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Báo tường TSK gồm các bài viết của các thầy và 

các học viên Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK) 

thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học 

quốc gia TPHCM. 

Báo tường TSK thực hiện các nhiệm vụ sau : 

1. Cung cấp các thông tin về các hoạt động đa 

dạng liên quan đến Khoa học sáng tạo 

(KHST) nói chung và Phương pháp luận sáng 

tạo (PPLST) nói riêng ở Việt Nam và trên thế 

giới. 

2. Là diễn đàn trao đổi của các thầy và các học 

viên PPLST nhằm tăng cường sự gắn bó, 

nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng 

PPLST. 

3. Giúp phổ biến và phát triển KHST, PPLST ở 

nước ta để có được những đóng góp thiết 

thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, "sánh vai với các cường 

quốc năm châu", ít ra, trong lĩnh vực này. 

Báo tường TSK là sự đóng góp chung của mọi 

người trên nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, tự 

trang trải nên không có chế độ nhuận bút. 
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TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
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  Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý. 
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tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK 

mailto:tsk@hcmus.edu.vn


2 
BTSK số 2/2015 

• Ngày 14/5/2015, khóa 458 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo 
Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh. 

• Ngày 12/6/2015, khóa 459 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo 
Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh. 

• Ngày 16/7/2015, khóa 460 sẽ khai giảng tại Trung tâm Sáng 
tạo Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. 

• Công ty CP việt nam đến làm việc với TSK về việc dạy Phương pháp luận sáng tạo cho 
công ty 

 

 

TA Group 

P.Lejiņa 14-96, LV-1029, Riga, Latvia 

00371 29 486 240 

Reg. No: 40003884239 

 

Creativity & Thinking Skills in the Educational Process 
TA Group is an educational company that provides services in the field of development of 
thinking skills of various groups of learners. We run teacher education seminars and 
workshops, develop thinking oriented materials and curricula and help organisations 
introduce the thinking dimension in their work. 

The course can also be organised on demand, either as a residential or in-house. Contact us 
for details: http://ta-group.eu/contacts 
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The	most	innovative	company	in	the	world	—	as	ranked	
by	patents	—	isn't	actually	Apple1	

Lucy England 

It is frequently said that Apple is the most innovative company on earth because its 
employees file more patents than any other company. Some years, that is actually true. 

But not anymore. This year, 10 companies have filed more patents than Apple. 

Sqoop indexes new patent applications and grants as they are published by the United States 
Patent and Trademark Office. It has pulled together a list of the companies that have applied 
for the most patents, and received the most grants, from the USPTO so far this year.  

And while Apple is often lauded for its innovation, it isn't applying for or being granted the 
most patents.  

IBM has been granted the most patents this year, having won 3,059 at the end of May. (Yes, 
that IBM, the big, old enterprise tech company that everyone thought was being left in the 
dust by the newcomers of Silicon Valley.)  

Samsung comes in second, with 3,052 patents granted. Canon is third with 1,782. 

Apple is at No. 11, having been granted 780 patents this year, and Google is at No. 5, 
followed by Sony and Microsoft.  
Here are the top 40 companies by number of patents granted in 2015: 

1. International Business Machines Corporation (IBM) – 3,059 

2. Samsung – 3,052 

3. Canon Kabushiki Kaisha – 1,782 

4. LG – 1,263 

5. Google – 1,083 

6. Sony Corporation – 1,074 

7. Microsoft – 1,037 

8. Qualcomm Incorporated – 1,034 

9. Kabushiki Kaisha Toshiba – 1,022 

10. Panasonic – 896 

11. Apple – 780 

12. General Electric Company – 730 

13. Intel Corporation – 711 

14. Ricoh Company – 695 

15. Seiko Epson Corporation – 625 

16. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – 620 

17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha – 613 
                                                            
1 http://www.businessinsider.com/most-innovative-company-not-apple-2015-6 
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18. Fujitsu Limited — 570 

19. GM Global Technology Operations – 542 

20. Hewlett-Packard Development Company – 531 

21. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson – 509 

22. Brother Kogyo Kabushiki Kaisha – 486 

23. BlackBerry – 461 

24. Broadcom Corporation – 454 

25. Semiconductor Energy Laboratory – 451 

26. Robert Bosch GmbH – 436 

27. Honda Motor Co. – 417 

28. Sharp Kabushiki Kaisha – 410 

29. Hon Hai Precision Industry Co. – 408 

30. Amazon Technologies – 391 

31. The Boeing Company – 391 

32. Siemens Aktiengesellschaft – 388 

33. Micron Technology Inc. 371 

34. Covidien LP – 370 

35. Ford Global Technologies – 359 

36. Cisco Technology – 353 

37. AT&T Intellectual Property – 351 

38. Nec Corporation – 336 

39. Electronics and Telecommunications Research Institute – 327 

40. SK Hynix Inc. – 323 

But Samsung has actually applied for the most patents in 2015, coming in at No. 1 on 
Sqoop's list with 2,487. IBM is at No. 2, having applied for 1,764, and Toshiba is at No. 3 with 
989.  

On this list, Apple is all the way down at No. 23, having applied for just 279 patents through 
May. 

Here are the top 40 companies by number of patents applied for in 2015:  

1. Samsung – 2,487 

2. IBM – 1,764 

3. Kabushiki Kaisha Toshiba – 989 

4. LG – 856 

5. General Electric Company – 664 

6. Qualcomm Incorporated – 617 
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7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – 561 

