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Nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi, Ban biên tập BTSK đăng lại nội dung bài toán đã được 
đăng trên BTSK số 2/2011: 

Có một cách để tránh sử dụng nhầm cà phê bẩn là dùng cà phê nguyên hạt chưa rang (cà 
phê sống). Vì nếu cà phê nguyên hạt đã rang cũng có nguy cơ bị làm “bẩn” ở công đoạn 
rang. Dù rang công nghiệp hay rang ở nhà, yếu tố rang vẫn quan trọng nhất. Với nhiệt độ 
rang trong khoảng 188 – 282oC, thời gian dao động trong khoảng 3 – 30 phút, người ta sẽ có 
nhiều loại cà phê chỉ với duy nhất nguồn nguyên liệu cà phê sống ban đầu. Quá trình nhiệt 
giải (Pyrolysis, còn gọi là chưng khô) sẽ tạo ra đa dạng các hương, vị đặc trưng cho cà phê. 

Sau rang, cà phê phải được làm nguội nhanh, giữ kín để không làm mất mùi hương. Điều 
đáng tiếc là quá trình sau nhiệt giải làm xuất hiện rất nhiều khí CO2. Trong điều kiện giữ kín, 
khí CO2 bị nhốt lại làm biến chất cà phê nghiêm trọng. Người ta không thể chờ cho kết thúc 
sự giải phóng khí CO2 sau nhiệt giải rồi mới tiến hành cất giữ kín cà phê, vì quá trình thoát 
khí CO2 kéo dài đến cả tuần. Bạn đọc có giải pháp nào cho rắc rối này không? 

Dưới đây là bài giải của bạn Chu Thái Minh Khôi: 

Hệ có trong bài toán gồm các yếu tố: 

- Cà phê (sau khi rang) 

- Khí CO2 (sinh ra trong quá trình nhiệt giải) 

Mối liên kết giữa hai yếu tố được thể hiện trong hình vẽ 

Cà phê 
Khí 
CO2 
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Chúng ta có trạng thái bài toán 

Từ trạng thái bài toán, chúng ta có trạng thái lời giải: 

Để đưa hệ có trong bài toán từ trạng thái bài toán sang trạng thái lời giải, chúng ta có thể 
chọn một trong các mục đích cần đạt sau: 

1. Khí CO2 có tiếp xúc với cà phê nhưng không làm biến chất cà phê. (MĐCĐ1) 

2. Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê nên không làm biến chất cà phê. (MĐCĐ2) 

Chúng ta khảo sát MĐCĐ1: 

Khí CO2 có tiếp xúc với cà phê nhưng không làm biến chất cà phê. Tồn tại một giới hạn về 
lượng khí CO2 không làm biến chất cà phê: ta gọi lượng giới hạn này là a. Khi cà phê bị biến 
chất, có nghĩa là tồn tại một lượng khí CO2 > a. 

Tóm lại, ta có: 

- Lượng khí CO2 trong bình chứa cà phê ≤ a: Cà phê không bị khí CO2 làm cho biến chất 

- Lượng khí CO2 trong bình chứa cà phê > a: Cà phê sẽ bị khí CO2 làm cho biến chất 

Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với MĐCĐ1 (ML1) được phát biểu: 

Lượng khí CO2 phải ít để không làm cà phê biến chất và lượng khí CO2 phải nhiều do chúng 
liên tục được sinh ra trong quá trình nhiệt giải. 

Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML1: 

BĐM1: (1.1) Một lượng khí CO2 ≤ a được phép tiếp xúc với cà phê, phần còn lại không 
tiếp xúc với cà phê 

 (1.2) Một lượng khí CO2 vượt quá giới hạn a phải biến khỏi vùng không gian có 
cà phê. 

BĐM2: (2.1) Khí CO2 chỉ tiếp xúc với cà phê trong thời gian ngắn đủ để không làm biến 
chất cà phê, sau đó, không còn tiếp xúc với cà phê nữa. 

 (2.2) Lượng khí CO2 tiếp xúc với cà phê trong thời gian cực ngắn nên không làm 
biến chất cà phê. 

