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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.

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 thực hiện các nhiệm vụ sau :
1.

2.

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.
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.

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.
Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc
với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng
tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK

CÁC BẠN HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN GỬI BÀI, CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, NGUYỆN VỌNG
XIN THEO ĐỊA CHỈ SAU:

TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 NGUYỄN VĂN CỪ, Q.5, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT : 38.301743
Website của TSK trên Internet

FAX : 38.350096

E-mail : tsk@hcmus.edu.vn

http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tiếng Việt)
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tiếng Anh)
Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý.
Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn

 “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ
cấp, khóa 485 khai giảng ngày 2/12/2016, học các tối thứ hai và
thứ sáu hàng tuần tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật
(TSK), Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ
Chí Minh.
 “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ
cấp, khóa 486 khai giảng ngày 15/12/2016, học các tối thứ ba và
thứ năm hàng tuần tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK), Trường đại học
khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.


“Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới”, chương trình sơ cấp, khóa 487 sẽ khai giảng
ngày 13/2/2017, học các tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần tại Trung tâm Sáng tạo
Khoa học-kỹ thuật (TSK), Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ
Chí Minh.

TRIZCON2017

When: 4-6 April 2017
Where: Las Vegas, Nevada
Location: Linq Hotel and Casino
Theme: "TRIZ in Education, Industry and Business"
Call for papers is now open. Abstracts need to be submitted before 15 February 2017.
All Abstracts should be sent to ai@triz.org , Isak Bukhman Isak-Bukhman@comcast.net, and
Mansour Ashtiani ashtianiinnovate@yahoo.com. See author guidelines.
We are holding TRIZCON2017 in Las Vegas, Nevada on 4-6 April 2017. Our Program and
Papers Coordinator will be Mansour Ashtiani, a past President of AI.
Call for Papers is open. We are looking for papers and case studies relative to innovation in
all areas by using TRIZ. Areas of interest include but not limited to:
1. Engineering -- Mechanical, Chemical, Aerospace, etc.
2. Education -- STEM, University, worker training programs, etc.
3. Medical Applications -- Research, product development, process improvements, etc.
4. Other applications.
Abstracts are coming in for TRIZCON2017. We have extended the Call for Abstracts until 15
February. We will post accepted Abstracts to the website upon review by the Papers
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Committee. Get your Abstracts in to Mansour Ashtiani, Isak Bukhman and Altshuller Institute
as soon as possible.Papers will be due NLT 1 March 2017.
Keynotes: There will be several keynotes for this event: Alexander Selyutsky, a TRIZ Master
and Dr. Jean Botti, Executive Vice President at Royal Philips.


Alexander Selyutsky, a key figure in TRIZ development and lifetime friend of Genrick
Altshuller, will be there to be a keynote and answer your questions. Also, his daughter,
Alla, will be joining her father. Alla is a leading teacher/expert of creativity and
innovation for children. Eight other TRIZ Masters will be available to discuss their
experiences and relationships with G. Altshuller. Ellen Domb will be holding court on
an innovative Cirque du Soliel show and will show you how to relate the action and
entertainment with innovative TRIZ methods.



Dr. Jean Botti is the Executive Vice President, Chief Innovation and Strategy Officer,
who is responsible for Responsibilities: Chief Innovation and Strategy Officer.
Innovation, Strategy & Alliances, Design, Intellectual Property, Sustainability, Medical
Affairs, Innovation-to-Market Excellence. Before this, he was Chief Technical Officer of
Airbus Group, a global leader in aeronautics, space, and related services.



TRIZ Masters: We have 9+ TRIZ Masters who are planning to attend and will provide
their expert experience in driving innovation forward. Also, there will be panel and
roundtable discussions along with 25+ papers and case studies. You do not want to
miss exciting TRIZCON event in one of the most entertaining and family friendly cities
in the USA.