8. Sony Corporation – 528 

9. Hyundai Motor Company – 514 

10. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha – 462 

11. Google – 439 

12. Ford Global Technologies – 437 

13. Mitsubishi Electric Corporation – 436 

14. Microsoft – 383 

15. Fujitsu Limited – 373 

16. SK Hynix – 333 

17. Ricoh Company – 330 

18. Telefonaktiebolaget L M Ericsson – 330 

19. Hon Hai Precision Industry – 323 

20. GM Global Technology Operations – 296 

21. Electronics and Telecommunications Research Institute – 293 

22. Fujifilm – 282 

23. Apple – 279 

24. Broadcom Corporation – 252 

25. Cisco – 254 

26. Xerox Corporation – 254 

27. The Boeing Company – 253 

28. Siemens Aktiengesellschaft – 243 

29. AT&T Intellectual Property – 242 

30. Robert Bosch GmbH – 236 

31. Sharp Kabushiki Kaisha – 234 

32. Honda Motor Co. – 214 

33. Fuji Xerox Co. – 213 

34. NEC Corporation – 195 

35. Oracle International Corporation – 194 

36. Wistron Corporation – 193 

37. Baker Hughes Incorporated – 193 

38. Verizon Patent and Licensing – 161 

39. Nvidia Corporation – 161 

40. Bank Of America Corporation – 160	



6 
BTSK số 2/2015 

Giáo	dục	&	Tư	duy	sáng	tạo	
Tản	mạn	chuyện	đổi	mới	sáng	tạo1 

Hoàng Tụy 

Khi mô tả sự phát triển kém cỏi của đất nước, 
chúng ta hay dùng từ lạc hậu hay tụt hậu, nhưng 
theo tôi để phản ánh đúng hơn thực chất phải 
nói ta đang trì trệ trong tụt hậu. Nếu tụt hậu mà 
đang đi lên thì cũng không quá lo lắng nhưng trì 
trệ trong tụt hậu thì đáng lo thật, mà biểu hiện rõ 
nhất sự trì trệ này là ngay về chỉ số đổi mới sáng 
tạo, theo đánh giá của quốc tế, Viêt Nam còn 
thua cả Lào và Campuchia2. Nếu chỉ kể về mức độ 
lạc hậu, Lào và Campuchia hiện xếp sau Việt Nam 
nhưng nếu họ cứ tiếp tục đứng trên ta về chỉ số 
đổi mới sáng tạo thì với đà này, chẳng mấy chốc 
thứ tự đó sẽ đảo ngược, chắc chắn họ sẽ bỏ lại ta 
ở phía sau. 

Muốn thoát ra khỏi trì trệ, cần sự bứt phá, đột phá thực sự. Hãy hình dung một cỗ xe bị sa 
lầy, nếu cứ đẩy tới đẩy lui mà không có một lực kích đủ mạnh thì không thể nào kéo nó ra 
khỏi bãi lầy. Đối với hiện tình đất nước cũng vậy, nhiều người đã nêu nhu cầu bức thiết tạo 
đột phá để tiến lên, chẳng qua tôi chỉ nhắc lại ý đó. Trước hết và căn bản phải có đột phá về 
thể chế để có nhiều tự do, dân chủ hơn, chỉ khi đó tư duy con người mới thoáng đạt, dễ 
dàng cởi mở, hướng đến đổi mới, sáng tạo. Chính với ý ấy mà trong buổi tọa đàm “Tái cơ cấu 
nền khoa học và công nghệ” vừa qua tôi có phát biểu rằng những vấn đề chúng ta bàn trong 
buổi họp đó sẽ chẳng có mấy ý nghĩa thực tế nếu thể chế vẫn y nguyên không thay đổi. 

Đột phá về thể chế là một vấn đề lớn, trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ xin nêu một câu hỏi 
dễ hơn: trong khi chờ đợi, ít ra chúng ta phải  và có thể làm gì? Theo tôi có hai vấn đề nền 
tảng đã đến lúc không còn có thể trì hoãn thêm nữa. 

Vai trò công nghiệp phụ trợ 

Trong xây dựng đất nước, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam trở thành một 
quốc gia công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Từ nay đến đó chỉ còn năm năm nữa, liệu 
thời gian còn đủ để thực hiện mục tiêu này không?  

Suy ngẫm về đường lối công nghiệp hóa, phải nhìn nhận chúng ta đã thất bại, nói nhẹ hơn là 
chưa thành công. Sai lầm của chúng ta là muốn xây dựng ngay những ngành công nghiệp 
lớn, sản xuất những thành phẩm phức tạp, tinh vi, như công nghiệp ô tô, đại cơ khí, điện tử… 
mà không qua bước phát triển công nghiệp phụ trợ, nên sau nhiều thập kỷ mà rốt cuộc 
ngành nào cũng chỉ mới dừng lại ở trình độ lắp ráp. Chúng ta đã nhận được sự đầu tư của 
các hãng sản xuất công nghiệp nổi tiếng thế giới như Toyota, Samsung…; riêng Samsung đã 

                                                 
1 http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=8378&CategoryID=36 
2 vietnamnet.vn/vn/kinh-te/21497nam3/viet---het-trong-doi--trai-thap-de-hai-.html 

GS Hoàng Tụy 
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rót vào Việt Nam hàng tỉ đô la, kết quả là ta đã có nhà máy lớn, hiện đại, sản xuất điện thoại 
di động xuất khẩu khắp thế giới. Tuy nhiên điều đáng buồn là mức đóng góp của Việt Nam 
trong sản phẩm xuất khẩu của Samsung mới chỉ ở khâu lắp ráp, tức là lao động với năng suất 
thấp nhất, còn tất cả chi tiết, phụ tùng, từ cái đơn giản nhất cũng chưa làm đuơc mà đều 
phải nhập khẩu. Thậm chí đã từng có chuyên gia nước ngoài nhận xét cả nước Việt Nam 
không tìm đâu ra nơi nào sản xuất nổi cái đinh vít cho đúng với tiêu chuẩn quốc tế.  

Tương tự, với ngành công nghiệp xe hơi cũng vậy. Vừa qua báo chí đăng tin có mấy doanh 
nghiệp Việt nam định hợp tác sản xuất xe hơi nhãn hiệu Việt Nam, nhưng khi xem xét kỹ 
chiếc xe hơi do công ty Trường Hải ở Đà Nẵng mới chế tạo thì hóa ra cũng chỉ là lắp ráp các 
chi tiết, phụ tùng nhập khẩu chứ phần làm ra thật ở Việt Nam chẳng có mấy. Như thế thì giá 
thành không thể rẻ, chất lượng không thể cao, làm sao cạnh tranh nổi trên thị trường quốc 
tế. Đành rằng rồi sẽ cải tiến dần, nhưng con đường đó vừa lâu vừa không hiệu quả.  

