists strādā septiņas 
astoņas stundas dienā. Kaut arī deviņas desmit stundas. 
Meistars visu laiku aizņemts ar savu darbu. Dažreiz 
saka: (Paskatieties, kāds talantīgs cilvēks! Viss viņam 
vieg li padodas . . . »  Tas ir bezjēdzīgs vārdu savirknē- 
jums. Talanta 99 vai pat visus 100 procentus sastāda 
darbs.

Nu, bet kā tālāk?
Tālāk šādi: no desmit Meistariem viens kļūst par 

Lielmeistaru. Un te vairs ne viss atkarīgs no paša 
cilvēka. Pirm ām  kārtām sabiedrībā jāparādās va ja  
dzībai pēc produkcijas, kuru var dot Lielmeistars. 
Kādam jānāk pie Meistara arhitekta ar pasūtījumu 
uzbūvēt unikālu celtni, kuru projektējot un ceļot Meis
tars izaug par Lielmeistaru. Ir  arī c ili ārēji faktori.
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Vajag, piemēram, lai darbības jomai, kurā strādā Meis
tars, būtu attīstības rezerves. 19. gadsimtā b ija  ne 
mazums lielisku Meistaru, kas projektēja un būvēja 
buru kuģus. Par to liecina kaut vai slavenie tējas kii- 
peri. Bet par kuģu būves Lielm eistaru kļuva pulksteņ-ļ 
meistars, mākslinieks, izgudrotājs Roberts Fultons, kas 
uzbūvēja neizskatīgu tvaikoni.

Kad jautā: < Ka kļūt par izgudrotāju?» - doma ne 
par vienkāršu izgudrotāju, bet par Meistaru vai pat 
Lielmeistaru. Tagad jus zināt šī jautājuma atbildi. 
Vispirms jākļūsl par profesionāli —  tas principa iespē
jams visiem. Bet tad jau redzēs . . .

Pagaidām  nav mācību iestādes izgudrotāju sagata 
vošanai. Bet darbojas visdažādākie kursi, skolas, iz 
gudrošanas jaunrades sabiedriskie institūti. Bet jāsāk 
ar grāmatām. Kaut vai ar šo grāmatu.



U ZD EVU M I, U ZD EVU M I, U ZD EVU M I .

Jaunrades uzdevumi jārisina visās cilvēku darbības 
jomās. Un vienmēr šo uzdevumu pamatā ir pretruna, 
kas jānovērš. A r laiku liks izveidotas teorijas jaunrades 
uzdevumu risināšanai zinātnē, mākslā, administratīvajā 
darbībā utt. P irm ie soļi šai virzienā jau  ir veikli. Atse
višķas leorijas pakāpeniski saplūdīs Kopējā Teorijā . 
Bet tas noliks pēc gadiem 20 . . 25. Radošas domāšanas 
izkopšanai pagaidām jāizm anlo izgudrojumuzdevumi. 
Ir  ļoti daudz uzdevumu, kuru atrisināšanai, skaidri 
zināms, zināšanu pieliek pat pieklās klases skolēnam. 
Vajadzīga tikai attapība. Lūk, viens no tādiem uzde- 
v umiem.
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io . uzdevums

M E D N IE K S  L’N  SL’,\S

Vecs mednieks, ejot taigā, vienm ēr ņēma Ildzi suni. 
Suns uzmeklēja zvēru, rēja. un mednieks guja riešanas 
virzienā. Bet notika nelaim e: mednieks kļuvu kurls. 
L a i suns atrastu zvēru, viņš jāpalaiž vaļā. nevis jā tur 
pie sevis. Bet tad mednieks nesadzirdēs suņa riešanu — 
viņam suns jāredz. jā tu r savā tuvuma. Pretruna!

L'n tad a tnāca . . . Nē. grāmatā, no kuras ņemts šis 
stcisls. izgudrotājs neatnāca. Vecais mednieks cieta badu 
un dom āja: ko tagad darīt. L'n beigu beigas atrada 
izeju.

Pamēģināsim  arī mēs atrisināt šo uzdevumu. V is
pirms pierakstīsim noteikumus. Suns l'i radīja akustisko 
lauku L  (apzīmēsim to ar bultiņu 1). Lauks iedarbojās 
uz mednieku l\> (bultiņa 2). Mednieks gā ja  pie suņa 
(bultiņa 3 ).

B ija  viellauks. viss bija  kārtība . . . Bet mednieks 
zaudēja dzirdi, parslāja dzirdēt suņa riešanu. Lauks L  
ir. bet mednieks to neuztver. Parādīsim  to ar viļņotu 
bul liņu:

Viellauks izjaukts, L  neiedarbojas uz V-2 , tāpēc 
l 'L> nepārvietojas uz \V 

Ko darīt?

L

L
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Saprotams, ka priekšlikums turēt suni sailē neder. 
Nav pieņemams ari priekšlikums izm anlol dzirdes apa 
ratu. Vecajam medniekam nebija šāda aparala.

Uzdevuma atrisinājumu nemeklējiet uz labu laim i! 
Pārlasiet otraja nodaļa iedaļu par viellauku analīzi! 
Uzdevums domāts patstāvīgai risināšanai. Atbildi varat 
atrast (i. Fedosejeva grāmatā «Jam buja ļaunais gars», 
no kurienes ņemts šis mednieka stāsts.

Daži vardi par iepriekš dotajiem  uzdevumiem.
10. uzdevumu par koksnes krāsošanu jūs droši vien 

atrisinājāt v ieg li: koku vajag nokrāsot jau pirms nocir
šanas. Krāsas šķīdumu piegādā saknēm, un krāsa kopā



ar sulām izplātās pa visu koku. Nav grūti atrisinat ari 
12. uzdevumu par plānu stikla lokšņu apstrādi: apstrā
dājot tās saliek kopā biezā kārtā. 14. uzdevumā par 
avarējušo lidmašīnu ir pateikts priekšā: dirižabli vajag 
izmantot un dirižabli nevajag izmantot. Zem avāriju 
cietušas lidmašīnas spārniem novieto iegarenus elastīgus 
balonus, ko piepilda ar saspiestu gaisu. Baloni piesar
dzīgi mazliet paceļ lidmašīnu. Bet zem baloniem uz 
stādīti ratiņi; lidmašīnu var vilkt. D irižabļa nav. un tas 
il kā ir; lidmašīnu atbalsta baloni ar gāzi.

18. uzdevumu par katamarānu nav grūti atrisināt, 
ja  jūs atceraties, ka trešajā attīstības posmā tehniskās 
sistēmas kļūst spējīgas pārkārtoties, dinamiskas, m ainī
gas. Izgudrotājs J. Lapins saņēma aulorapliecību 
Nr. 524728 par katamarānu, kura korpusi savienoti ar 
kustīgiem statņiem un nepieciešamības gadījum ā var 
satinoties. A r lādu katamarānu var vieglāk izbrauki 
cauri šauram upju slūžām.

L īdzīgs atrisinājums ir 21. uzdevumam par zemes- 
silcēju. Cauruļvadam jakļūst dinamiskam, kustīgam. 
Labos laika apstākļos tas turēsies augša pie ponto
niem. Bet sliktos laika apstākļos cauruļvads nolaidīsies 
lejā. l 'z  ūdens virsas paliks tikai pontoni, kam viļņi 
nekaitē.
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Interesanti, ka ari 22. uzdevumu (propelleris Kari 
sonam) risina, pārejot uz dinamisku, mainīgu konstruk
ciju. Propellerim  jābul lielam  lidojuma laikā un 
mazam, kad Karlsons nelido. Šim nolūkam propellera 
lāpstiņas jā izga lavo  no plānām plāksnītēm un jāsarilina 
kā rotaļlietai «V arde». Propellerim  griežoties, centr
bēdzes spēki atritina plāksnītes, tas kļūst lielas. Kad 
propelleris apstājas, plāksnītes atkal saritinās.

Interesanti atziniet, ka nesen izgudrotāju grupa sa
ņēma aulorapliecību par glābšanas ierīci, kas ir rotaļ
lietas «V arde» precīza kopija. Gara elastīga caurule 
saritināta ritulī. Ja šaja caurule padod saspiestu gaisu, 
la airi atritinās un aizstiepjas no kuģa līdz slīcējam.

20. uzdevums (kontuililrnas uzņemšanai un 2.‘$. uzde
vums (dimanta graudu u/klašanai vispār ir ļoti grūti.
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Bet jūs zināt likumu: vielai jāpievieno teroinagnē- 
lisks pulveris un ar magnētisko lauku jāvada vielas 
pārvietojums. Auklas vietā ņem cauruli, ko piepilda ar 
ieromagnētisku pulveri, vai ari vienkārši diegus piesū
cina ar līm i un apber ar dzelzs skaidiņām. Šādus diegus 
novieto uz fin iera plāksnes un \ada ar spēcīgiem m ag
nētiem, kas atrodas plāksnei otrā pusē.

Ar dimanta graudiem ir mazliet sarežģītāk. Uz tiem 
jā  uzpūs plana dzelzs pulvera kārtiņa. Bet tālāk viss 
notiek tāpat: iedarbojas ar magnētisko lauku, sakār
tojot piramīdiņas ar virsotnēm uz augšu.

Šie uzdevumi ir līdzīgi -to. uzdevumam par med
nieku. Lai lauks darbotos uz vielu, lai jāpievieno kāda 
cita viela, uz kuru šis lauks iedarbojas. Medniekam ja- 
pievieno vēl viena «v ie la », kas spej \iegli uztvert akus
tisko lauku . . .

24. uzdevumā par augļu iekraušanu jā izm anlo vieb  
lauku izjaukšanas noteikums: starp diviem  sadursmē 
esošiem augļiem jāalrodas trešajai vielai, kas līdzīga 
auglim, l'āda viela, piemēram, var būt mīksta lodīte.
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Ja kārbā ievietos divus desmitus tādu lodīšu, augļu 
triecieni tiks mīkstināti. T ā  kā kārba uzstādīta uz vibro- 
galda, vieglās lodītes vienmēr atradīsies augšējā slāni 
un drosmīgi uzņems krītošo augļu triecienus.

Te, taisnību sakot, rodas jautājums: bet ko darīt ar 
šim lodītēm, kad kārba piepildīta? Nepārlikt taču ar 
rokain tās nākamajā kārbā . . . Uzdevumi par objektu 
pārvietošanu jums ir labi zināmi. Lodītēs ierīko magnē
tiskas plāksnītes. Virs kārbas novieto elektromagnētu. 
Kad kārba piepildīta, ieslēdz elektromagnētu un lodītes 
izlec no kārbas. Konveijers aizvāc pilno kārbu un tās 
vietā novieto tukšu kārbu. Elektromagnētu izslēdz, lo 
dītes iekrīt kārbā un var padot augļus.