 

Chúng ta sẽ khảo sát MĐCĐ2: 

Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê nên không làm biến chất cà phê. 

làm biến chất 
Cà phê Khí 

CO2 

không làm 

biến chất 

Cà phê Khí 
CO2 
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Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với MĐCĐ2 (ML2) được phát biểu: 

Khí CO2 phải không tiếp xúc với cà phê để không làm cà phê bị biến chất và phải tiếp xúc 
với cà phê do điều kiện bài toán 

Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML2: 

BĐM1: (1.1) Phân cà phê thành hai phần: phần ngoài tiếp xúc với CO2 và phần trong 
(phần kiểm soát tính chất của hạt cà phê) không tiếp xúc với CO2. 

 (1.2) - Làm cho khí CO2 bay khỏi vùng không gian có chứa cà phê 

  - Kết hợp CO2 với một chất tạo thành hợp chất mới tiếp xúc với cà phê còn 
khí CO2 không tiếp xúc với cà phê 

 (1.3) Phân nhỏ khí CO2 cho đến khi nó không còn gây biến chất cà phê 

 (1.4) Nhốt khí CO2 vào vùng không gian ở đó không có cà phê 

BĐM2: (2.1) Khí CO2 tiếp xúc với cà phê trong khoảng thời gian cực ngắn nên không làm 
biến chất cà phê. 

 (2.2) Khí CO2 di chuyển đến vùng không gian không có cà phê với vận tốc cực lớn 

 (2.3) Khí CO2 đạt vận tốc cực lớn (theo yêu cầu của BĐM2.2) trong khoảng thời 
gian cực ngắn 

 (2.4) Phân nhỏ quá trình chuyển động của khí CO2 thành nhiều giai đoạn: đứng 
yên  chuyển động  chuyển động với vận tốc lớn 

 (2.5) Thực hiện tác động để khí CO2 chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng 
thái chuyển động với vận tốc nhỏ rồi thực hiện một tác động khác chuyển 
từ trạng thái chuyển động với vận tốc nhỏ sang trạng thái chuyển động với 
vận tốc cực lớn 

 (2.6) Tăng tần số dao động của CO2 để nó đạt được vận tốc cực lớn trong thời 
gian cực ngắn 

BĐM3: - Làm cho khí CO2 “sợ” cà phê 

 - “Chen giữa” khí CO2 và cà phê bằng một chất khác 

BĐM4: CO2 không tiếp xúc với cà phê, hệ trên của nó có thể tiếp xúc với cà phê 

BĐM5: Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê, hệ dưới của khí CO2 tiếp xúc với cà phê 

BĐM6: Kết hợp các phân tử CO2 thành “đại” phân tử CO2 

BĐM7: Chuyển CO2 từ chất khí thành chất rắn 

BĐM8: Khí CO2 hóa chất rắn khi tiếp xúc với cà phê 

BĐM9: Tìm một hiệu ứng xuất hiện trong quá trình chuyển pha làm khí CO2 không tiếp xúc 
với cà phê 

BĐM10: Tìm một chất bảo vệ cà phê khỏi tiếp xúc với khí CO2 

BĐM11: - Phân hủy khí CO2 

 - Ion hóa khí CO2 

Vài gợi ý về tính khả thi của các ý tưởng nêu trên 
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Ý tưởng “phân nhỏ khí CO2 thành C và O2”: Do C và O2 không làm biến chất cà phê nên 
chúng có thể tiếp xúc với cà phê. Làm thế nào để biến CO2 thành C và O2? Giáo sư Nobuharu 
Iwasawa (Tokyo Institute of Technology) cùng nhóm nghiên cứu của mình đã phát hiện 
nguyên tố rhodium có thể tách riêng các nguyên tố cácbon và hiđrô trong hợp chất cácbon 
trong bài viết được trích dưới đây: 

Nhật chuyển hóa thành công CO2 thành cácbon mới1 

Ngày 20/1, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển thành công phương pháp chuyển hóa 
CO2 thành một nguồn cácbon mới, có thể sử dụng để sản xuất các sản phẩm y học và nhựa, 
bằng cách sử dụng nguyên tố rhodium làm chất xúc tác. 

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Nobuharu 
Iwasawa thuộc Viện Công nghệ Tokyo 
đứng đầu, cho biết, do CO2 tương đối ổn 
định và khó kết hợp với các loại hợp chất 
khác nên việc sử dụng CO2 trong công 
nghiệp vẫn chỉ hạn chế ở việc tạo ra các 
sản phẩm như phân urea hay các 
polycarbonat. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 
ra rằng, nguyên tố rhodium có thể tách 

riêng các nguyên tố cácbon và hiđrô trong hợp chất cácbon này và giúp một hợp chất 
cácbon có thể kết hợp dễ dàng hơn với CO2 để tạo ra một hợp chất mới. 