Từ hàng chục năm nay đã có nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài khuyến cáo chúng 
ta phải từ công nghiệp phụ trợ mà đi lên công nghiệp hiện đại. Cũng đã có nhiều ý kiến phân 
tích tầm quan trọng của công nghiệp phụ trợ về mặt kinh tế3. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh khía 
cạnh liên quan của nó với công cuộc đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ. Ví 
dụ, nhìn lại lịch sử, khi nhà phát minh Thomas Edison nảy sinh ý tưởng dùng điện để thắp 
sáng, muốn hiện thực hóa ý tưởng đó thành chiếc bóng điện như ngày nay ta dùng, ắt phải 
có công đoạn làm ra cái bóng với những sợi giây điện bên trong, cho đến cái chuôi để lắp 
bóng đèn vào lưới điện. Nếu không có công nghệ phụ trợ thì nhà sáng chế cũng đành phải 
bó tay, không thể làm được gì. Muốn sáng chế ra cái gì mới, trước hết phải có ý tưởng nhưng 
để thể hiện ý tưởng thành một hình hài vật chất cụ thể thì không thể không có công nghiệp 
phụ trợ.  

Những năm qua, ta cũng từng có nhiều ý tưởng đổi mới, sáng chế nhưng đều theo hướng 
chưa phù hợp với thực tiễn nên thất bại. Chẳng hạn, trong lĩnh vực khoa học, cái dự án chế 
tạo máy bay của ngành cơ học cách đây khoảng 15 năm là một kinh nghiệm. Muốn chế tạo 
máy bay nhãn hiệu Việt Nam, nhưng lại lấy một chiếc máy bay cũ bên Canada mang về rồi 
chỉnh sửa thì phỏng có ý nghĩa gì. Cuối cùng tất nhiên dự án phải đình chỉ. Trường hợp các 
nông dân sáng chế các loại máy nông nghiêp cũng tương tự. Khi “Hai Lúa” nghiên cứu sáng 
chế những chiếc máy phục vụ sản xuất nông nghiệp tất nhiên việc đó rất đáng trân trọng và 
biểu dương về ý chí, quyết tâm, nhưng làm sao đi xa được theo con đường ấy nếu mọi phụ 
tùng chi tiết phức tạp đều không thể tự làm ra mà phải mua từ nhập khẩu. Những ý tưởng 
sáng tạo, đổi mới chỉ nằm trong khâu thiết kế và lắp ráp, cho nên cuối cùng chỉ làm ra được 
một số chiếc máy làm mẫu, đến lúc muốn sản xuất qui mô để phục vụ nhu cầu thực tế thì 
vấp ngay khó khăn là giá thành quá đắt do phải nhập khẩu các chi tiết, phụ tùng cần thiết. 
Lúc đó nhiều người đã trách cứ giới khoa học công nghệ và Bộ KH&CN không tich cực hỗ trợ 
các nhà sáng chế nông dân thực hiện những ý tưởng sáng tạo  của họ, nhưng thật ra ai có 
thể làm gì được để hỗ trợ sáng chế phát minh trong tinh hình công nghiệp phụ trợ thiếu 
vắng, èo uột như thế này? 

Thời đại ngày nay muốn đổi mới sáng tạo trong bất cứ ngành hoạt động sản xuất nào cũng 
cần  đến công nghiệp phụ trợ. Phải học bảng chữ cái rồi mới viết ra văn được chứ. Nước nào 
đi lên công nghiệp hiện đại cũng đã trải qua bước này còn chúng ta thì đang theo quy trình 
ngược, chưa có công nghiệp phụ trợ phát triển đã đòi xây dựng công nghiệp hiện đại thì làm 
sao thành công được. Huống chi ngày nay chẳng còn mấy ai làm công nghiệp từ A đến Z, 

                                                 
3 http://nld.com.vn/kinh-te/cong-nghiep-ho-tro-nuoc-da-den-chan-201501272209039.htm 
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nước đi sau chỉ có thể đi lên bằng cách phấn đấu chen chân vào các khâu có giá trị gia tăng 
cao dần trong các chuỗi cung ứng. Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu trên nên tảng công nghiệp 
phụ trợ là vì thế.  

Tôi có cảm giác chúng ta chưa nhận thức đầy đủ vai trò chủ động của mình trong chuyện này 
mà còn thiên về đổ lỗi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thật ra trong những điều kiện tương 
tự Việt Nam, Mexico khi đón nhận đầu tư của các hãng xe hơi Nhật Bản đều chủ động yêu 
cầu phía đầu tư phải có kế hoạch ngay từ đầu giúp đỡ phát triển công nghệ phụ trợ đi kèm. 
Ngay trong nước ta mới gần đây cũng có tin đáng mừng Bình Dương đã bắt đầu đi theo 
hướng đó. Chúng ta từng có chủ tương đúng đắn yêu cầu các hãng công nghiệp lớn nước 
ngoài đầu tư vào Việt Nam tăng dần tỷ lệ nội địa hóa các chi tiết, phụ tùng máy móc sản xuất 
ở Việt Nam. Nhưng thực tế cho thấy chủ trương đó không thực hiện được tốt, do không chú 
ý phát triển công nghiệp phụ trợ.  

Công nghiệp phụ trợ phát triển chủ yếu dựa vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở một nước còn 
lạc hậu như Việt Nam, mà chủ trương doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước đóng vai trò 
chủ đạo thì tất nhiên công nghiệp phụ trợ phải ì ạch. Do tính độc quyền cao trong khối 
doanh nghiệp nhà nước, yếu tố kích thích cạnh tranh ở đây không có hoặc không đủ mạnh 
để thúc đẩy đổi mới công nghệ, thúc đẩy R&D có hiệu quả.   