Kā jūs droši vien pamanījāt, 32. uzdevums par dzelzs 
pulvera pievienošanu polimēram ir ļoti līdzīgs trešajā



nodaļā aplūkotajam piemēram par ziežvielu slidotavai. 
Un atbilde tā pati: jāizm anto dzelzs savienojums, kas 
karstā polimērā sadalās.

Sarežģītāks ir 38. uzdevums par naftas vadu. Šķidru
mus. kas plūst pa cauruļvadu viens aiz otra «sadurā», 
atdala ar izturīgu gumijas lodi sadalītāju. Nu ko. izman 
tosim operatoru IL I .  Sāksim domas samazināt lodes iz 
mērus. Vienas lielas lodes vietā iedomāsimies ļoti daudz 
futbola bumbu vai tenisa bumbiņu, vai pat skrošu . . . 
Šaja ideja kaut kas ir —  «korķ i» patiešām var izgatavot 
no loti daudzām skrotīm, kas peld šķidrumā. Par lādu 

korķi» ir izdota pat autoraplieciba. Viss loģiski: cie 
tam «korķim » jānomainās ar dinamisku «korķ i» — tas 
atbilst tehnisko sistēmu attīstības vispārīgai tendencei.

Bet ja  domās eksperimentu turpinātu? Pāriesim  no 
skrotīm uz vēl sīkākām daļiņām — molekulām. Roda> 
ideja par šķidruma vai gāzes «korķ i». Gāzes «korķis» 
nevar būt sadalītājs, jo  nafta plūdīs cauri gāzei. Bet, 
lūk. šķidruma «korķis» ir iespējams. Kāds naftas pro
dukts. piemēram, petroleja, pēc tam ūdens «korķ is», 
bet aiz tā cits naftas produkts, teiksim, benzīns. Šķidram 
«korķim » ir milzīgas priekšrocības: tas nekad neie
sprūst cauruļvadā un brīvi iziet cauri starpslaciju sūk
ņiem. Bet šim «korķim » ir arī būtisks trūkums. Naftas 
produkti, kas plūst pirms «korķa» un aiz tā, iespie 
dīsies šķidrajā sadalītājā. «K orķa » galvas un astes daļas 
pakapeniski sajauksies ar naftas produktiem. Atdalīt 
no ūdens šos naftas produktus ir ļoti grūti; galasta
c ijā  «korķis» ar tajā nokļuvušajiem naftas produktiem 
«jāa izm et».

Form ulējam  IG R : «korķa» šķidrajai vielai, nonākot 
galastacijas rezervuārā, pašai jāatdalās no naftas pro
duktiem. Te ir tikai divas iespējas —  šķidrums kļūst 
cieta viela un izkrīt nogulsnēs vai pārvēršas gāzē un 
izgaist. Pāre ja  gāzē ir vilinošāka: cietās nogulsnes jāat 
filtrē, bet gāze izgaist. Tātad va jadzīga viela, kas augstā
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spiediena (nafta*. vada spiediens ir desmitiem atmo
sfēru) būtu šķidra, bet normālā spiediena gāzveida.

Atcerieties veco principu: līdzīgs šķist līdzīgā! Nafta 
ir organiska viela, bet mums vajag, lai «korķis» ne
šķistu naftā. Tātad par «korķ i» jāizmanto neorganisks 
šķidrums. Lēts. drošs, inerts attiecībā pret naftas pro 
dūktiem . . .  Ja ir tik siks pazīm ju uzskaitījums, nav 
grūti pēc rokasgrāmatas atrast piemērotu vielu. Paras
tajam amonjakam piem īt visas mūs interesējošās īpašī
bas. Šķidra amonjaka «korķis» droši atdalīs pa cauruļ
vadu plūstošos šķidrumus. Pa ceļam «korķis» daļēji 
sajaucas ar naftas produktiem, bet tas nav nekas bries 
migs: galastacijā amonjaks pārvēršas gāzē. bet nafta 
paliek rezervuārā.

Pēc tam kad esam izdomājuši šķidruma «korķ i», va 
rara droši ķerties pie 42. uzdevuma par kuģa korpusu. 
Pēc uzdevuma noteikumiem korpusam jākļūst lokanam, 
kustīgam. Nu ko. iedomāsimies, ka kuģa korpusa apšu
vums izgatavots no . . . šķidruma. Protams, neprātīga 
ideja, bet mums jau ir zināma pieredze cietas vielas 
pārvēršanai šķidruma . . . Bez tam operators IL I  un 
modelēšana ar maziem cilvēciņiem  noved tieši pie tas 
pašas idejas.

Tātad tērauda loksnes vietā —  šķidruma «loksne». 
Pirmās rūpes: ka izdarīt, lai šķidrums neiztītu? Vaja- 
dzēs no abām pusēm izveidot lokanus apvalkus, piemē
ram. no blīvas gumijas. Bet. lai ūdens neizlītu. apvalki 
jāsavieno ar starpsienām. Izveidojas siena, kas samon
tēta no gumijas termoforiem. Sm ieklīgi . . . Tom ēr daži 
izgudrotāji uzskata, ka apmēram tāda ir delfīna ādas 
uzbūve. T ika uzbūvēti modeļi ar līdzīgiem  apvalkiem. 
Noskaidrojās, ka šiem modeļiem, tos velkot, ir paze
mināta ūdens pretestība: lokanie apvalki rada mazāk 
virpuļu. Bet tomēr mākslīgie lokanie apvalki darbojas 
daudz sliktāk nekā dzīva delfīna āda. Delfīns var iz
mainīt adas virsmas formu, piemērojoties m ainīgajiem
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ārējiem  apstākļiem. Bet mākslīgie apvalki b ija  nedzīvi, 
tiem nepietika kustīguma, tie nevarēja izmainīt savu 
formu. Radas jauns uzdevums: kā vadīt katra lokana 
apvalka gabaliņa formu?

( Pievērsiet uzmanību: nereti viens uzdevums rada 
citu uzdevumu: izveidojas uzdevumu ķēdīte! Jāiet uz 
priekšu, neapstājoties pusceļā.)

Uzdevumu par lokanā apvalka «atdzīvināšanu» jums 
vajadzētu atrisināt viegli. Tas taču ir uzdevums par 
pārvietošanu; jāvada zem lokana apvalka esoša šķidru
ma kustība. Konstruēsim viellauku: pievienosim šķid 
rumam feromagnētiskas daļiņas un vadīsim ta pārvie
tošanu ar elektromagnētiem. Autorapliecība Nr. 457529 
par šo izgudrojumu izdota nevis kuģu būvētājiem , bet 
Ukrainas PSR Zinātņu akadēmijas Elektrodinamikas 
institūta fiziķiem .
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Atlicis pēdējais jautājums: vai kuģi var būt vispār 
bez korpusa?

Tād i kuģi jau sen pastāv, un jus to zināt. T ie  ir 
plosti. Korpusa tiem nav; baļķi, no kuriem tie izgata
voti. ir krava, taču pludināšanas laikā baļķi noder ari 
par korpusu. Angļu patentā Nr. 1403191 aprakstīts 
kuģis ar garu. čūskai līdzīgu korpusu no metāla kas 
tēm konteineriem. Sīka «ga lva » — velkošā daļa ar mo
toru —  velk lokanu «ķerm eni», kas samontēts 110 kon
teineriem.

Bet tagad uzdevumi patstāvīgai risināšanai.

-16. uzdevums 

A L IB I  IR , B E T  . . .

Kūda no almanaha « M ir  P r ik lu če ņ ij» izdevumiem  
bija publicēta P . Bagrjaka stāsts « V ilkacis ». Viena un 
taja pašā vakara, stāstīts šaja stasta. tika nogalināti 
gangsteris Morgāns un zinātnieks Leo Lansarē. Pa r  
p irm o slepkavību turēja aizdomas ar \1 orgānu konku
rējošo gangsteri Fo itu . par otro -  profesoru Greideru. 
Tom ēr katrs no aizdomas turēta jiem  varēja p ierad īt savu 
alibi. Galu galā izmeklētājs noziedznieku vainu p ierā 
dīja. Bet ka viņiem  izclevas pastrādāt noziegumu, sagla- 
bajot alibi'?

h /. uzdevums 

A T V IE N O JA S  P A T S  . . .

Izstaclē demonstrēja elektrisko lodāmuru, kas pā r
karstot atvienojas.
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Ka tas ierīkots '? jautāja viens no apmeklēta
jiem .

D roši vien ir  devējs, kas mēra temperatūru. -  
iem inējas cits apmeklētājs. Kad lodāmurs par 
karsis, devējs dod signālu un speciāls rele js to atvieno, 

l 'n  tad atnāca izgudrotājs.
\ a v  ne devēja, ne rele ja  —  viņš sacīja. L o d 

āmurs atvienojas pats. Visa viltība  tur. ka . . .
Ka jūs domājāt, kur slēpjas v iltīb a '?
Savu atbildi varat pārbaudīt žurnāla «R ad io » 

1978. gada 1. numura 58. lappusē.

A8. uzdevums

B Ū S L E T S

Fizikas m ācību grāmatu desm itajai klasei uzzīmēti 
clažadii tipu elektriskie kondensatori. Visvienkāršāko 
kondensatoru veido divas ar izolatoru, piem ēram, gaisu, 
atdalītas metāla plates. Jo mazāka gaisa spraugu, jo  lie 
lākā kondensatora kapacitāte. Rūpnīca, kur ražo uzska
tes līdzekļus skolām, izgatavoja kondensatoru, kura p la 
tes pārvietojam as ar m ikrom etrisko skrūvi.

S likti. —  sacīja rūpnīcas direktors, apskatot apa 
rātu. — Plates Ietas, bet m ikrom etriskās skrūves dēļ 
aparāts ir  dārgs.

Bet ko clarit'? iebilda galvenais inženieris.
—  M ēģinājum os nepieciešams ļo ti p recīz i pārvietot p la 
tes.

L’n tad atnaca izgudrotājs.
Aparats būs Iets! —  viņš sacīja. —  Jāizgata

vo . . .
Jūs droši vien ari paši nopratāt, kas jaizgatavo. 