Phản ứng này có thể áp dụng một cách rộng rãi đối với các hợp chất hiđrô cácbon, các thành 
phần chủ chốt của xăng và các hợp chất khác. 

Phát biểu với báo giới, Giáo sư Iwasawa cho biết, nhóm nghiên cứu dự định ứng dụng phát 
minh mới vào thực tiễn trong vòng 10 năm tới mà không cần phải sử dụng nhôm để thúc 
đẩy một phản ứng sử dụng năng lượng nhẹ. 

Việc phát hiện ra phương pháp mới này được đánh giá có thể giúp giải quyết các vấn đề môi 
trường và tránh làm cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch. 

Theo Thông tấn xã Việt Nam 

 
Ý tưởng “Một lượng khí CO2 vượt quá giới hạn a phải biến khỏi vùng không gian có cà phê”: 
Cà phê chứa trong một hộp kín có lắp van điều tiết lượng CO2 sinh ra. Lượng khí CO2 ≤ a 
tương ứng với một giá trị áp suất cho phép. Khi lượng CO2 > a, giá trị áp suất cho phép thay 
đổi làm mở van giải phóng lượng CO2 thừa. Van này cũng không cho phép vật chất đi từ 
ngoài vào bên trong hộp chứa, cho nên đây phải là van một chiều. Có thể có vài cơ cấu lắp 
van một chiều: 

                                                            
1 http://khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe-moi/31272_Nhat-chuyen-hoa-thanh-cong-CO2-thanh-cacbon-
moi.aspx 
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Cơ cấu 1: 

 

Cơ cấu 2:  
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Bài toán kì này 

ừ việc chọn lựa hệ thống khai thác “Tiềm năng năng lượng sóng 
khu vực quần đảo Trường Sa” 2 … 

Vấn đề đảm bảo năng lượng cho khu vực quần đảo Trường Sa đóng vai trò hết sức 
quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đảm bảo sinh hoạt cho các 
cán bộ chiến sỹ trên đảo. Được thiên nhiên ưu đãi với một tiềm năng năng lượng tái 

tạo dồi dào, cùng với sự phát triển mạnh của khoa học và công nghệ, các giải pháp sử dụng 
các nguồn năng lượng tái tạo trên biển nhằm đảm bảo nguồn điện trên quần đảo là một 
phương án hợp lý. 

Các dạng năng lượng mặt trời, gió sử dụng trên đảo rất hiệu dụng tuy nhiên có một số 
nhược điểm như công suất nhỏ, đắt tiền (đối với năng lượng mặt trời) và điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt, nhiều bão tố (đối với năng lượng gió). Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học 
thuộc Viện Cơ học và Trường đại học khoa học tự nhiên đã nghiên cứu tiềm năng năng 
lượng sóng tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa và tính toán chi tiết tổng năng lượng 
sóng trung bình năm cho khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở kết quả nhận được, cùng với các 
đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường nhóm nghiên cứu đã lựa chọn loại thiết bị 
chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng thích hợp cho khu vực quần đảo Trường Sa. 

Trường sóng và năng lượng sóng 

Các nhà khoa học đã sử dụng mô hình tính sóng thế hệ 3 - SWAN để tính toán trường sóng 
cho toàn vùng Biển Đông với bước lưới ¼ độ kinh vĩ, sau đó tiến hành lập bản đồ tiềm năng 
năng lượng sóng cho khu vực Biển Đông trong đó có vùng biển ven bờ và các hải đảo của 
Việt Nam. Tuy nhiên để tính toán tiềm năng khai thác năng lượng sóng cho khu vực quần 
đảo Trường Sa các nhà khoa học đã tính toán chi tiết trường sóng bằng cách sử dụng mô 
hình STWAVE với bước lưới 200m x 200m và đầu vào là trường sóng vùng nước sâu tại biển 
ngoài khơi nhận được từ mô hình SWAN. 