Chúng ta thường trách khoa học Việt Nam chưa có tác dụng thiết thực đối với kinh tế, xã hội. 
Tuy nhiên, chỉ đổ lỗi cho các nhà khoa học là không đúng và không công bằng. Không kể tác 
dụng kìm hãm gò bó của ý thức hệ lỗi thời trong khoa học xã hội và nhân văn, ngay những 
thành tựu khoa học tự nhiên và kỹ thuật cũng rất khó được ứng dụng, nhất khi các thành tựu 
ấy nảy sinh ngay trong nước. Ở đây tôi chỉ lấy ví dụ từ những vấn đề mà tôi biết và chứng 
kiến rõ (tôi chắc còn nhiều ví dụ tương tự ở nhiều ngành khác). Tối ưu toàn cục là một ngành 
học xuất xứ từ Việt Nam và mấy chục năm qua đã có biết bao ứng dụng quan trọng ở nước 
ngoài nhưng đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có ứng dụng nào đáng kể, mặc dù Việt Nam vẫn 
được kể đến là địa chỉ hàng đầu về phát triển lý thuyết cơ bản của nó. Từ mươi năm nay, 
những công trình nghiên cứu mới về tối ưu đơn điệu do chúng tôi khởi xướng và phát triển 
đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của giới chuyên môn quốc tế và gần đây nhất đã có ứng 
dụng quan trọng trong công nghệ truyền thông không dây. Tôi biết điều này do các thông 
báo trên mạng về hai cuốn sách chuyên khảo vấn đề ứng dụng tối ưu đơn điệu trong truyền 
thông không dây mà các tác giả là những nhà khoa học Hongkong, Thụy Điển, Pháp, 
Đức4.  Trên mạng, tôi cũng đã thấy thông báo về các xêmina ở Đại học Phục Đán (Thượng 
Hải) và Đại học Quốc gia Singapore với chủ đề ứng dụng tối ưu đơn điệu trong các vấn đề 
nói trên. Ngoài ra tât nhiên đã có hàng loạt công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học xung 
quanh đề tài này. Qua đó, tôi được biết chẳng hạn do lưu lượng truyền thông toàn cầu năm 
2012 mỗi tháng lên đến 885 petabyte, tức là gấp 10 lần lưu lượng truyền thông trong cả năm 
2000, cho nên để hệ thống này hoạt động thông suốt đã nảy ra nhiều bài toán tối ưu phi 
tuyến không thể giải bằng các phương pháp cổ điển mà đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới 
theo tối ưu đơn điệu. Thế nhưng đáng tiếc, các doanh nghiệp và tổ chức hữu quan trong 
nước không hề hay biết những ứng dụng đó, chứng tỏ họ không theo dõi thường xuyên chứ 
                                                 
4 Hai chuyên khảo đó là: 

 Y. J. Zhang, L. Qian, J.W. Huang (2013): Monotonic Optimization in Communication and 
Networking Systems, Foundation and Trends in Networking, vol. 7, No 1 (2012), 1-75. 

 E. Bjornson, E. Jorswieck (2013): Optimal resource allocation in coordinated multicell systems, 
Foundation and Trends in Networking, vol. 9, Nos 2-3 (2012), 113-381. 
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chưa nói tìm cách ứng dụng những thành tựu mới ở nước ngoài. Nói chung, doanh nghiệp tư 
nhân chưa đủ mạnh còn doanh nghiệp nhà nước thì it có động cơ nghiên cứu khoa học để 
cải tiến, đổi mới sáng tạo. Trong tình hình đó làm sao có thể đổ lỗi hết cho các nhà khoa học 
Việt Nam là chỉ nghiên cứu trên trời, chưa có tác dụng thiết thực với kinh tế, sản xuất. Nếu có 
nhiều đoanh nghiệp tư nhân làm công nghiệp phụ trợ, và có chính sách thich hợp khuyến 
khích đổi mới sáng tạo để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thì các nghiên cứu 
ứng dụng mới có cơ may phát huy hiệu quả. 

Đó là chỉ mới nói về liên quan giữa phát triển công nghệ phụ trợ với phát triển đổi mới sáng 
tạo. Chưa nói đến liên quan với phát triển giáo dục. Một vấn đề lớn trong cải cách giáo dục 
hiện nay là đảm bảo để học hết THCS, phần lớn học sinh sẽ theo học nghề để sau vài năm 
đào tạo có được một nghề để kiếm sống đồng thời cung cấp nhân lực phục vụ các ngành 
công nghiệp phụ trợ, thay vì dồn hết lên THPT để sau đó thi vào đại học và cao đẳng, tạo ra 
một nút thắt cổ chai khó giải quyết, khiến mỗi năm hàng triệu học sinh không lọt được vào 
đại học và cao đẳng đành phải vào đời kiếm sống mà trong tay không có nghề, phải chấp 
nhận làm lao động giản đơn nếu không muốn thất nghiệp sau mười hai năm đèn sách. 

Điều trớ trêu là trong khi cần có nhiều trường nghề để giải quyết đầu ra cho THCS thì do 
công nghiệp phụ trợ không phát triển, các trường nghề dù còn rất it vẫn sống lây lắt vì 
không có đầu ra nên không có sức hút đối với học sinh học hết THCS. Cái vòng luẩn quẩn ấy 
còn kéo dài thì giáo dục còn nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng ngược lại đối với khoa học, 
công nghệ.   

Cơ sở hạ tầng tâm lý xã hội 

Muốn xây dựng thành công một nước công nghiệp thì phải có cơ sở hạ tầng vật chất phù 
hợp, gồm đường sá, cầu cống, giao thông, thông tin liên lạc… Trải qua mấy thập kỷ xây dựng, 
nhận thức của chúng ta về cơ sở hạ tầng vật chất đã dần dần được nâng lên theo đà hội 
nhập quốc tế. Nhưng có một thứ cơ sở hạ tầng cũng quan trọng nữa để xây dựng một xã hội 
công nghiệp hiện đại mà lâu nay ít được chú ý là hạ tầng cơ sở tâm-lý-xã-hội, tức là cái mà 
chúng ta vẫn hay gọi chung là văn hóa. Nhiều người cho rằng văn hóa của chúng ta đã suy 
đồi đến ngưỡng nguy hiểm. Quả vậy, nói đến hạ tầng cơ sở tâm-lý-xã-hội là nói đến não 
trạng, tâm thế, cung cách tư duy, tập tục, thói quen lao động và ứng xử, đạo đức xã hội, đạo 
đức nghề nghiệp… những thứ ấy ở Việt Nam hiện nay xem ra đều đang có vấn đề trầm trọng, 
gây cản trở lớn cho sự nghiệp phát triển.  

Nhân ái bao dung, trung thực, sáng tạo là mấy đức tính cơ bản cho xã hội hiện đại. Nhưng xã 
hội ta bây giờ dường như tràn ngập sự tàn bạo, bệnh giả dối, thói quen sao chép, bắt chước, 
lười suy nghĩ. Tại sao như vậy? Đó là câu hỏi cần được trả lời nghiêm túc, dù đau đớn và có 
thể khó chấp nhận đối với một số người.   