Uzdevums na\ grūts.
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i9 . uzdevums

A IZ IE Š U  U Z  R O T A Ļ L IE T U  V E IK A L U  . . .

Fizikas institūta uzbūvēja eksperimentu veikšanas ie
kurtu. Tas galvenā daļa b ija  m ilzīgs vairak neka p iec 
desmit m etru garš pastāvīgais magnēts. N o  ārpuses 
magnētu nogludināju un nopulēja — no tā virsmas glu - 
duma bija atkarīga eksperimentu precizitāte.

Un pēkšņi notika nelaime. Uz magneta virsmas no
kļuva vairāki k ilogram i ļo li smalka tērauda pulvera. 
F iz iķ i satraucās: ka savākt šo pulveri, ja  magnets notur 
katru la  daļiņu'? Nopūst va i nomazgāt nav iespējams. 
N okasīt'? I lg i. turklāt sabojās magneta gludo virsmu. 
Izšķīdināt pu lveri skābē? Bet skābe saēdis metālu . . .

Un tad atnaca izgudrotājs.
Aiziešu uz rota ļlie tu  veikalu. viņš sacīja. — un 

notīrīšu magnētu pusstundas laikā.
I r  nevajadzīgs viellauks: divas vielas un magnētiskais 

lauks. L a i izjauktu šo viellauku. jā izm anto trešā viela. 
Kada'?

Šī uzdevuma atrisinājums atzīts par izgudrojumu, 
par to izdota autoraptiecība. Uzdevumu, starp citu, pa 
reizi atrisināja pat trešās klases skolēni.

50. uzdevums

j ā p a p i l d i n a  v i e l l a u k s  l ī d z  v e s e l a m

Rūpnīcā atraka cauruļvada posmu. Vajadzēja p re 
cizēt: uz kuru pusi plūst šķidrums caurulē'? Izklauvēju  
cauru li visādos veidos, ieklausījās. — neko neizdevās 
noteikt.

— Vajadzēs cauruli pārgriezt. —  sacīja inženie
ris. K o p a d a rīs i. . .
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I n tad atnuca izgudrotājs.
Kāpēc g r ie z t? - viņš izbrīnījās. JapapiUlinu 

vielluuks līdz veselam. I r  divas vielas caurule un 
šķidrums. Atliek p ielik t vel lauku.

Uzdevums vienkāršs, taču par ta atrisinājumu ari 
izsniegta autorapliecība.

5 /. uzdevums 

AR  P IL IE N IE M  T IK S IM  G A L Ā !

Labora torija  uzstādīja iekurtu svarīga eksperimenta 
veikšanai. Šajā iekārtu, starp citu. b ija  vertikāla cau
rule. kuru kustējās šķidra polim ēru p ilien i ( krita smagu 
ma spēku iedarbību). Iekurtu palaida un . . .

Izslēgt! deva rīkojum u laboratorijas vaclī 
lajs. - Tus neder. Mums vujudzīgi sīki p ilien iņ i bet krīt 
lie li p ilieni.

P ilie n i patiešām iznāk lieli. sacīja inže 
nieris. Tu r neko nevar darīt.
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Pilienus krišanas laika vajag sasmalcinot. — 
atbildēju vadītājs. Tiesa gan. nezinu, ka la iz
darīt . . . Savietot režģi"? \e . neder, p ilien iem  jakrīl 
brīvi.

l 'n  tad atnācu izgudrotājs.
Nekas, ar p ilien iem  tiksim  gala! —  viņš sacī

ja. Dota viena viela, p ievienosim  otru vielu un lauku. 
Ļ o t i vienkārši: lauks darbosies uz otru vielu kas lid o 
jum a laika sasmalcinos pilienus . . .

.la rodas grūtības, pārlasiet iedaļa « Konstruēsim 
uzdevuma modeli! >! Atbildi varat pārbaudīt «izgudro 
jumu biļetena» 1975. gada 46. numura 170. lappusē. 
Tur dota izgudrojuma formula, no kuras viegli sapra- 
lisiet. ko ierosinājuši Baltkrievijas PSR Zinātņu aka 
dēmijas Metālpolimēro sistēmu mehānikas institūta 
līdzstrādnieki. Tehniskajās bibliotēkās glabajas visu 
iepriekšējo gadu izgudrojumu biļeten i», vajadzīgo nu
muru nav grūti atrast.

j'2. uzdevums 

P Ē D U  D Z IN Ē J A  N O S L Ē P U M S

Nesen Baltkrievijas Y ielejas rūpniecības konstrue- 
šanus un tehnoloģijas institūta līdzstrādnieku grupa 
saņemu autorapliecibii N r. ii)!38U  par rotaļlietu  

suns pedu dzinējs ». Uz grīdas atrodas plastmasas 
nūjiņas, pedu dzinējs pārvietojās starp tam. pēkšņi 
suņuks apslujas pie vienas no nūjiņām  un sāk 

riet . . . Nav g rū ti saprast, ka rota ļlie ta  pārvietojās: 
ir baterija m otoriņš, ritenīši. Skaidrs, kā la « r e j » :  bate
r ija  darbina trokšņa ierīci. Bet ka suņuks atrod vienu 
nujiņu starp simts citam  nūjiņām  ? Dzīvs suns lo atrod  
pec ožas. Bet rota ļlie ta  darbojas citād i . . . Kādu nere
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dzam a  « z im e »  atrodas uz • n o la u p ītu s »  n ū jiņ a s . un ka 
suņuks šo « z īm i »  atrod'?

Ja ir grūli atbildei, pašķirstiet aslolās klases fizikas 
mācību grāmatu. Atbildi varat pārbaudīt izgudro
jumu biļetena > 1980. gada 48. numura 2o. lappusē.

o.V. uzdevums 

S M I L Š P A P Ī R A  V I L T A

Visi noteikti ir  redzējuši smilšpapīru. A r to  apstrādā 
visdužadakos izstrādā jumus. Hei sm ilšpapīram ir  tra 
kums: la izgatavošanai izmanto izturīgu papīra vai au
duma pamatni. Sm ilšpapīrs iznāk ciets, ar to g rū ti ap 
strādāt izstrudajuma virsmas padziļinājumus. Sm ilšpa
p īra  viela vajag kaut ko c ilu  - tikpat vienkāršu un 
ērtu. bet p ien ierolu  virsmas padziļinā jum u apstrudei. 
Ko jus varat ieteikt
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o i .  uzdevums

B ĪS T A M Ā  P L A N Ē T A

Kada fantastikas stasta aprakstīta dīvainu planēta, 
l 'z tās viss ir  tupat ka uz Zem es: tāda p a li atmosfēra, 
tadi paši augi un dzīvnieki. Bet kukaiņi un putni lido 
ar virsskaņas ātrumu. Neskaidrosim, ka viņiem  tas iz
dodas. L ielas būtība ir  citur. Jūs noteikti z inu l. ka lid 
mašīnu sadursme ar putniem  dažreiz izraisu avariju. 
lie t te gaiss p iepild īts ar dzīvam lod ēm » un lād i
ņiem . Izsēdināju divus kosmonautus un tik tikko 
izdevās tos izglābt. Pat bruņu visurgā jēju  virsskaņas 

mušas» a ir i sagruva . . . Iedom ājietiēs. ka esat ekspe
dīcijas dalībnieks uz tadas planētas! Iesakiet., ka nodro
šināt sevi un ekipāžu!

Atbildi varai atrast krājumā N'aučnaja fantastika» 
(M.. Znaņije. 1980. 22. laid.).
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55. uzdevums

K A F IJ A  B E ZS V A R A  S T Ā V O K L I

Kādu citā fantastikas stāstā kosmonauts nolēma 
uzvārīt kafiju . Ka to izdarīt bezsvara stāvok li'?

Ļ o t i vienkārši. spriež kosmonauts. \ ix 
pirm s magnetizēšu šķidrumu, pēc tam ari trauku, kura 
to varišu ( metāla lasi ar garu rok tu ri). Lūk. tas ari 
viss!

l'ugud rnes dzersim ka fiju  turku gaume no mag 
netizetām tasēm. saka kosmonauts.
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Ka jūs domājāt, vai viņam izdevās uzvārīt kāliju? 
Ka jūs būtu vārījuši kafiju  bezsvara stāvokli? .Ņemiet 
vērā. ka tas jā izdara vienkārši un droši! Jaatceras. pro
tams. ari tas. ka kafija i jasaglaba sava garša.

od. uzdevums 

L A Z U R ĪT S  PA  V IĻ Ņ IE M  TR A U C O ŠA JA I

Ju jus esul lasījuši Aleksandru Grīnu romānu « Pu 
viļņ iem  traucoša ■. tad protams, atceraties brīnišķīgo 
piem inekli H elg ju  pilsētas laukumā. Tad. luk. uzrādās 
jauns skulptors, kas nolenui izveidot tieši tādu pierni 
nekli. Traucoša» viņam izdevās viegla, trauksmai 
nu. noslēpumaina . . . Zem  tas kaļam  skulptors nolēma 
novietot gludu lazuntu z ili balta dabisku akmens 
plātni, jo  lazurīts pec krasas pārsteidzoši atgudina putas 
sakultu jūru. Darbnīca i piegādāju piecdesm it lielu  ak 
meņu. L a i katram akmenim izveidotu kubu form u, 
lie to ju  visālruko paņēm ienu: akmens virsmu izlīdzināju  
ar degli. Uguns asus meles upkuuseju ukmeni. nogriezu 
nelulzenuinus. nogludināju virsmu. Un tom ēr durbs 
veicus ļo ti leni. Lu iku pa luikum vajadzēja degli no
virzīt suņus un purbuudlt virsm u: vui tu ir horizon
tālu. vai nav slīpu, l ie k tu D a r b u  bieži partruucu ari 
tapec. ku sargajas no tu. lai lazurīts nepārkurstu un 
nesaplaisatu . . .

Skulptors sutraucas: tuvojus .4. Grīnu 100. dzimšanas 
(lienu, bet « 7 raucoša» uz laukumu vel nebiju uzstā
d ī t u . . .  Tad viendien skulptora meitu (v iņa  mucijus 
piektā ja  klusē) ieteica loti vienkāršu pa/iemienu- kus 
ļuva akmens virsmas lidzinašunu puutrinat desmit re i
zes. A r šo paņēmienu luzuritu upstrude notika a iri 
bez pauzēm un parlru iikum iem . Interesanti vui jus 
nojautai, ko ierosināju meitene
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57. uzdevums

Š A L C IE T  L G C X S D Z E S E J l'S  . . .