Conference Fees: We have set the fee for the 3-Day TRIZCON2017 at $1500 USD. There will
be special pricing for 1-day and 2-day attendees.
2 Pre-conference Workshops -- 1-3 APRIL
The first Workshop offered is a 3-Day TRIZ Introductory Workshop with Associate
Certification exam. The instructor will be Victor Fey, TRIZ Master and AI Certification
Director. The Associate Workshop is for those individuals looking to learn the basics of TRIZ
and develop a working knowledge of how to use TRIZ in the world. Participants should read
some TRIZ materials and be ready for a rigorous workshop to get them ready to take the AI
Associates exam. This workshop includes training, handouts, AI certification exam and a one
year membership in AI. The fee for this workshop is $1800 USD.
The 2nd Workshop will be an Advanced TRIZ Workshop for people wishing to prepare for
TRIZ Practitioner. The instructor will be Isak Bukhman,TRIZ Master and President elect of AI.
Individuals taking this workshop will be beginning their journey to becoming TRIZ
Pratitioners. During the 24 hours of training, you will build upon your initial skills developed
during your Associate training. Topics will include: Brief review of basic TRIZ material, Su-Field
modeling and Analysis, System of Standard Solutions, ARIZ-85C overview and Creative
Imagination development. This workshop is the initial training for the Practitioner
Certification Level. The fee for this workshop is $1800 USD.
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Preliminary Agenda - More to follow - subject to change
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Giáo dục & Tư duy sáng tạo
Lời BTSK: Bài viết sau được trích từ Báo cáo tổng quan “Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh
vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”, trang 25-56.
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TRỤ CỘT 1: THỊNH VƯỢNG VỀ KINH TẾ ĐI ĐÔI
VỚI BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG
Chương trình cải cách tái khởi động tăng năng suất
…
Những cải cách có tác động ngay lập tức: Tăng cường nền tảng vi mô của
nền kinh tế thị trường
…
Những cải cách có tác động trung hạn: Quản lý chuyển đổi cơ cấu và đẩy
mạnh hội nhập toàn cầu
…
Cải cách và đầu tư có tác động trong dài hạn: Phát triển nền kinh tế dựa
trên sáng tạo, đô thị hóa và bền vững về môi trường
Đẩy mạnh học hỏi và đổi mới sáng tạo để duy trì tăng trưởng nhanh
trong dài hạn
Xây dựng nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải có cam kết rõ ràng về việc tạo
điều kiện và phát triển khu vực tư nhân năng động; cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục và
đào tạo nhằm phát triển vốn con người chất lượng cao hơn. Tóm lại, điều này đòi hỏi phải
tạo ra một môi trường xã hội có tính cạnh tranh, cởi mở đối với những ý tưởng mới, khuyến
khích nâng cấp và đầu tư mạo hiểm về công nghệ. Đó chính là những nhân tố quan trọng
tạo nên tốc độ tăng trưởng cao trước đây của Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinh-ga-po, những điển
hình mà Việt Nam có thể học hỏi để hiện thực hóa hoài bão của chính mình.
Hiện nay, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam còn yếu và chưa đóng góp nhiều
vào sản lượng và tăng trưởng. Trong nền kinh tế còn thiếu vắng một số lượng lớn các doanh
nghiệp năng động, sáng tạo tạo ra nhu cầu về đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, năng lực tiếp thu
và triển khai nghiên cứu mới của khu vực doanh nghiệp cũng còn hạn chế. Hầu hết các
doanh nghiệp còn thiếu tầm nhìn chiến lược chung, chiến lược nâng cấp sản phẩm và
nguồn nhân lực cần thiết cho đổi mới sáng tạo. Thực tế đó cho thấy tình trạng thiếu cạnh
tranh trên thị trường sản phẩm, yếu kém về vốn con người và đào tạo các nhà quản trị doanh
nghiệp.
Về phía cung, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ít có sản phẩm nghiên cứu và nếu có
thì chất lượng còn kém và chưa phù hợp. Có quá ít các tổ chức trong nước đào tạo và cung
cấp nguồn nhân lực có kỹ năng và tri thức thực sự đạt đẳng cấp quốc tế. Hệ thống đào
tạo nghiên cứu sinh (tiến sỹ) tách rời với hệ thống nghiên cứu; gần như không có quy trình
gắn việc nghiên cứu với đào tạo tiến sỹ có chất lượng tại các trường đại học. Hệ thống
quá rời rạc, manh mún và sản phẩm hầu như không được đánh giá. Ngân sách chính phủ
dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) phân bổ dàn trải cho quá nhiều viện nghiên cứu
nhà nước có quy mô nhỏ và hiệu quả hoạt động không rõ ràng. Hiện nay, cả nước có hơn
600 viện nghiên cứu nhà nước với quá ít sản phẩm đầu ra có chất lượng cao. Phân bổ ngân
sách nhỏ giọt và manh mún, ít gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội tổng thể
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trong các kế hoạch dài hạn của Chính phủ. Thêm vào đó, ít khi thấy rõ đóng góp cụ thể của
các hoạt động R&D do Chính phủ đầu tư vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội đặt
ra và hầu như không thể đo lường kết quả thực hiện (nếu có). Hơn nữa, kết nối giữa trường
đại học hoặc cơ quan nghiên cứu với khu vực tư nhân còn rất mờ nhạt. Cuối cùng, sự tách
biệt giữa hệ thống nghiên cứu và hệ thống đào tạo ngay chính trong các cơ sở nghiên cứu và
đào tạo gây chồng chéo, giảm hiệu suất, làm cho nguồn lực mỏng càng thêm dàn trải.
Mặc dù có những thành quả về cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao, song vẫn còn nhiều việc
phải làm. Giáo dục đại học chưa đáp ứng nhu cầu nhập học và tiếp cận các chương trình đào
tạo chất lượng cao. Hệ thống còn chậm thay đổi và thiếu tính sáng tạo. Các trường đại học
công lập còn gặp nhiều khó khăn do chưa được tự chủ trên thực tế về thiết kế hay điều chỉnh
chương trình giảng dạy, huy động đủ nguồn thu hoặc phát triển đội ngũ giảng viên chuyên
trách và thực sự có chất lượng cao. Lương giảng viên (bị quy định chặt chẽ đối với các cơ sở
công lập) còn bất hợp lý, gây khó khăn cho việc thu hút nhân tài của các cơ sở đào tạo và
buộc giảng viên thường phải giảng dạy thêm bên ngoài, kể cả các lĩnh vực ngoài chuyên
môn chính. Đại học tư thục được tự chủ hơn trong việc xây dựng chương trình giảng dạy và
học phí nhưng lại không có khả năng tăng chỉ tiêu tuyển sinh.
Cần phải có sự phối hợp nhất quán giữa Chính phủ với khu vực tư nhân và có quyết tâm lớn
hơn trong cải cách các trường đại học và hệ thống nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu bắt đầu cải
cách ngay từ bây giờ, hệ thống có thể đủ mạnh để phát triển như mong muốn. Tại thời điểm
này và trong thời gian gần, hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa bị cản trở bởi năng lực R&D
nội sinh thấp, nhưng đó sẽ là một trở ngại khi doanh nghiệp dần trở nên thâm dụng tri thức
hơn.
Coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo
Các DNNN không phải chịu áp lực cạnh tranh nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ; vì vậy áp lực đổi
mới sáng tạo đối với họ là rất nhỏ. Chương trình tái cơ cấu DNNN được bàn ở Trụ cột 3 là
giải pháp cho nhóm này. Doanh nghiệp FDI lựa chọn thuê R&D tại các quốc gia phát triển
hơn về khoa học và công nghệ. Tác động lan tỏa của R&D mà các doanh nghiệp FDI thực
hiện không đáng kể do năng lực hấp thụ của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp cùng với
những quan ngại về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Giải pháp cho những thách thức này là tăng
cường năng lực hấp thụ của các doanh nghiệp trong nước và đảm bảo tốt hơn quyền sở
hữu trí tuệ. Cuối cùng, các doanh nghiệp tư nhân trong nước cơ bản có quy mô quá nhỏ nên
chưa cần đến đổi mới sáng tạo hoặc còn phải lo xử lý những thách thức trong môi trường
kinh doanh nên chưa quan tâm nhiều đến năng lực đổi mới sáng tạo (Chương trình cải cách
nhằm giải quyết thách thức này được trình bày ở phần trước, bàn về những trở ngại của
doanh nghiệp tư nhân trong nước).
Nâng cao năng lực để doanh nghiệp tiếp thu công nghệ
Trọng tâm ở đây là giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực để “tiếp thu công nghệ”. Nền tảng
này giúp doanh nghiệp biết cách áp dụng các quy trình và công nghệ sản xuất đã có trên thế
giới nhưng còn mới đối với Việt Nam. Những doanh nghiệp có năng lực tiếp thu nhanh nhất
sẽ được hưởng lợi và tiếp cận được các tri thức tiên phong, “mới trên thế giới”, từ quá trình
nâng cao năng lực tiếp thu và áp dụng công nghệ. Có thể xác định các doanh nghiệp có tiềm
năng và khả năng tăng trưởng cao để hỗ trợ nhiều hơn bằng cách xây dựng một hệ
thống hỗ trợ doanh nghiệp song hành với tổ chức của khu vực tư nhân như phòng
thương mại và các ngân hàng giống như tại Nhật Bản và Xinh-ga-po. Khi các doanh nghiệp
10
BTSK số 4/2016