Điều rất không may là đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh liên miên, tuy chủ yếu là 
chống xâm lược, giành độc lập, thống nhất, nhưng không phải không có phần nội chiến, 
xung đột ý thức hệ. Trong chiến tranh thì thông tin một chiều, khêu gợi hận thù, đề cao dũng 
cảm trên chiến trường có thể hiểu được, nhưng hòa bình đã bốn thập kỷ rồi mà vẫn còn 
quản lý xã hội theo kiểu đó thì tránh sao văn hóa khỏi suy đồi. Vừa qua khi bàn về cải cách 
giáo dục, có cô giáo đã phát hiện sách giáo khoa của ta qua các thế hệ đầy rẫy những trang 
mô tả, ca ngợi cảnh bạo lực, thử hỏi học sinh được dạy dỗ để làm quen với bạo lực từ rất 
sớm như thế làm sao lớn lên không coi bạo lực như một điều tự nhiên. Trước đây Phan Châu 
Trinh từng nói chúng ta thua Pháp vì văn hóa chậm một thời đại, nay có lẽ chăng chúng ta 
thua thiên hạ cũng chỉ vì văn hóa chậm một thời đại? 
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ĐỂ	CHỦ	ĐỘNG	TRONG	HOẠT	ĐỘNG	
SÁNG	TẠO	VÀ	ĐỔI	MỚI	

Trần Thế Hưởng 

Làm  thế nào để người lao động chủ động sáng tạo và đổi mới là trăn trở của phần lớn 
các chủ doanh nghiệp trước sự đòi hỏi đổi mới từ thị trường. Môn học phương pháp 
luận sáng tạo và đổi mới, dạy tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật 
(http://cstc.vn) thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh là một trong 
những câu trả lời cho vấn đề này. 

Lễ trao giải 

Theo lời mời của ông SANCHAI WIBOONPHOL (Assistant Vice President, Central Area), công 
ty cổ phần chăn nuôi CP Việt nam, tác giả đến tham dự lễ phát giải và giới thiệu những sản 
phẩm sáng tạo và đổi mới của công ty vào ngày 10-04-2015 

Trong số hàng chục sản phẩm sáng tạo và đổi mới từ các công ty thành viên, gây chú ý trước 
tiên với tác giả là sản phẩm có tên DỤNG CỤ HỖ TRỢ PHỐI HEO của nhóm tác giả Samrit 
Suwattana và Trần Văn Thời.  

Tác giả (đứng giữa) và ông SANCHAI WIBOONPHOL (thứ hai, từ trái sang) 
cùng đoàn chuyên gia về sáng tạo và đổi mới từ Thailand qua dự lễ trao giải 

thưởng Innovation & SHE năm 2014 
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Theo ông Trần văn Thời, muốn tăng được số heo con 
trên heo mẹ (nái) trong một năm thì khâu quyết định là 
phối giống. Trước đây, dụng cụ phối giống chỉ là một 
ống nhựa mềm và đòi hỏi kỹ thuật viên phải đứng hoặc 
ngồi giữ ống trong quá trình phối, nghĩa là cần nhiều 
kỹ thuật viên trong quá trình phối giống cho đàn heo.  

Tại sao con heo nái không tự mình giữ dụng cụ phối 
trong quá trình phối giống là bài toán mà nhóm tác giả 
Samrit Suwattana và Trần Văn Thời bắt tay giải quyết. 
Và lời giải bài toán (coi hình) đã được trao giải trong 
buổi lễ này. 

 

Với dụng cụ mới của tác giả Samrit Suwattana và Trần Văn Thời, tỉ lệ đẻ của heo nái tăng 
2,5% so với dụng cụ kiểu cũ (dụng cụ kiểu cũ đạt tỉ lệ đẻ là 85%) nhưng nhân công đã giảm 
được 3 người (từ 4 người giảm còn 1 người, nghĩa là năng suất lao động tăng 75%) trong khi 
chế tạo dụng cụ phối chỉ tốn 281.000 đồng. Rất rẻ và hiệu quả! 

Trăn trở của người lãnh đạo 

Trao tặng những lời khen về qui mô tổ chức buổi lễ cũng như số lượng tham dự các sản 
phẩm sáng tạo và đổi mới của người lao động với ban tổ chức, ông SANCHAI WIBOONPHOL 
khiêm tốn nói: ‘Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn trong việc động viên người lao động 
tham gia vào các hoạt động sáng tạo và đổi mới của công ty”. 

Quả thật, hầu hết các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với bài toán: “Làm thế nào để gia 
tăng sự tham gia của người lao động vào quá trình sáng tạo và đổi mới?”. 

Theo nghiên cứu của tôi, việc ít tham gia vào các hoạt động sáng tạo và đổi mới của người 
lao động vì một số lý do sau 

1. Không có mục tiêu 



12 
BTSK số 2/2015 

2. Thiếu công cụ tư duy  

3. Môi trường làm việc không tạo ra những lực đẩy cần thiết 

4. Bị ảnh hưởng của tính cầu toàn  

5. Sợ sự thay đổi  

6. Thiếu khả năng phân tích, đánh giá  

7. Không thấy được giá trị của hoạt động 

8. Không biết cách phát hiện những bài toán phải giải trong quá trình làm việc 

Những lý do trên có thể quy về ba nhóm nguyên nhân, đó là môi trường làm việc, công cụ và 
năng lực người lao động. 

Có một thực tế là, nhiều người lãnh đạo chỉ chú ý vào môi trường và năng lực mà ít chú ý 
đến công cụ suy nghĩ. Đây chính là trở ngại rất lớn cho bài toán cần giải: “Làm thế nào để gia 
tăng sự tham gia của người lao động vào quá trình sáng tạo và đổi mới?” 

Sáng tạo và đổi mới là hoạt động trí não. Hoạt động này cũng cần có công cụ để gia tăng 
khả năng phát ý tưởng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Theo V.Souchkov, với công cụ 
TRIZ, năng lực giải quyết vấn đề của người lao động cao gấp 34 lần so với người giải không 
dùng công cụ (coi hình) 

 

Tại Trung tâm sáng tạo KHKT thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ chí 
Minh hiện đang dạy phiên bản mở rộng của TRIZ với tên gọi PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG 
TẠO VÀ ĐỔI MỚI. Chương trình này dành cho người có nhu cầu nâng cao năng lực suy nghĩ 
giải quyết vấn đề và ra quyết định, không phân biệt chuyên môn đào tạo của người học. 

Dưới góc nhìn TRIZ 

Câu trả lời đúng 
Câu trả lời không chắc chắn 
Câu trả lời sai 
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Bất cứ lời giải nào cũng cần khái quát hóa nếu muốn phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 
Mà để có lời giải thì trước tiên phải phát biểu đúng bài toán cần giải. Chúng ta cùng trở lại 
với nhóm tác giả Samrit Suwattana và Trần Văn Thời. 