Pa radio paziņoja : gaidāmus rudens salnas.
Nu gan ir slikti. — sacīja sovhoza direk

tors. - Ko darīt ar izm ēģinājum u iec irk n i'? Tu r taču 
ir augi kas m īl siltumu . . .

Iecirknis liels. — nopūlas galvenais agronoms, 
ar p lēv i neparvilk t. neapsildīt . . .

Un tad atnaca izgudrotājs.
Saglabāt siltumu lielā  iecirknī'? pārvaicā ja  

viņš. —  Sauciet ugunsdzēsējus. man ir ieleja.
Ka jus domājat. kāpēc ievajadzējas ugunsdzēsējus? 

Atbildi varai pārbaudīt laikraksta «P ioņerskaja Prav- 
da 1980. gada 15. aprīļa numurā.

58. uzdevums 

U Z M A N ĪB U  -  D Z E L K Š Ņ I!

Uztiniet uz zīm uļa stiepli un pec tam zīm uli izvel 
cie t! Izveidojas spirāle. Apmēram tuda veida izgatavo 
serpenhncauruli. Š im  nolūkam cauruli uztin uz šablona 
< ari caurule, tikai resnāka). novelk izveidojušos spi 
ra li —  un serpentīneaurule gatava. Pavisam  vienkār
ši . . .  Bet viendien ievajadzējas serpentīneaurules izga
tavot no dzelkšņotām caurulēm. Ceham piegādāju vara 
caurules, kuram biju uz visām pusēm izv irz īti usi dzelk
šņi. M eistari saka prā tot: ja  cauruli salieks, tinot uz 
šublonu. dzelkšņi suspiedisies. nolūzis. Vurbūt ņemt koku 
šablonu? Dzelkšņi paliks veseli, tikui iedursies koka. 
Bet ka pēc lam  izvilkt šablonu'?
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Un tad. protams, atnāca izgudrotājs.
Starp citu. jūs ari paši tiksiet gala ar šo uzdevumu, 

vai ne'?
Atbildi varat pārbaudīt laikraksta «P ioņerskaja 

P ravda» 1981. gada 17. februāra numurā.

59. uzdevums 

A T K A L  A U X  B S Ē Ž  U Z  JU M T A  . . .

D iv i aparāti A un B savienoti ar metālu cauruli. 
Parasti aparātā .4 tem peratūra ir  augstaka nekā apa 
rātu B. Caurule sasilst, un siltums pa tās sienām plūst 
no A uz B (kā  no karstas tējas pa tasi uz roku ). Bet 
dažreiz aparatā B tem peratūra strauji pieaug. Siltums 
nedrīkst pariet no B uz A. Ka izdarīt, la i caurules sienas 
pārvadītu siltumu tikai vienā virziena -  no A uz B'?

Atbildi varat atrast laikraksta <■ Pioņerskaja Pravda» 
1980. gada 1. jū lija  numurā.

60. uzdevums

D O K T O R A M  A/KASĀP V A JA D ZĪG S  T E R M O M E T R S

Parastais term om etrs izgudrots lo ti sen. Stikla stob
riņā ievietota plāksnīte ar cipariem  un svītriņām , bet 
pie plāksnītes piestiprināta tievu caurulīte, kuru pa
ceļas dzīvsudraba stabiņš. Ka redzat, uzbūve pavisam  
vienkārša — la  ir term om etra priekšrocība. Bet ir  arī 
viens trūkums: grūti saskatīt, līdz kodam līm enim  pa 
celies dzīvsudrabs lieva ja  caurulīte.

Vai atceraties, kā doktors Aikasap ārstēja zvērus 
Ā fr ik a '?
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«\ e  acu viņš neaizver 
\ e  guļ viņš. ne ed. ne dzer.
Desmit bezmiega naktis viņš 
Nopūlas, nabadziņš 
l n m eri t ik tem peratūru .»

Desmit naktis vērīgi raudzīties termometros nav 
viegls darbs. Cik ļoti doktoram Aikāsāp noderētu ter
mometri. kam viegli saskatīt dzīvsudraba stabiņu!

Jūs noteikti jau iedomājaties, ka caurulīti vajadzētu 
izgatavot resnāku. Diemžēl platā caurulītē, temperatūrai 
pazeminoties, dzīvsudrabs pats bez kratīšanas noslīdēs 
uz leju. bet tas termometram nav pieļaujams.

Tātad pamēģiniet izdomāt jaunu termometru! Visas 
parastā termometra īpašības jāsaglaba. bet dzīvsudraba 
stabiņam jākļūsl labi saskatāmam.

O ru . ka. atrisinājuši šos uzdevumus, jūs gribēsiet 
treniņu turpināt. Bet varbūt jūs interesē pavisam jauni, 
vēl nerisināti uzdevumi? . . Laiku pa laikam laikraksts 

Pioņerskaja Pravda» publicē lappusi «Izobretatj? Eto 
tak složno! Eto tak proslo !» («Izgudrot? Tas ir tik sarež
ģīti! Tas ir tik v ienkārš i!»), rīkojot konkursus izgudro- 
juīn uz devumu risināšanā. Interesantus uzdevumus var 
atrast ari žurnālā «Tehnika i Nauka». Sākot ar 1981. ga 
du. tajā publicē ari stāstus par fizikas (vienkāršas, 
skolas fizikas!| izmantošanu izgudrojumuzdevumu risi
nāšanā.

Cilveces vēsturē sakās ar izgudrojumiem. T ika iz 
gudroti pirm ie akmens darbarīki, un uz Zemes radās
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homo sapieris - sapratīgais cilvēks . . . (irū ti saskaitīt, 
cik izgudrojumu kopš tā laika izdarīts. Vajadzēja i/ 
gudrot visu, pilnīgi visu. kas ir ap mums. Mēs, piem ē
ram. nezinām, kas un kad izgudrojis buru. Šis lieliskais 
izgudrojums dzīvo tūkstošiem gadu un ari dzīvos —  ir 
projekti kosmiskajiem kuģiem ar saules burām, kas 
uztver gaismas spiedienu. Vai varat iedomāties, ko pār
dzīvoja  izgudrotājs, pirmoreiz paceļot buru? .Noteikti 
b ija  saulaina un vējaina diena V ēja  brāzma piepūta 
rupji austo mašu buru, un plosts nodrebot atrāvās no 
krasta. Saliecoties iečīkstējās vēsturē pirmais masts. 
Saules vizuli lēkāja pa viļņiem, bet cilvēks to neie
vēroja. Strauji pukstēja sirds: kas zina, vai izdosies no 
jauna piestāt pie krasta, briesm īgi pat atskatīties, bet 
vienalga —  lūk. tas satraucošais, neprātīgais, lielais 
uzvaras mirklis! Vējš pirmoreiz paklausīja cilvēkam, 
un plosts traucas uz priekšu, šķeļot viļņus . . .

A r izgudrojumiem —  to radīšanu, izmēģināšanu, ie 
viešanu vienmēr saistās aizraujoši piedzīvojumi. La i 
atrisinātu jaunu tehnisku uzdevumu, va jag ne mazāk 
prāta elastības un drosmes, ka bija  vajadzīgs d 'Arla- 
ņanam, lai uzveiktu kardināla R išeljē ļaunprātības . . . 
Izgudrojumuzdevumi dažkārt mēdz būt viltīgāki un 
spēcīgāki par visiem kardināliem. Ja gribat mūsdie
nīgus. interesantus piedzīvojumus, kas dotu cilvēkiem 
labumu, nodarbojieties ar izgudrošanu!

Tehniskajā jaunradē jūs gaida aizraujoši p iedzī
vojumi to pietiks visam mūžam. Bet gatavoties šiem 
piedzīvojumiem vajag kopš bērnības jo  agrāk, jo  
labāk, tapāt kā sportā. Tāpēc nezaudējiet laiku . . .

Vēlu panākumus!



PIEZĪM ES,
KAM PIETR Ū K A  VIETAS UZ  M AĻAM

IZGUDROJUM S. A TK LĀ JU M S

Izgudrojumam nepieciešamas četras pazīmes: tam 
jābūt uzdevuma tehniskajam risinājumam; jābūt novi 
tālei (jaunumam); būtiski jāalšķiras no jau zināmā; 
jādod lietderīgs efekts.

Tā, piemēram, jauna dzīvnieku dresēšanas metode 
nav izgudrojums: nav uzdevuma tehniskā risinājuma. 
Ja jūs ieteiksiet «kolektīvus velosipēdu ar četriem p ie
ciem sēdekļiem, arī tas nebūs izgudrojums. Tāds velo 
sipēds nav jaunums, tas b ija  jau pagājušajā gadsimtā.

Apvienosim krāsotāja otu ar lāpstu. It kā kaut kas 
jauns. Bet otu un lāpstu izmanto pa vecam, šo instru
mentu apvienojumam nav nekādu jaunu īpašību. Bet, ja  
nav jaunu īpašību, jaunu (pie tam būtisku, ievērojamu) 
atšķirību, —  nav ari izgudrojuma.

Tagad pieņemsim, ka kāds ieteicis jaunu elektriskā 
skaitītāja «apmānīšanas» paņēmienu. Šo «jaun ieve
dumu» nevar uzskatīt par izgudrojumu — tas nedod 
lietderīgu efektu.

Kā redzat, priekšlikumam, lai to atzītu par izgudro
jumu. jāiztur četri bargi kritēriji. Priekšlikumus pār
bauda Vissavienības Valsts patentu ekspertīzes zināt
niskās pētniecības institūts. Katru gadu Padom ju Savie
nībā reģistrē vairāk nekā simttūkstoš izgudrojumu.

Bieži izgudrojumu jauc ar atklājumu. Izgudrot var 
tikai to, kas agrāk nav bijis, piemēram, pirmā lidmašīna 
ir izgudrojums.

197



Alklāt nozīmē alrast to, kas jau  pastāv dabā, bet ne
bija zināms. Vispasaules gravitāciju  nevarēja izgudrot, 
to varēja tikai atklāt, jo  tā pastāvējusi vienmēr. Ņulona 
likumi. Oma likums, ūdens sadalīšana ūdeņradī un skā- 
bekli. augu šūnveida uzbūve —  tie visi ir atklājumi.

Sākot ar 1959. gadu, mūsu zemē reģistrē ari atklāju
mus. Pa  šo laiku ir izdarīti vairāk nekā divsimt atklā
jumi.

Bet tagad paineģiniet paši noteikt, kuri no minē
tajiem piemēriem ir atklājumi un kuri izgudro
jumi.