Để đánh giá độ tin cậy của phương pháp tính sóng và năng lượng sóng nhóm nghiên cứu đã 
so sánh thông lượng năng lượng sóng tại 20 điểm dọc bờ biển Việt Nam, tính theo mô hình 
SWAN nêu trên và các kết quả tính theo mô hình WAVEWATCH-III (do Viện nghiên cứu khai 
thác Biển của Pháp – Ifremer công bố trên internet) cho các tháng trong năm, các mùa gió 
mùa đông bắc, gió mùa tây nam và trung bình năm. Kết quả cho thấy có sự phù hợp khá tốt 
giữa năng lượng sóng tính theo hai mô hình tính sóng SWAN và WAVEWATCH-III. Điều này 
chứng minh sự tin cậy của các kết quả tính sóng và tính năng lượng sóng theo mô hình 
SWAN cho toàn vùng Biển Đông và mô hình STWAVE cho các vùng địa phương. 

Tiềm năng năng lượng sóng vùng đảo Trường Sa lớn 

Nhóm nghiên cứu đã đặt 4 điểm khảo sát tại 4 phía Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc 
quanh đảo Trường Sa lớn. Dựa vào các kết quả tính toán về chế độ sóng và năng lượng sóng 
tại 4 điểm khảo sát và kết quả tính năng lượng sóng cho toàn bộ Biển Đông thấy rằng năng 
lượng sóng tại khu vực đảo Trường Sa lớn nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung thuộc 
vào loại mạnh nhất trong các khu vực ven bờ và vùng khơi lãnh thổ Việt Nam. Năng lượng 
                                                            
2 Trích từ bài báo “Tiềm năng năng lượng sóng khu vực quần đảo Trường Sa”, Hải Vân xử lý theo 
nguồn tin của Viện Cơ Học, đăng trên website của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
http://www.vast.ac.vn/ 

T
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sóng phụ thuộc rõ rệt vào hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam, trong đó vào gió mùa Đông 
Bắc do có tốc độ gió mạnh, ổn định và đà sóng 
rất lớn nên năng lượng sóng đạt cực đại trong 
năm. Điều này chứng tỏ tiềm năng năng lượng 
sóng tại vùng đảo Trường Sa là rất lớn. 

Theo kết quả điểm khảo sát phía Đông Bắc đảo 
là điểm thích hợp nhất để lắp đặt thiết bị chuyển 
đổi năng lượng sóng thành điện năng. Đây là vị 
trí có năng lượng lớn nhất trong 4 vị trí khảo sát. 
Độ chênh lệch năng lượng giữa tháng mạnh 
nhất và yếu nhất vẫn nằm trong giới hạn của 
thiết bị. Ngoài ra, điểm này nằm ở khu vực có độ 
dốc, độ sâu nhỏ nhất so với các điểm khác (độ 
sâu chỉ vào khoảng 25m). Do đó, điều kiện về độ 
dốc và độ sâu ở vị trí này cũng sẽ giúp cho quá 
trình thi công và bảo dưỡng thiết bị thuận lợi 
hơn. 

Lựa chọn thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng 
thành điện năng cho Trường Sa lớn 
Sau khi khảo sát các khu vực xung quanh đảo để tìm ra điểm đặt thiết bị chuyển đổi sóng 
thành điện năng, các nhà khoa học cần lựa chọn một thiết bị phù hợp. Thiết bị này phải đáp 
ứng đủ các tiêu chí về: đánh giá tác động về kinh tế, xã hội và môi trường; đánh giá tác động 
của xã hội lên việc khai thác năng lượng sóng; các tiêu chí kỹ thuật quyết định đến hiệu quả 
khai thác thiết bị và cuối cùng là giá cả. 

Trong số các loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng phổ biến trên thế 
giới, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Cơ học và Trường đại học khoa học tự nhiên đã lựa chọn 
thiết bị Powerbuoy cải tiến của đại học Uppsala Thụy Điển. Thiết bị này tỏ ra phù hợp nhất 
với khu vực quần đảo Trường Sa. 