Bài toán đúng mà nhóm tác giả Samrit Suwattana và Trần Văn Thời phải giải quyết ở đây là: 
“Làm thế nào heo nái tự giữ dụng cụ phối trong quá trình phối giống?” 

Với bài toán này, chúng ta gặp mâu thuẫn: Heo nái phải tự giữ dụng cụ phối để thực hiện việc 
thụ tinh nhân tạo và phải không tự giữ dụng cụ phối để những hoạt động vốn có của nó không 
thay đổi. 

Việc con heo không tự giữ dụng cụ phối là chuyện tất nhiên vì con heo làm gì có tay! Nhưng 
việc heo nái phải tự giữ dụng cụ phối để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo là một thách thức 
lớn đối với người giải không được trang bị công cụ suy nghĩ - PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG 
TẠO VÀ ĐỔI MỚI. 

Với mâu thuẫn này, PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI gợi ý chúng ta sử dụng 
Phép chuyển hệ thống một với lời khuyên: “Chuyển từ hệ sang phản hệ (hệ có tính chất ngược 
lại) hoặc kết hợp hệ với phản hệ”. 

Nếu hệ ở đây là con heo thì phản hệ ở đây không phải là con heo và cái phản hệ này có khả 
năng giữ được dụng cụ phối trong quá trình thụ tinh nhân tạo.  

Chúng ta sẽ tập trung suy nghĩ về hướng phản hệ. Cái 
“phản hệ” này phải đơn giản, dễ thực hiện nghĩa là không 
tốn năng lượng, không biết mệt, không nhiều bộ phận… và 
có khả năng giữ được dụng cụ phối trong quá trình thụ tinh 
nhân tạo. Bằng phép tương tự, chúng ta thấy cái “phản 
hệ”này phải có đặc tính của con heo đực nhưng lại phải 
không là con heo đực! 

Vậy nếu có một thiết bị đơn giản dạng móng ngựa, kẹp lấy 
mình con heo cái đồng thời giữ ống dẫn từ bầu chứa tinh 
trùng vào âm đạo của con heo nái thì sao nhỉ? Và đó chính 
là lời giải bài toán của nhóm tác giả Samrit Suwattana và 
Trần Văn Thời. 

Kết luận 

Năng lực sáng tạo của người lao động chỉ có thể khai 
thác tối đa khi họ được trang bị công cụ tư duy hiệu quả 
cùng môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo và đổi 
mới. TRIZ mở rộng (còn gọi là PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG 
TẠO VÀ ĐỔI MỚI) là ứng cử viên sáng giá nhất cho vấn đề 
này.  

Quá trình phối giống tự 
nhiên giữa con heo đực và 

con heo nái 
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KHOA	HỌC	TỪ	BẮT	CHƯỚC	THIÊN	NHIÊN1	
(Phần 1) 

Trần Đăng Hồng, PhD 

Cơ thể động vật cũng như thực vật, qua tiến hóa hàng vạn năm để thích ứng với môi trường 
sống, đã phát triển những bộ phận hay cơ nguyên thích ứng thật hoàn hảo và tiết kiệm năng 
lượng nhất. Các nhà khoa học quan sát các hoạt động của sinh vật, nghiên cứu cách cấu tạo 
cơ thể chúng, để tìm hiểu và sau đó bắt chước chúng để phát minh, hay sáng chế áp dụng kỹ 
thuật. 

I. BẮT CHƯỚC ĐỘNG VẬT 

LÀM SAO CON HÀU DÍNH CHẶT VÀO KHỐI ĐÁ TRƠN 

 
Hình 1. Con hàu dính vào tấm kính 

TS Wilker, nhà hóa học và khoa học vật liệu (material science) ở Purdue University (Indiana), 
trong dịp bơi lặn ngoài biển sâu, ngạc nhiên thấy làm sao con hàu (mussel) dính chặt được 
vào đá nhẵn trơn như ở tấm kính hình trên. Quan sát kỹ, ông thấy con hàu phóng ra một loại 
                                                            
1http://myweb.tiscali.co.uk/hbtdp/_private/Phat%20minh%20khoa%20hoc%20tu%20bat%20chuoc%20
thien%20nhien%20-%20P1.htm 
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keo làm thành sợi dính chặt vào đá như dây neo của tàu (Hình 1). Trên thị trường có rất nhiều 
loại keo (glue) để hàn gắn vật bễ, nhưng chỉ áp dụng ở môi trường khô ráo, chứ không trong 
nước như con hàu. Ông cùng toán nghiên cứu chất keo do con hàu sản xuất thấy đó là một 
phân tử protein khác lạ gồm nhiều tyrosine amino acids bị biến thành 3,4-
dihydroxyphenylalanine (DOPA) nhờ cộng thêm nhóm hydroxyl OH. Ngoài ra, còn có chất sắt 
Fe. Chính nhờ khám phá này, nhóm nghiên cứu của ông đã tổng hợp nhân tạo chất keo có 
cấu trúc tương tự như DOPA của con hàu để dùng làm keo dính mãnh liệt (super glue) hàn 
gắn trong môi trường có nước, như nối xương gảy trong cơ thể, hàn các mô tế bào, nối răng 
gảy, v.v. và áp dụng trong kỹ nghệ sửa chửa tàu ghe, v.v. 

BẮT CHƯỚC HẢI SÂM (Đồn đột, sea cucumber) 

 
Hình 2. Con hải sâm 

Nhiều sinh vật có khả năng biến hình dạng để trốn kẻ thù. Chẳng hạn con hải sâm có thân 
mềm nhũn là thức ăn của nhiều loại cá hay sinh vật khác. Khi thấy bị đe dọa tính mạng trước 
kẻ thù ăn thịt mình, con hải sâm cuộn tròn, và biến thân thể mềm nhũn trở thành xơ cứng, 
không còn là con mồi hấp dẫn. Làm sao con hải sâm biến thân thể mềm nhũn thành xơ cứng 
trong nháy mắt, và khi hết bị đe dọa nó mềm nhũn trở lại? Nghiên cứu cơ thể cho thấy các 
cơ sợi cấu tạo bởi một loại protein đặc biệt kết hợp với hợp chất nhu mô mềm. Các cơ sợi 
này có khả năng biến đổi từ dạng mềm nhũn sang dạng xơ cứng tùy theo phản ứng thần 
kinh của hải sâm. 