1. Virpa. '1. Tērauda iegūšana no čuguna. 3. Ķermeņu 
inerce. 4. Svārstību atkarība no svārsta garuma. 5. 
Pulksteņa svārsts.

P A T E N T S . A U T O R A P L IE C ĪB A

Marka Tvena romāna «Konektikutas jeņķis karaļa 
Artura galm ā» varonis, nokļūstot no 19. gadsimta vidus
laikos. vispirms nodibina patentu biroju. Bez la, viņš 
saka. nebūs izgudrojumu.

Izgudrojuma radīšana prasa noteiktu darbu. La i par 
šo darbu saņemtu atlīdzību, izgudrotājam jābūt dro
šam, ka bez atļaujas neviens neizmantos viņa izgudro
jumu. Patents dod tiesības izgudrotājam rīkoties ar 
savu izgudrojumu, kā pats vēlas. Kapitālistiskajās va l
stīs patenti kļūst par peļņas iegūšanas līdzekli.

Padom ju Savienībā un cilās sociālistiskajās valstis 
izgudrotāji saņem nevis patentus, bet autorapliecības. 
L īd z īg i patentam autorapliecība apliecina, ka priekš 
likums atzīts par izgudrojumu, un norāda, kas un kad 
izdarījis šo izgudrojumu. Autorapliecība —  atšķirībā 
no patenta nodod izgudrojuma izmantošanas tiesības 
valstij. Bet valsts garantē izgudrotājam  atlīdzību.
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P IE T E IK U M S . IZGUDROJUM A 
A P R A K S T S  UN F O R M U LA

Lai uzdevuma jauns tehniskais risinājums tiktu atzīts 
par izgudrojumu, jāiesniedz pieteikums Vissavienības 
Valsts patentu ekspertīzes zinātniskās pētniecības insti
tūtā. Pieteikums sastāv no izgudrojuma apraksta, rasē
jumiem un iesnieguma. Dažreiz tajā iekļauj arī doku 
nientus par izgudrojuma pārbaudi un speciālistu at
sauksmes.

Izgudrojuma aprakstā norāda izgudrojuma nosau 
kumu un tehnikas nozari, uz kuru tas atliecas. Pēc tam 
uzskaita agrāk zināmos risinājumus un to trūkumus. 
Bet tad izklāsta izgudrojuma uzdevumu, sīki analizē 
ta būtību un priekšrocības. Ka jūs jau  zināt, apraksts 
beidzas ar izgudrojuma formulu. Tā. piemēram: « Panē 
miens betona blīvēšanai ar mehāniskām svārstībām, 
kas atšķiras ar to. ka trokšņa samazināšanas nolūkā 
izmanto nedzirdamas infraskaņas svārstības.» Betona 
blīvēšana ar svārstību palīdzību bija  pazīstama sen, 
par to teikts pirms vārdiem  < kas atšķiras». Izgudrojuma 
novitāte infraskaņas svārstību izmantošana. In fra 
skaņa — mazāk nekā divdesmit svārstību sekundē. 
Cilvēka auss šādas svārstības vienkārši ne uzver; betons 
būvējas, bet trokšņa nav. Tāda ir šī izgudrojuma bū
tība.

IZG U D R O TĀJĀ  T IE S ĪB A S

Senas Grieķijas pilsētā Sibarīdā pastāvēja likums, 
kas aizsargaja tiesības tiem. kuri izdomāja jaunu (un 
garšīgu!) ēdienu: nevienam, izņemot izgudrotāju, ne 
b ija  tiesību gada laikā gatavot un pārdot šo ēdienu . . .
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Gadsimtu gaitā izgudrotāju tiesības pakāpeniski pa
plašinājās. Sevišķi lielas tās ir mūsu zemē. Padomju 
likums garantē izgudrotājam tiesības uz atlīdzību. Iz 
gudrotājs var piešķirt izgudrojumam savu vārdu. Iz 
gudrotajam ir tiesības piedalīties izgudrojuma ieviešanā. 
Visizcilākajiem  izgudrotājiem piešķir «Nopeln iem  ba 
g'atā izgudrotāja» nosaukumu.

Gandrīz katrā Vissavienības Tautas saimniecības 
sasniegumu izstādes paviljonā var ieraudzīt izgudrotāju 
portretus. Jaunas mašīnas un jauni medikamenti, jauni 
alīdumi un jaunas augu šķirnes —  visur ieguldīts iz
gudrotāju darbs.

Izgudrotājs klausas «pulsu»

K ā darba gaitā noteikt, vai gultni ir plaisa? «V ese
lam » gultnim ir viena svārstību frekvence (to var izmērīt 
iepriekš), bet «s lim ajam » —  cita frekvence: plaisa 
taču dala gultni divās daļas, tāpēc mainās garums un 
līdz ar to svārstību frekvence.

Pēdējā laikā izdotas daudzas aulorapliecības par lī 
dzigiem  izgudrojumiem. Agrāk, piemēram, pulējot m e
tālā lentes, vajadzēja bieži apstādināt procesu, lai iz 
mērītu lentes biezumu. Bet tagad to izmēra, nepār 
traucot darbu: lentei, kas atrodas skābes šķīdumā, liek 
svārstīties, un pēc svārstību frekvences spriež par tās 
biezumu.

Ārsti mēra cilvēkam pulsu — tas ir visvienkār
šākais paņēmiens, ka uzzināt par organisma veselības 
stāvokli. Svārstību frekvence kaut kas līdzīgs pul
sam: ta stāsta par mašīnās un mehānismos iemontēto 
detaļu stāvokli. Ja izmainījies detaļas garums, masa 
vai ārējās vides spiediens uz to. uzreiz mainās detaļas 
svārstību frekvence.
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■Slikts tas ārsts, kas nezina par pulsu. Ari izgudro
tājam stingri jāiegaumē, ka katram «dzelzs gabalam » 
ir < pulss». kas ļoti precīzi signalizē par tā stāvokli.

Bet tagad vienkāršs uzdevums. Zemē iedzīti pali. 
Kā pārbaudīt, vai tie turas gruntī pietiekami stipri?

Lodītes, udeiis un fantazija

Daudzās zemes domāja par to, ka samazināt naftas 
zudumus no rezervuāriem. Vasarā rezervuāri stipri sa 
silst un daudz naftas iztvaiko. Varētu likties, ka nav 
grūti eļļaino šķidrumu nosegt ar peldošu vāku. Naftas 
līmenim pazeminoties, tāds vāks shd uz leju. Bet ne
laime tā. ka rezervuāra sienas nav gludas, tāpēc starp 
vāku un sienām paliek sprauga un nafta iztvaiko. Centās 
izgudrot vākus ar lokanām, piegulošām malām. Iznāca 
sarežģīti un dārgi. Tehniskā pretruna: naftas zudumi 
samazinās, bet iekārta kļūst sarežģītāka. Un tad radās 
ļoti vienkāršs priekšlikums: iebērt rezervuārā sīkas lo
dītes līdzīgas galda tenisa bumbiņām, tikai nedaudz 
mazākas. Lodītes droši pārklāj jebkuras formas naftas 
rezervuāra virsu. Asprātīgs izgudrojums, vai nav tie 
sa? Izgudrotāja meistarība izpaužas tādejādi, ka sarež
ģīts uzdevums liek atrisināts ar vienkāršiem līdzekļiem.

Bet tagad iedomājieties cehu, kurā metāla izstrā
dājumus pārklāj ar niķeli vai hromu! Darbmašinu v ie 
lā —  vannas, kurās iegremdē izstrādājumus. Bet van 
nas cilvēkam  kaitīgu sālu šķīdumi. Kā rīkoties? Iz 
gatavot vākus? Bet visu laiku vannās jāiegrem dē iz
strādājumi un no tām jāvelk āra gatavie izstrādājumi, 
lāpēc vāki traucēs darbu. Atkal pretruna, la ļoti līdzīga 
iepriekšējā uzdevuma pretrunai. Bet vienādas pretrunas 
vienādi novērš. Jūs noteikti jau  nopratāt: vannas virsa 
jānoklāj ar lodīšu kārtu. Tāds vāks aizturēs salu šļaka
tas un ne traucēs darbu.
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Nesen kādā rūpnīcā vajadzēja sagriezi biezu tē
rauda loksni. Loksne griežot jāpārvieto, jāpagriež. Bet 
kā to izdarīt, ja  loksnes masa ir vairāk neka pusotras 
tonnas un garums apmēram seši metri? Un atkal iz lī
dzēja peldošās lodītes. Katra lodīte taču var nest zināmu 
slodzi. Lodīšu var but daudz, un arī pašas lodītes var 
būt lielākās. Tad tās iztur solīdu slodzi. T a  radas pludiņ- 
konveijera ideja. Pārsteidz ši konveijera vienkāršība. 
Pa lekni plūsl ūdens, bet ūdeni peld dobās metāla 
lodes, kas pārvieto kravu. Lūk, ari viss!

Maiss +  gaiss

Kā pārvadāt pa dzelzceļu trauslus stikla aparātus? 
Pirms divdesmit gadiem izgudrotāji ieteica šim nolū
kam izmantot elastīgus plastmasas maisus: maisos ie- 
sūknē gaisu, un tie b līvi un mīksti iespīlē kravu. 
«Maiss -ļ- gaiss» —  loti vienkāršs un ērts mehānisms. 
Nav nekāds brīnums, ka izgudrotāji sāka lo izmantot 
dažādu uzdevumu risināšanai, kuros vajadzēja vienu
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priekšmetu cieši piespiest pie cila priekšmeta. Ja. pie 
mēram, zāģējot jāiespīlē trausls priekšmets, izmanto 
«gaisa maisu» (autorapliecība Nr. 409875). Radās va 
jadzība cieši piespiest jaudīga elektriskā pārslēga vienu 
plāksnīti pie otras plāksnītes — atkal «gaisa maiss» 
(ASV patents Nr. 3305652). Jāpiespiež magnētiskā len 
te pie magnetofona rullīša atkal < gaisa maiss» (au
torapliecība Nr. 268691). Pat smagos ģipša apsējus, 
ko liek uz lūzumiem, izgudrotāji ierosināja nomainīt 
ar «gaisa maisiem» . . .