Sự ưu việt của thiết bị này là do nguyên lý chuyển đổi năng lượng mới khác rất nhiều với các 
nguyên lý hiện có. Thay vì việc thay đổi các máy phát tiêu chuẩn sao cho ứng với tốc độ quay 
trong chuyển động sóng, một loại máy phát mới hoàn toàn được sáng chế tại Trường đại 
học Uppsala. Những máy phát này được thiết kế cho “tiêu chuẩn” của sóng. Phương án lắp 
đặt cũng được cải tiến ở chỗ máy phát được đặt trên đáy biển. Một phụ kiện khác là một dây 
nối máy phát với một phao trên mặt biển. Máy phát bao gồm một pistong chuyển động lên 
xuống trong Stato (phần tĩnh). Như vậy máy phát không quay mà được tạo chuyển động của 
pistong trực tiếp từ phao trên mặt biển thông qua dây cáp. Đây chính là sự ưu việt của hệ 
thống. Máy phát nằm dưới đáy biển được bảo vệ trong các điều kiện thời tiết khốc liệt và 
bảo vệ khỏi sự phá hoại của con người. Kể cả trong trường hợp phao bị đứt trong điều kiện 
bão tố quá lớn, phao và dây sẽ trôi vào bờ và các thiệt hại này sẽ rất không đáng kể. Máy 
phát được thiết kế là loại dẫn truyền tuyến tính trực tiếp (direct-driven linear generator) với 
tốc độ quay chậm có nghĩa là có thể chuyển đổi năng lượng của những sóng nhỏ. Hơn thế 
nữa, dạng máy phát này được cấu tạo bởi các phần thiết bị cơ học rất đơn giản (phao và 
dây). Điều này làm giảm kinh phí thiết kế và tăng hiệu quả đầu tư. Các tính toán cho thấy 
phương án sử dụng hệ thống này có thể cạnh tranh thương mại mà không phải trợ giá lâu 
dài. 

Vùng tính sóng và năng lượng sóng 
cho khu vực đảo Trường Sa lớn
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Đây là một đòi hỏi tiên quyết quan trọng bởi vì 
năng lượng tái tạo phải được đưa vào hệ thống 
khai thác năng lượng không có tác dụng ngược 
lại đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội. 
Thêm vào đó công nghệ khai thác năng lượng 
sóng nêu trên hầu như không có ảnh hưởng tiêu 
cực nào đến môi trường. Nếu sử dụng thiết bị 
này có thể đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt 
và bảo vệ Tổ quốc cho toàn đảo Trường Sa lớn. 
Nội dung trình bày dựa trên các kết quả nghiên 
cứu của đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu đánh 
giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu 
và đề xuất các giải pháp khai thác” mã số 
KC.09.19/06-10. Đề tài đã được nghiệm thu tại Bộ 
KH&CN và được Hội đồng KHCN nghiệm thu cấp 
nhà nước đề nghị cho tiếp tục nghiên cứu và lắp 
đặt thử nghiệm các thiết bị khai thác năng lượng 
tái tạo trên biển trong đó có năng lượng sóng. 

… Đến bài toán kỳ này3 … Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã cố gắng tìm cách sử dụng năng lượng sóng bởi tiềm năng có thể tái tạo gần như vô tận của nó. Theo một ước tính của Ủy ban năng lượng thế giới (World Energy Council), năng lượng sóng nếu khai thác được, có thể cung cấp một nguồn năng lượng gấp 2 lần nguồn năng lượng điện toàn thế giới đang sử dụng. Mặt khác, nếu được khai thác tốt, sóng sẽ là nguồn cung cấp năng lượng bền vững trong tương lai. Vào cuối thập niên 1990, có nhiều cố gắng nhằm thương mại hóa các nghiên cứu hệ thống khai thác năng lượng sóng. Trong đà nỗ lực đó, có ý tưởng thiết kế một hệ thống tua bin họat động nhờ gió tạo ra từ các đợt sóng. Mỗi khi sóng dâng lên, sẽ làm tăng áp lực không khí trong một buồng kín tạo ra gió đập vào cánh quạt làm quay tua bin. Một hệ thống tua bin như vậy trong thực tế có thể họat động tốt nếu như không có một khó khăn: giữa hai đợt sóng, áp lực buồng tạo gió bị giảm làm cánh quạt tua bin quay không liên tục. Thậm chí có trường hợp buồng rút gió theo hướng ngược lại làm đảo chiều quay của cánh quạt tua bin. Phải làm thế nào để triển khai được ý tưởng thiết kế nói trên? 

                                                            
3 Bài toán được thầy Vương Huỳnh Minh Triết phát biểu 
 

Thiết bị chuyển đổi năng lượng 
sóng thành điện năng Powerbuoy 