TS Jeffrey Capadona và cộng sự thuộc Case Western Reserve University cộng tác với US 
Department of Veterans Affairs Medical Center, cả hai cơ quan cùng ở Cleveland (Ohio), tin 
tưởng rằng đây là một vật liệu lý tưởng để làm vi điện cực (micro electrodes) trong phẫu 
thuật não bộ. Nhóm nghiên cứu này chú trọng đặt vào dây thần kinh não bộ một bộ phận có 
khả năng nhận cũng như truyền tín hiệu từ óc ra cơ quan hay truyền từ cơ quan vào óc, đặc 
biệt nhằm tái tạo hệ thần kinh cho người bị bị liệt (paralysis), bệnh mất trí nhớ Alzheimer hay 
đa-xơ-cứng (multiple sclerosis). Với phẫu thuật hiện tại, điện cực cứng khi đặt vào óc sẽ gây 
tác hại cho nhu mô màng óc và gây nhức nhối. Nếu có điện cực mềm nhũn và dễ uốn cong 
thì giải quyết được tác hại này, nhưng nếu điện cực mềm nhũn thì làm sao nhét vào tế bào 
neuron được. TS Capadona nói “Vi-điện-cực lý tưởng là phải cứng lúc ban đầu để dễ nhét 
vào dây thần kinh, nhưng sau đó phải mềm nhũn như dây thần kinh để tránh tác hại”. Cơ sợi 
của hải sâm là mẫu mực lý tưởng để chế tạo vi-điện-cực. TS Capadona và đồng nghiệp chế 
tạo cơ sợi nhân tạo gồm hợp chất cellulose thiên nhiên với polymer nhân tạo (polyvinyl 
acetate). Trong không khí khô, hợp chất này cứng chắc, nhưng khi nằm trong óc, nó hút 
nước, phồng nở và mềm nhưng vẫn chắc chắn. 

Hiện nay, các thử nghiệm được thực hiện thành công trong não bộ chuột. Giai đoạn tới là thử 
nghiệm ở khỉ, cuối cùng mới thử nghiệm ở người.  
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BẮT CHƯỚC BÀN CHÂN CON CẮC KÈ 

 
Hình 3. Con cắc kè 

Làm sao con cắc kè (gecko), thằn lằn leo được trên vách thẳng đứng trơn trợt hay trần nhà 
mà không bị rơi xuống theo trọng lực. Các nhà sinh học biết rõ là bàn chân con vật này cấu 
tạo bởi một loạt sợi li ti như lông gọi là “setae”, giúp các nguyên tử lôi cuốn hút chặt nhau 
theo lực Van der Waals, mảnh liệt hơn trọng lực. 

 
Hình 4. Bàn chân cắc kè cấu tạo bởi hàng ngàn sợi lông Setae 

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học từng bắt chước cấu tạo bàn chân của cắc kè để chế tạo setae 
nhân tạo nhưng không thành công mỹ mãn. Tại sao vậy? 

TS Al Crosby ở Đại Học Massachusetts Amherts nghiên cứu cách cấu tạo và hoạt động setae 
khi cắc kè di chuyển. Dùng các mô hình toán học dựa vào luật của lực Van der Waals tạo ra 
bởi sức hút giữa bàn chân và vách tường, so sánh với trọng lực trên thân thể cắc kè, nhóm 
nghiên cứu của ông thấy rằng có sự liên hệ giữa cấu tạo bàn chân và lực hút giữa bàn chân 
với vách. 

Cắc kè có hệ thống gân khác biệt ở chân. Ở các động vật khác, kể cả con người, gân nối cơ 
bắp với xương. Còn ở cắc kè, một đầu gân nối với da của bàn chân, đầu gân kia nối với cơ 
thịt. Khi cắc kè áp ngón chân vào vách, các xoang trong chân trương phồng lên do bơm máu 
vào, làm bàn chân cứng tạo sức hút về chiều hướng bước tới. Phối hợp giữa mềm nhũn của 
da và cứng của gân tạo sức hút mạnh lớn gấp bội so với lực rơi của trọng lực, làm cắc kè dính 
chặt vào tường. Khi cắc kè muốn bước tới, bàn chân uốn cong, dây gân được giản, cơ thịt 
giảm độ cứng, mất sức hút, chân được tháo gở khỏi tường, nhưng bàn chân bước tới bấu 
chặt vào tường theo tuần tự. 
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Dựa trên khảo sát này, TS Al Crosby và đồng nghiệp tạo được loại da Gecskin. Một mảnh 
Gecskin 10 cm x 10 cm có thể đính 1 vật nặng 318 kg vào trần nhà. Gecskin cấu tạo bởi 
polyurethane mềm tương tự như cao su, kết hợp với loại vải cứng như Kevlar hay sợi carbon 
làm dây gân, tương tự như cấu trúc setae của cắc kè. 

Tháng 6/2014, một người nặng 100 kg với hai tay hai chân mang thiết bị cấu tạo bởi vật liệu 
bắt chước từ bàn chân cắc kè đã leo được trên bức tường bằng kính thẳng đứng. 

 
Hình 5. Leo tường thẳng đứng như con cắc kè 

BẮT CHƯỚC MÀNG NHỆN 

 
Hình 6. Màng nhện Caerostris darwini kết tạo trên dây tơ treo dài tới 25 m 

Ở Madagascar có một loài nhện (Caerostris darwini) nhả ra 7 loại tơ làm mạng nhện. Để làm 
mạng nhện bắc ngang sông, đầu tiên nhện nhả tơ vào luồng gió và gió đưa qua bên kia 
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sông, dính vào cây, tạo một dây treo. Từ dây treo, nhện tạo một mạng lưới nhện giăng ngang 
sông để bắt côn trùng bay trên mặt nước. Sợi tơ nhện của dây treo được coi là loại sợi sinh 
học chắc chắn nhất, chắc hơn cả sợi thép khi có cùng đường kính. 