Bet vai var pilnveidot pašu «gaisa m aisu»?
Jūs zināt ļoti pamatīgu paņēmienu: vielai pievieno 

dzelzs pulveri un uz vielu  iedarbojas ar magnētu vai 
elektromagnētu. Nesen parādījās jauns izgudrojums 
(autorapliecība Nr. 534351): «gaisa maisā» iebera 
dzelzs pulveri, bet no ārpuses uz pulveri sāka iedar 
bolies ar elektromagnētu. «Gaisa maiss» ieguva jaunu 
īpašību radās iespēja viegli mainīt maisa piespie 
šanas spēku pie detaļas. Pagaidām  magnetizētais maiss 
ieteikts detaļu piespiešanai slīpēšanā. Bet viegli pare
dzēt, ka izgudrotāji pakāpeniski magnetizēs arī daudzus 
citus «gaisa maisus».
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Dabas izgudrots

Kādai jābūt mašīnai, kas, pārvietojas zem zemes? Šads 
jautājums tika uzdots laikraksta «P ioņerskaja Pravda» 
lasītājiem. Lūk. tipiska atbilde: «Traktors ar priekšā 
uzstādītam lāpstām, kas griež zem i.» La i pārvietotos 
uz priekšu kaut vai par vienu metru, tādai mašīnai 
« japārlāpsto» ļoti daudz zemes: traktors pārāk plats 
un augsts, tas nav piemērots kustībai šaurā telpā. M ašī
nas. kas paredzētas darbam vienos apstakļos, nevar 
lietot citos apstākļos. B ija  projekti apakšzemesgājējiem 
ar spārniem. Bet kāpēc apakšzemesgājejam vajadzīgi 
spārni?

Visos projektos apakšzemesgajējs atsvieda zemi al 
pakaļ. Bet kurmis — dzīva apakšzemes mašīna strādā 
citādi. Viņš atstaj aiz sevis tukšu tuneli, pa kuru viegli 
atgriezties. Pirms gadiem divdesmit inženieris A. Tre- 
beļevs sadomaja uzbūvēt apakšzemesgājēju un veica 
ar kurmjiem interesantus eksperimentus. Kastē ar no- 
blielelu  zemi viņš ielaida kurmi, bet kasti caurskatīja 
ar rentgenstariem. Izrādījās, ka kurmis visu laiku groza



galvu, iespiežot zemi tuneļa sienas. Pirms dažiem gadiem 
padomju izgudrotāju grupa saņēma autoraplieeibu par 

mākslīgo kurm i». Mašīnas priekšdaļā novietots griezej- 
konuss. Tas ne tikai griež zemi, bet ari grozās līdzīgi 
kurmja galvai, iespiežot zemes daļiņas tuneļa sienās.

Izgudrotājam, kā redzat, jazina ne tikai tehnika. 
Labam izgudrotājam jāorientējas ari bioloģija, jāzina 
tas. ko daba jau radījusi.

Apiet Arhim edu

Kad Saša Ždans-Puškins ierādās izgudrošanas sa 
biedriskajā institūtā, uzņemšanas komisija, jāatzlstas. 
samulsa. Vai septītās klases skolēnam bus pa spēkam 
mācīties kopā ar zinātņu kandidātiem, inženieriem, ve 
cāko kursu studentiem?

Divus gadus Saša apguva izgudrošanas paņēmienus, 
risināja uzdevumus, mācījās orientēties patentu in for
mācijā. Viņš pats nosūtīja uz Vissavienības Valsts pa
tentu ekspertīzes zinātniskās pētniecības institūtu p ie
teikumu par tehniska uzdevuma jaunu risinājumu. Drīz 
pienāca atbilde: Sašas priekšlikums atzīts par izgudro
jumu.

Iedomājieties pludiņu rezervuārā ar ūdeni! Pludiņš 
atbalsta vienu no darbmašīnas daļām. Pēc Arhiinēda 
likuma albalslspēks ir vienāds ar pludiņa izspiestā 
ūdens svaru. Bet, ja  atbalslspēks jāpalielina 10— 12 re i
žu? Izgatavot pludiņu lielāku nevar, nav vietas. Vai 
nomainīt ūdeni ar smagāku šķidrumu? Tas būs dārgi, 
un atbalstspēks palielināsies tikai trīs četras reizes. 
Arhimēda likums kaut ka jāapiel. Bet kā to izdarīt?

Sašas izgudrojuma būtība ir šada: ūdeni ieber vis
smalkāko dzelzs pulveri un uz izveidojušos suspensiju 
iedarbojas ar magnētisko lauku. Tadā veida ūdens 
īpatnējo svaru var palielināt 10— 12 reizes.
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Izm antojot par pamatu savu izgudrojumu, Saša a iz
stāvēja diplomdarbu izgudrošanas sabiedriskajā insti
tūtā. Komisijas vienprātīgs vērtējums: uzdevums atri
sināts teicami!

Ir izgudrojumi, kuru liktenis, loti atgadina Andersena 
pasaku par neglīto pīlēnu. T o  ari knābj, apsmej . . .

Pirmais tvaikonis, kas parpeldeja Atlantijas okeānu, 
lielu daļu ceļa veica . . . zem buram. Uz tvaikoņa nebija 
ne pasažieru, ne kravas. Visas tilpnes bija pilnas ar 
oglēm un tomēr kurināmā nepietika. Laikrakstos 
rakstīja: «Tvaikoņu reisi pāri okeānam —  absurds. 
Kuģis ved tikai kurināmo pats sev!»

P irm o putekļu sūcēju (tas tika uzbūvēts 1901. gadā) 
tik tikko varēja novietot ratos, ko ar grūtībām vilka 
divi spēcīgi zirgi. Šī ierīce piebrauca pie mājas, strād
nieki ritināja vaļa šļūteni, ievilka to istabā, iedarbinaja 
motoru, un tīrīšana sakās.

Uzreiz salasījās pūlis: par rūcošo mašīnu smējās, to 
apsvaidīja ar akmeņiem . . .

Bet saule glāstīs spārnus . . .
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Pirm ie kabatas pulksteņi b ija  lik smagi, ka tos nebija 
iespējams nēsāt kabata. To  īpašnieki bieži nolīga su
laiņus. kas nesa aiz viņiem pulksteņus.

Tad nu gan bija ko smiet . . .
P irm ā saules dzinēja enerģijas tik tikko pietika, lai 

iedarbinātu mazu tipogrāfijas mašīnu, kas iespieda la ik
rakstu «So lnce». Apmākušās dienās laikraksts neiz- 
naea. tas bija par iemeslu neskaitāmām karikatūrām 
un zobgalībam . . . Bet vai tāpēc saules enerģijas izman
tošanas ideja bija  kļūdaina? Tagad saules elementi dar 
bojas Zemes mākslīgajos pavadoņos un kosmiskajos 
kuģos, dod gaismu bākām, darbina sūkņus tuksnešos.

Jaunās mašīnas jāvērtē nevis pēc to nepievilcīgā arējā 
izskata, bet pēc tajās iemiesoto ideju spēka. Pienāks 
diena, kad neglītais pilens kļūs par sniegbaltu gulbi, 
l'n . kā sacīja Andersens, vecie gulbji nolieks viņa 
priekša galvas, bet saule glāstīs viņa spārnus.

Kuģis tīģera āda

Izgudrotājs G . Sutjagins ierosinaja kuģus apvilkt ar 
mākslīgo kažokādu —  lai jāsamazina kuģa berze pret
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ūdeni un gaisu. Iedom ājieties ostu ar tādiem kuģiem! 
Braši laineri mākslīgās geparda kažokādās, ātrgaitas 
kuteri sintētiskas tīģera un sniega leoparda adās. smagie 
tankkuģi lāčādās, staltas jahtas sermuļādu kažociņos . . . 
Bet pagaidām vajadzētu padomāt par šis idejas izman
tošanu modelismā un sporta tehnikā.

Okcanam jabūt tīram

Braucienos ar «R a -1 » un <Ra-2» Tūrs Heijerdals 
bija pārsteigts, cik ļoti piesārņots Atlantijas okeāns. 
Dažkārt nailas plankumi stiepās no horizonta līdz hori
zontam.

Okeānos un juras nokļūst apmēram viens procents 
pārvadājamās naftas — tas ir  m iljoniem  to n n u ... 
Izgudrotāji neatlaidīgi meklē paņēmienus cīņai ar šo 
piesārņojumu. Naftas plankumus mēģina sadedzināt, 
savākt ar m ilzīgiem  plastmasas sūkļiem. Viens no v is
interesantākajiem paņēmieniem ir tāds. ka naftas plan
kumus apkaisa ar magnētisku pulveri. Rodas m aisī
jums. kam piemīt magnētiskas īpašības. A r elektro



magnētu tādu maisījumu var savākt no ūdens virsmas 
un iepildīt naftas ķērāja kuģa tvertnēs.

Bet tankkuģu izmēri palielinās.. Nesen cieta avāriju 
tankkuģis ar pusmiljons tonnu ietilpību. Par laimi tas 
b ija bezkravas reiss. Bet ja  būtu izlijis  pusmiljons tonnu 
naftas? Kā savāktu m ilzīgo naftas ezeru? Pagaidām  šim 
uzdevumam nav laba risinājuma. Izgudrotāji turpina 
meklējumus.

Pasaka tik malds, 
bet inums tajā zīnūgs atzinums . . .

No pirmā acu uzmetiena kapteiņa Gudrimeļa stāstī
tie notikumi liekas pavisam neticami. Bet, tajos iedzi
ļinoties, izradās, ka gandrīz visi tie satur interesantu 
izgudrojumideju graudus; tāpat ka barona Minhauzena 
izdomājumi. Ne mazums izgudrojum ideju ir arī grama 
tas par Guliveru, Alisi, Mazo Princi. Rakstnieki izdomā 
neparastas, reizem ļoti sarežģītas situācijās un pēc tam 
liek saviem varoņiem meklēt izeju no tām.

Vai atceraties, kas notika ar Gudrimeli Kanādā? 
Vajadzēja ar nartām pārcelties uz Aļasku, un «Bēdas»



ekipāža iegādājās briedi un suni. Tad pēkšņi no
skaidrojās, ka briedis nepavisam nav briedis, bet . . . 
govs. Suns arī, izrādījās, nav suns, bet vilcēns. Tom ēr 
Gudrimelis atrada atjautīgu izeju no stāvokļa: vilcēnu 
iejūdza govij aiz muguras, un govs izbijusies sāka 
joņot ar m ilzīgu ātrumu . . . Apmēram tas pats nolika 
arī ar baronu Minhauzenu, kad viņam dzinās pakaļ 
lauva, bel priekšā gaid īja  krokodils. Minhauzens pama
nījās saskaitīt divus «m īnusus», un tie savstarpēji iznī
cinājās. Izgudrošanas teorija šo paņēmienu izsaka 
šādi: viens kaitīgais faktors jāsaskaita ar cilu kaitīgo 
faktoru, lai summa būtu vienāda ar nulli.