đạt trình độ cao hơn, vấn đề then chốt là phải tạo điều kiện cho các trường đại học và viện
nghiên cứu của nhà nước cung cấp kiến thức sâu và phù hợp hơn. Các doanh nghiệp này
cũng cần một hệ thống đầu tư mạo hiểm/đầu tư cổ phần tư nhân hoạt động theo định
hướng thị trường để tài trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo rủi ro cao nhưng cũng có
thể đem lại lợi nhuận cao.
Đáp ứng nhu cầu về kỹ năng và kiến thức phù hợp
Nền tảng này liên quan đến việc nâng cao số lượng, chất lượng và mức độ phù hợp của các
sản phẩm nghiên cứu và tri thức, đào tạo vốn con người trình độ cao, đồng thời tạo ra và làm
sâu sắc hơn những mối liên kết với mạng lưới tri thức toàn cầu. Điều này đòi hỏi các cơ sở
nghiên cứu công lập, đặc biệt là các cơ sở giáo dục bậc cao phải hết sức năng động để đáp
ứng nhanh chóng nhu cầu về kiến thức và kỹ năng phù hợp trong nghiên cứu và giảng dạy.
Công thức chung mà các quốc gia thành công đã áp dụng gồm có nhiều thành tố giống
nhau:
- Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, tri thức và vốn nhân lực chất lượng cao.
- Đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp của kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên
quan.
- Đãi ngộ các nhà nghiên cứu làm việc hiệu quả nhất thông qua việc phân bổ nguồn lực dựa
trên kết quả và dành đủ nguồn lực cho họ.
- Cân đối giữa khuyến khích nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chuyên sâu theo ưu tiên của
quốc gia.
- Hợp nhất hệ thống các viện nghiên cứu và giáo dục sau đại học tại các trường đại học,
đồng thời phát triển mạnh giáo dục sau đại học thông qua các chương trình đào tạo tiến sĩ
chất lượng cao.
- Tiếp cận với nguồn tri thức tiên tiến của thế giới thông qua liên kết quốc tế.
Liên tục cải thiện để đảm bảo chất lượng và kỹ năng phù hợp
Mục tiêu của nền tảng này là không ngừng nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp về kĩ
năng của lực lượng lao động, bằng cách nâng cao khả năng đáp ứng và sự năng động của
giáo dục bậc cao trong bốn lĩnh vực sau. Một là, người lao động bình thường sẽ hình thành
kĩ năng của mình thông qua theo học nhiều chương trình hơn và có chất lượng cao hơn, đầy
đủ hơn và hiệu quả hơn để sau đó làm việc tại các doanh nghiệp không chỉ với những kỹ
năng sẵn có mà còn liên tục học tập để cập nhật kiến thức mới nhất trong ngành. Hai là, sinh
viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn để theo học các chương trình chất lượng cao ở các cấp học
phù hợp khi chỉ tiêu tuyển sinh được bãi bỏ, lúc đó các cơ sở giáo dục phải cạnh tranh để
cung cấp các chương trình tốt nhất với mức học phí (giá) tốt nhất cho sinh viên. Ba là, số
lượng các trường cao đẳng và đại học tư thục sẽ tăng nhanh khi trần học phí được dỡ bỏ và