Loài nhện có khả năng nhả thành nhiều loại tơ: loại cứng, loại mềm, có nút thắt, loại co giãn 
làm lưới để bắt mồi, có loại dính keo để đính vào trụ cột để xây mạng nhện. Mỗi loại tơ nhện 
được các nhà khoa học vật liệu nghiên cứu kỹ về lý tính, hóa tính, kiến trúc, thành phần cấu 
tạo, v.v., mục đích để chế tạo vật liệu xây dựng cho cầu, xe cộ. Vật liệu xây dựng do con 
người chế tạo không chứa đủ tính chất của tơ nhện, nghĩa là vừa chắc, vừa đàn hồi, vừa mềm 
dịu. Protein của tơ, nếu nhân tạo được, có thể đúc trong khuôn như plastic, hay tạo thành 
silicon. Vì tơ là chất hữu cơ, vật liệu sinh học, nên không độc hại môi trường. Vì vậy, protein 
tơ có thể tạo thành lớp phim ngấm thuốc để ghép vào cơ thể, lớp tơ tan và nhả thuốc vào cơ 
quan trị bịnh. Ts Davis Kaplan của Đại Học Tufts ở Massachusetts nói “Chúng ta cần một vật 
liệu sinh học mới, và tơ là vật liệu lý tưởng đó”. 

 
Hình 7. Cấu tạo của sợi tơ treo 

Sợi tơ treo của nhện Caerostris darwini cấu tạo bởi các sợi proteins có cấu trúc tinh thể để 
vừa chắc chắn, không hình dạng, vừa mềm dịu. 

Trong y khoa, kết hợp kim loại vào tơ nhện làm tăng độ chắc lên 10 lần, và dùng làm gân 
nhân tạo trong ngành phẫu thuật. 
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Hình 8. Cấu tạo sợi tơ nhện (hình trái), cấu tạo sợi tơ nhân tạo bắt chước tơ nhện (hình phải) dùng vận 

chuyển thuốc trị bịnh trong y khoa 

Áp dụng vào công nghiệp thì vô hạn. Vì rất cứng và nhẹ, tơ nhện nhân tạo dùng làm mũ an 
toàn cho phi công chiến đấu, gân nhân tạo trong phẫu thuật y học, làm dây thừng, v.v. 

Hiện tại có nhiều nhà máy sản xuất protein tơ nhện nhân tạo, như AMSilk ở Munich (Đức), 
Spiber Technology ở Stockhom, Spiber Inc ở Tsuruoka (Nhật) 

BẮT CHƯỚC LOÀI BƯỚM 

 

 
Hình 9. Kiểu cách màu lục biến đổi trên cánh bướm Nam Mỹ (trên), quan sát kỹ thì chỉ có một màu 

(dưới) 
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Cánh bướm có màu theo một kiểu cách riêng của loài bướm, không phải do vảy nhỏ tí ti có 
sắc tố sẳn theo kiểu cách đó, mà do phản chiếu ánh sáng từ cách xắp xếp của vảy. Vì vậy màu 
sắc và ánh màu cũng biến đổi theo ánh sáng và góc nhìn. Các công ty sản xuất vải kiểu bắc 
chước kiến trúc vảy của bướm để vải có màu kiểu cách biến đổi theo góc nhìn, bằng cách 
tráng hàng tá lớp polyester hay nylon cực mỏng, và độ dày của từng lớp tráng, cũng như 
kiểu cách xắp xếp, làm phản chiếu ánh sáng tạo màu sắc biến đổi. Loại vải này không độc hại 
vì không có chất nhuộm, màu không bao giờ nhạt hay bay màu, vì màu là do ảo giác từ phản 
chiếu của ánh sáng. 

BẮT CHƯỚC LOÀI MỰC 

 
Hình 10. Con mực biến đổi màu da 

Quân đội Hoa Kỳ thì bắt chước hiện tượng biến đổi màu của loài mực (squid và octopus) 
theo môi trường chung quanh để tạo áo quần ngụy trang. Năm 2014, nhóm nghiên cứu của 
University of Illinois ở Urbana–Champaign chế tạo được loại vải dựa theo cấu trúc da của loài 
mực, theo đó màu sắc biến đổi phù hợp với môi trường chung quanh, dành cho ngụy trang 
trong quân đội. 

Bước xa hơn, nhà nghiên cứu Alon Gorodetsky của University of California, Irvine cũng bắt 
chước cấu trúc da của loài mực để tạo một loại vải áp dụng làm tàng hình với tia hồng ngoại. 
Ông nghiên cứu với một protein có tên “reflectin”, chứa trong da của loài mực. Xử dụng 
nhiều loại hóa chất, kích thích bởi dòng điện, và cơ học, ông khám phá và thành công tráng 
lớp reflectin nhân tạo lên vải, với lớp này mọi tia sáng có nhiều độ dài sóng khác nhau sẽ bị 
dội ngược, nhất là tia hồng ngoại, vì vậy giúp ngụy trang ban đêm mà địch thủ không thấy 
được khi dùng ống dòm ban đêm với tia hồng ngoại. Mới đây, vào tháng 2/2015, TS 
Gorodetsky và cộng sự đã trình diễn loại vải ngụy trang mới này, với ban ngày thì vải có màu 
của màu cảnh vật chung quanh, còn ban đêm thì tuyệt nhiên địch thủ không nhìn thấy. 

BẮT CHƯỚC CÁ MẬP 

Cá mập Isurus oxyrinchus có thể lội với vận tốc 100 km/giờ. Làm sao nó có thể phóng nhanh 
như vậy trong nước? Các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy da cá mập có cấu tạo khác 
thường. 

Da cá mập cấu tạo bởi vảy hình răng chữ V sắp hàng song song theo chiều nước chảy có 
mục đích làm giảm sức cản của nước. 
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Hình 11. Cá mập Isurus oxyrinchus 

 
Hình 12. Cấu trúc da cá mập 

Một loại áo bơi lội được hãng Speedo chế tạo bởi một loại da nhân tạo có cấu trúc tương tự 
như da cá mập Isurus oxyrinchus. Bận áo bơi này, vận tốc bơi gia tăng thêm 7% 
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Mẹo	vặt	giúp	cuộc	sống	dễ	dàng	hơn2	
Nguyễn Thảo 

Những mẹo vặt đơn giản và tiết kiệm tiền bạc dưới đây sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên 
dễ dàng và tiện lợi hơn. 

 

Dùng kẹp giấy giữ đầu dây các loại 

 

Dùng lõi giấy vệ sinh đựng dây không dùng đến 

(Còn tiếp) 
                                                            

2 http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/218272/30-meo-vat-giup-cuoc-song-de-dang-hon.html 
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