Viens par diviem

Labu izgudrotāju var pazīt «pēc rokraksta» —  pēc 
raksturīgām īpatnībām: ko un kā viņš izdomā. Tāds 
«rokraksts» ir arī kapteinim Gudrimelim. Vairums
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Gudrimeļa izdomājumu balstās uz to, ka kadu priekš
metu sāk izmantot tam neparastā veidā. «B ēdas» glāb
šanas riņķis kļūst par sakām, vara burti «B  ē-d-a> pār
vēršas pakavos, ugunsdzēsi izmanto cīņai ar žņaudzēj
čūsku. un pat vāveres aizstaj dzinēju . . .

Likt vienam priekšmetam veikt divkāršu darbu —  
pamatīgs izgudrošanas paņēmiens, ko lieto ļoti plaši. 
Kad projektēja kosmisko staciju «Venera-12», pēdējā 
momentā ievajadzējas nolaišanās aparātā ievietot vēl 
vienu aparātu ar sešu kilogramu masu. Konstruktori 
par to negribēja ne dzirdēt: par kādiem sešiem kilo 
gramiem var būt runa, ja  ņemts vēra un sadalīts katrs 
grams un aparāta masu palielinat nedrīkst? Ln  tomēr 
izeju atrada.

Ja kuģim nav kravas, stabilitātes uzlabošanas no
lūkā lajā jāiekrauj balasts —  smiltis, ūdens. Gudri 
melis smilšu vielā  ņēma zemi. T ā  noderēja par balastu 
un vienlaikus ari par augsni, kurā auga masts-palma.

Stacijas «Venera-12» nolaišanās aparātā arī b ija  pa
redzēts uzstādīt «balastu» ta saucamo centrēšanas
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kravu, kas lodveida aparātam liktu nolaisties stingri 
noteiktā stāvokli. Centrēšanas kravas v ielā  uzstādīja vēl 
vienu aparātu —  tas noderēja gan ka krava, gan ari kā 
aparāts . . .

Dīvaina Jātnieka izgudrojums

Vai atceraties, kā Alise A izspogulijā sastapa dīvaino 
Jātnieku?

« —  Tieši tad es izgudroju jaunu paņēmienu, kā 
tikt pari vārtiem. Vai jūs vēlaties to zināt?

Ja. patiešām, ļoti. Alise piek lājīg i atbildēja.
Es jums izstāstīšu, kā man tas ienāca prātā. 

Jātnieks sacīja. Redzat, es pats sev teicu, —  problē
ma ir kājas, jo  galva jau  ir pietiekami augstu. Vispirms 
es uzlieku uz vārtu augšējās malas galvu . . . tad galva 
ir pieliekam i augstu . . . tad nostājos uz galvas . . . lad 
ari kājas ir pietiekami augstu, un tad. redzat . . .  es esmu 
jau pāri vārtiem .»
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Alise ne pārāk ticēja Jātniekam \irtam b ija  daudz 
neveiksmīgu ideju. Bel dīvainais paņēmiens, ka pār
kāpt pari vārtiem, patiešām izrādījās interesants iz 
gudrojums. Padomju izgudrotāji G. Katiss un I. Meļņi- 
čenko uzbūvēja visurgājēju, kas darbojas tieši ta, kā 
pastāstīja Jātnieks. Visurgājējs sastāv no diviem ar rāmi 
savienotiem ratiņiem. Vieni ratiņi atrodas virs otriem. 
P ieejot pie šķēršļa, visurgājējs uzliek uz tā augšējos ra
tiņus. Ka pareizi piebilda Jātnieks, to izdarīt nav grūti, 
jo  ratiņi jau  ir pietiekami augstu. Pa rāmi, kas savieno 
ratiņus, kravu pārvieto no apakšējiem ratiņiem uz aug 
šejieni. Tagad atliek pacelt apakšējos ratiņus, novietot 
tos uz augšējiem un visurgājējs var pārvietoties 
tālāk . . .



Vai izgudrotajam vajadzīga fantastika?

Reiz laikraksta «P ioņerskaja Pravda» redakcija kopā 
ar izgudrojumuzdevumu atbildēm saņēma vēstuli, kurā 
bija  rakstīts: «Mums klasē notika diskusija: vai ir 
vērts lasīt fantastiku? Daudzi uzskata, ka nav jēgas, 
jo. kā viņi saka, «tas ir n ereā li».» Nu ko, doma diezgan 
iz p la t ī t a . . . ,  bet nepareiza. Fantastika liecas saskatīt 
nākotni, bet vai tad tā ir nereāla?

Fantasti aprakstīja lidmašīnas, zemūdenes, te lev i
zorus, kad nekā līdzīga vēl nebija. Bet tagad taču tie 
kļuvuši par īstenību! Fantasti raksta par lidojumiem 
ārpus Saules sistēmas, par robotiem, par cilvēka orga
nisma pārkārtojumiem. Pēc gadiem 20 arī tie būs reāli.



Fantastika ir  kā prožektors, kas apgaismo nākotni. Bet 
jūs, kas tagad mācāties skolā, dzīvosiet šajā nākotnē.

Ir, protams, arī p iln īgi nereālas fantastikas idejas. 
Bet ari tās ir lietderīgas, jo  attīsta iztēli, māca domāt. 
A r lielgabala šāviņu nevar aizlidot uz Mēnesi, tomēr 
K. Ciolkovskis rakstīja, ka pirmo pamudinājumu viņa 
darbiem devis Žila  Verna romāns «N o  Zemes uz 
M ēnesi».

La i veiktu reālus izgudrojumus un reālus atklāju
mus, vajadzīga fantāzija.

Vladim irs Iļjičs Ļeņins fantāziju  nosaucis par vis
vērtīgāko prāta īpašību.

Prata spēks

Fantāzija ir radoša izdoma, domas elastība. Jo ba
gātāka fantāzija, jo  labāk. Mūsdienu izgudrotājam ne 
pieciešams lasīt zinātnisko fantastiku tā samazina 
psiholoģisko inerci, palielina iztēles spējas. Fantāziju  
va jag attīstīt, izmantojot tādus paņēmienus kā opera
tors IL I .  MMC, IGR.

Mēs dzīvojam  zinātniski tehniskās revolūcijas la ik
meta. Galvenais šajā revolūcijā nav tas, ka rodas jaunas 
mašīnas, —  tās radās arī agrāk. Galvenais ir tas, ka 
mainās jaunu mašīnu «izdomāšanas» paņēmieni. Jaun
rades uzdevumu risināšanā neorganizētu domāšanu no 
maina stingra domāšanas organizācija.

Katrai domas darbībai jabūt precīzai un pārbaudītai 
kā lidotāju kustībām.

Vēstures rītausmā cilvēks iemācījās valdīt pār uguni. 
Tagad viņš mācās vadīt vēl varenāku spēku —  prata 
spēku, kas ietiecas nezināmajā.
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P A M Ē Ģ IN IE T  S P E R T  N A K A M O  S O L I!

(Pēcvārda vieta)

Kad saka, ka. izstudējot izgudrojumuzdevumu risi
nāšanas metodiku, katrs var kļūt par izgudrotāju, daudzi 
to saprot ne visai pareizi. Ieguvuši par doto nozari 
vispaviršākos priekšstatus, viņi tūlīt pat ķeras pie sa
režģītu uzdevumu risināšanas, bet, cietuši neveiksmi, 
tikpat steidzīgi secina, ka viņi ir piemānīti, ka metodika 
nesagatavo tehniskajai jaunradei. Tiesa gan, ir ari lādi, 
kas meklē cēloni sevī. nepieciešamo spēju trū 
kuinā.

Tom ēr nesteidzieties ar secinājumiem! Pamēģiniet 
vispirms izprast savu neveiksmju cēloni!

Ja runa ir par apmācību peldēšanā, hokejā, daiļlēk- 
šanā vai lekšana ar slēpēm no tramplīna, visi lieliski 
saprot, ka ar zināšanām vien ir par maz. Vajadzīgi 
sistemātiski un neatlaidīgi treniņi. Sasniegumu līmenis 
daudzējādā ziņā ir atkarīgs no cilvēka neatlaidības, 
viņa gatavības pārvarēt grūtības. Tas ir svarīgi jebkura 
darbības veida, bet it sevišķi tehniskas jaunrades uz
devumu risināšanas apgūšanā.

La i trenētos izgudrojumuzdevumu risināšanā, nav 
vajadzīgas ne speciālās telpas, ne arī īpašs inventārs, 
ka tas ir sporta nodarbībās. Pietiek ar zīmuli un papīru. 
Šeit ir citādas grūtības.

Daļa no šīm grūtībām saistīta ar pašu topošo iz 
gudrotāju. L īdz apmācības sākumam viņam taču uzkrā
jusies zināma pieredze, izveidojušies savi darba paņē
mieni, noteikta attieksme pret apkārt esošo, sevi pašu
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un savām iespējām. Tas viss var būt nopietns šķērslis 
jaunu darba metožu apgūšana. T ā  pārvarēšanai nepie
ciešams ilgstošs sistemātisks darbs.

Tom ēr var rasties jautājums: bet vai vispār vajag 
mācīties speciālas uzdevumu risināšanas metodes? 
Daudzus gadus taču izgudrotāji iztika bez tām, tomēr 
tehnika nepārtraukti attīstījās, turklāt attīstības tempi 
nemitīgi pieauga.

Zināmā mērā šim apgalvojumam var piekrist. Dažādi 
praktiķi nereti gūst labākus panākumus nekā profesio
nāli. kas ir  speciāli sagatavoti. Bet no tā taču neviens 
neizdara secinājumu, ka zinašanas nav vajadzīgas. P ie 
tiekami augsta jaunrades līmeņa praktiķi sastopami ne 
\isai bieži, turklāt ne visi uzdevumi viņiem ir pa spē 
kam. Pat vistalantīgākie praktiķi jū t vajadzību m ācī
ties.

Tom ēr gan zinātne, gan tehnika nepārtraukti mainās. 
Atbilstoši jāmainās arī metodēm, kuras izmanto jaunu 
risinājumu meklējumiem, —  citādi krasi samazināsies 
darba efektivitāte un temps, radīsies arvien vairāk 
neveiksmīgu risinājumu. Bet, lai sekmīgi izstrādātu 
jaunas metodes un efektīvāk tās izmantotu, nepiecie 
sams izprast tās likumsakarības, uz kurām šīs metodes 
balstās. Citiem vārdiem sakol, metodēm jābūt pamato 
tām ar noteiktu teoriju.

Šajā grāmatā aplūkotās tehniskās jaunrades uzde
vumu risināšanas metodes mācīšana jau ietverta daudzu 
nozaru vadošo darbinieku un speciālistu Kvalifikācijas 
celšanas institūtu mācību programmās. Šai nodaļai alvē 
lēta viena no centrālajām vielām  jaunajā kursā «T e li 
niskās jaunrades pam ali», kas ieviests Ukrainas PSR 
tehnisko augstskolu mācību programmas. Izgudrojum 
uzdevumu risināšanas teorijas un metodikas nodar 
bibas noliek ari daudzās sabiedriskajās skolās un īn.v,Ii- 
tūtos.
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Kas gan tam par iemeslu? Kāpēc radās vajadzība 
izstrādāt speciālas uzdevumu risināšanas metodes? 
Kāpēc nevarēja aprobežoties ar veco metožu izmanto
šanu?

Galvenais cēlonis —  pašu tehnisko uzdevumu rakstura 
izmaiņa un pirmām kārtām to savstarpējās sakarības 
un atkarības pakāpes pastiprināšanās.

Ja ilgi neizdodas atrisināt atsevišķus izolētus uzde
vumus, tā vēl tikai pusbēda kaut arī tas nav vēlams, 
tomēr ir pieļaujams. Cita lieta, kad risināmais uzde 
vunis ietilpst ka sastāvdaļa kādā lielā sistēmā. Tad ka
vēšanās ar viena uzdevuma atrisināšanu var traucēt 
visas sistēmas darbu. Turklāt no gada gadā šie traucē 
jumi iegūst arvien asāku formu. T e  vairs nedrīkst 
gaidīt, kad gadījums, intuīcija, iedvesma palīdzēs iz 
gudrotajam atrisināt uzdevumu. Nepieciešami siste
mātiski meklējumi, lai savlaicīgi iegūtu va jadzīgo atri 
sinājumu. Bet arī ar to nepietiek. Atrastajam atrisi
nājumam jāatbilst tai sistēmai, kurā doto uzdevumu 
izvirzīja , un galvenajām  tehnikas attīstības likumsaka 
ribām —  citādi tas ļoti ātri novecos.

Šajā grāmatā doti tikai atsevišķi izgudrojumuzde
vumu risināšanas teorijas un metodikas elementi. Bet 
tie ir tikai pamatelementi, pirmie soļi šai jaunajā no 
zarē. Tos apguvuši, jūs varat sākt mācīties visu meto
diku, kas ir  noteikta uzdevumu atrisinājumu meklē
šanas programma. Šajā posmā varat izmantot G. A ll- 
šūlera un A. Seļucka grāmatu «Spārni Ik aram »1 («K ā  
risināt izgudrojumuzdevumus»). Šo grāmatu tagad iz 
manto par mācību līdzekli daudzās profesionāli teh 
niskajās vidusskolās. Tātad to saprast ir piln īgi pa spē 
kam ari jums. Nakamo soli varat spert, izlasot otru

1 Г. Альтигуллер. А. Селюцкий. Крылья для Икара. Карелия- 
1980.
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G. Altšūlera gramatu «Jaunrade kā precīza z i
nātne»1.

Visas šajās grāmatās runa ir par vienu un to pašu 
metodi, kas ieguvusi nosaukumu 1HA. Ar to jūs iepa
zināties šīs grāmatas nodaļa «Talanta algoritm s». Šīs 
metodes autors ir Genrihs Saulovičs Altšūlers. Savus 
zinātniskās fantastikas darbus viņš parasti publicē ar 
pseidonīmu G. Altovs. A r šādu pseidonīmu viņš jau 
vairākus gadus vada laikraksta < Pioņerskaja Pravda» 
rubriku « Izobretatj’? Eto tak složno! E lo tak prosto!» 
(«Izgudrot? Tas ir tik sarežģīti! Tas ir tik v ienkārši!») 
Agrāk šai rubrikai bija  nosaukums «I vot prišol 
izobretateļ» («U n  tad atnāca izgudrotā js»). T ā  ka rubri
kas materiāls izmantots par pamatu šis grāmatas sarak
stīšanā. ari grāmatas nosaukumam izraudzīts viens no 
rubrikas nosaukumiem. Saglabāts arī autora pseidonīms, 
kaut gan grāmatā, ka jūs paši pārliecinājāties, runa 
ir nevis par fantastiskām, bet par piln īgi reālām lie 
tām — par sagatavošanos mūsdienu tehniskās jaun
rades uzdevumu risināšanai.

V ispārizglītojošo vidusskolu mācību programmās pa
gaidām diemžēl nav ietverta tehniskās jaunrades teo 
rijas un metodikas mācīšana, kaut ari tā varētu būtiski 
palīdzēt daudzu mācību disciplīnu apgūšanā. Taču 
katrs šo metodiku var izstudēt patstāvīgi, lasot attie 
cigas grāmatas un rakstus periodikas izdevumos.

La i jūsu nodarbības būtu efektīvākas, pacentieties 
ievērot zināmus noteikumus! Pirm ām  kārtām nestei 
dzieties pariet no vienas grāmatas uz cilu grāmatu, 
pacentieties iegūt no katras grāmatas pēc iespējas 
vairāk! Turklāt ļoti svarīgi ir ievērot noteiktu vielas mā
cīšanās secību. Metodikas apgūšanā sevišķi svarīgi ir 
pareizi izmantot mācību uzdevumus.

1 Г. Альтшуллер. Творчество как точная наука. Советское радио, 
1979.
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Uzdevumi, ar kuriem iepazināties šajā grāmatā, ne
daudz atšķiras no parasti skolā risināmiem uzdevu
miem. Tiem  ir sava specifika, kas pirmām kārtām izpau
žas lajā apstākli, ka katra uzdevuma pamatā ir teh
niska uzdevuma reāls atrisinājums, kurš atzīts par iz 
gudrojumu. Šajā gadījumā vienu no pēdējām  autor- 
apliecībām, kas satur visinteresantāko atrisinājumu, iz
manto par savdabīgu «kon tro la tb ildh .

Sagatavojot mācību uzdevumus skolēniem, no plašā 
autorapliecibu 1111 patentu fonda parasti izvēlas tādus, 
kuru izpratnei nav vajadzīgas speciālas zināšanas. L ielu  
daļu šo uzdevumu var atrisināt skolas programmas ie 
tvaros, kaut arī pieļaujama speciālāku zināšanu izman
tošana.

Tehniskajiem  uzdevumiem raksturīgi daudzi atrisi
nājuma varianti, tāpēc jūsu darba rezultāti var izrā 
dīties diezgan daudzveidīgi, lai gan IR A  orientē meklē
šanu noteikta virziena. Turklāt jūs katrā ziņā varat 
iegūt «kontrolatb ild i» vai vismaz tai maksimāli tuvu 
atbildi, bet varat ari. izvēloties nedaudz atšķirīgu v ir 
zienu, iegūt atrisinājumu, kas būtiski atšķiras no 
kontrolatbildes. Tad izvirzās jauna, diezgan sarežģīta 
problēma: iegūtais atrisinājums jāsalidzina ar «kontrol- 
atbildi» un jānovērtē katra varianta priekšrocības un 
trūkumi. P iln īg i iespējams, ka pirm ajā posmā salīdzi
nājuma rezultāts nebūs jums par labu. Tom ēr nevajag 
satraukties. Turpmāk jums bus arī interesantāki atrisi 
nājumi. Bet tomēr nesteidzieties pārāk tālu aiziet no 
«kontrolatbildes», pacentieties jau pašā sākumā no
skaidrot cēloņus, kas traucē jums to iegūt!

Iegūta atrisinājuma pareiza novērtēšana nereti mēdz 
būt daudz sarežģītāka nekā pats tā iegūšanas process. 
Nav nejaušība, ka pētnieki nereti atstaj bez ievērības 
lielus atklājumus, jo nav sapratuši, ko īsti viņi iegu
vuši. Atrisinājuma pareiza novērtēšana, protams, ir pa 
spēkam tikai pietiekami lieliem speciālistiem, kas labi
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pārzina to sistēmu, kurā iegūtajam atrisinājumam jā ie 
tilpst kā sastāvdaļai. Lūk, tāpēc metodikas mācīšanās 
pirmajā posmā va jag orientēties pēc «kontrolatbildes», 
kas jau  izgājusi ekspertīzi

Mācību uzdevumu risināšanas procesā daudzi no 
jums varbūt gribēs atrisinājumu iegūt mazliet ātrāk, 
balstoties uz minējumiem vai izmantojot kādu analogu 
tipveida risinājumu. Pacentieties šo tieksmi pārvarēt! 
Minējums, bez šaubām, ļoti noder, tomēr tas var jums 
sagādāt vilšanos visnepiemērotākajā brīdī. Tāpēc pacen
tieties jau  sākumā orientēties uz sistemātisku, mērķ
tiecīgu atrisinājuma meklēšanu, balstoties uz tiem meto
dikas elementiem, ar kuriem jau  esat paspējuši iepa
zīties, pat tajā gadījumā, ja  uzdevums jums liekas 
diezgan vienkāršs. Uzdevuma vienkāršība var izrādīties 
maldinoša. Bez tam, risinot sarežģītāku uzdevumu, būs 
jau par vēlu sākt atrisinājuma meklēšanas metodikas 
mācīšanos. Tāpēc nesteidzieties iegūt gatavu atbildi! 
Pacentieties visu laiku ieverot, ka runa ir par jums 
jaunas darba metodes apgūšanu, par uzdevuma atrisi 
nājuma meklēšanas vadīšanu!

Atcerieties —  teorija un metodika katra atsevišķi ne
var nodrošināt tādu vadīšanu! Tām  noteikti jabut ciešā 
kopsakarā. L a i nodrošinātu tādu kopsakarību un sadar 
bību, jau no paša sākuma tās jāapgūst vienlaicīgi. 
Uzdevumu risināšanai nemitīgi jabalstās uz teoriju, 
kas savukārt jāizmanto atrisinājuma meklēšanas meto 
dikas apzinātākai apgūšanai.

Psiholoģisko zinātņu kandidāte N. Ļ iņkova
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