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi mở rộng các cơ sở đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
sinh viên. Khi đó, sự bình đẳng về các cơ hội học tập không bị ảnh hưởng, do tài trợ tài chính
dành cho những sinh viên khó khăn nhưng đủ điều kiện học tập sẽ dồi dào hơn. Bốn là, các
hệ thống thông tin hữu hiệu được hình thành sẽ giúp cho sinh viên tìm hiểu các thông tin cơ
bản về từng trường đại học và cao đẳng, ví dụ tỉ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi ra
trường, mức lương sau khi tốt nghiệp và trình độ giảng viên.
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Thomas Edison và Nikola Tesla
những sự thật chưa được hé lộ
Quốc Bảo1
Thomas Edison với những sự thật mà bạn chưa biết và Nikola Tesla, một thiên tài khoa học bị
thế giới lãng quên.
Chắc hẳn cái tên Thomas Edison không còn xa lạ gì, từ lúc còn đi học, chúng ta đã từng nghe
rất nhiều câu chuyện về ông. Edison bị đuổi học vì trí tuệ quá kém, nhưng ông lại ham học
hỏi, chủ yếu tự nghiên cứu và thực nghiệm, truyện kể rằng năm 12 tuổi Edison bán báo trên
tàu hỏa nhưng vì ham thích nghiên cứu ông đã "lén" lập hẳn một phòng thí nghiệm hóa học
và in báo ngay trên một toa tàu hàng. Hơn nữa ông cũng nổi tiếng với rất nhiều phát minh
như bóng đèn điện, máy ghi âm, máy chiếu phim v.v... Trong khi đó, Nicola Tesla được đánh
giá là một thiên tài phát minh, từng là nhân viên của Thomas Edison nhưng là một cái tên ít
được nhắc đến hơn hẳn, mặc dù ông cũng có rất nhiều đóng góp cho khoa học. Nhưng đằng
sau sự thành công và thất bại của một con người, còn bao nhiêu chuyện chưa kể. Ngoài
những câu chuyện chúng ta được nghe khi còn ở trường lớp, bài viết này sẽ đề cập những
câu chuyện liên quan đến hai nhân vật trên mà không phải ai trong chúng ta cũng biết đến.
THOMAS EDISON
Thomas Edison (tên thật là Thomas Alva
Edison) sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847
tại Milan, bang Ohio, mất ngày 18 tháng 10
năm 1931 tại West Orange, bang New
Jersey. Mỹ. Ông là một nhà phát minh
và thương nhân đã phát triển rất nhiều
thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của
chúng ta trong thế kỷ 20. Ông được một
nhà báo đặt danh hiệu "Thầy phù thủy ở
Menlo Park". Một số phát minh được gán
cho ông, tuy ông không phải là người đầu
tiên có ý tưởng đó hoặc ông mua lại phát
minh của người khác và sửa lại (nổi tiếng nhất là bóng đèn). Tuy nhiên, Edison được coi là
một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, ông giữ 1.093 bằng sáng
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chế tại Mỹ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh, Pháp và Đức (tổng cộng 1.500
bằng phát minh trên toàn thế giới). Nói tới đây, mình muốn đề cao sự kiên trì lao động
không mệt mỏi của ông hơn là việc "phát minh" ra bóng đèn điện.
Vì hai lẽ: Thứ nhất là ông chỉ là người cải tiến bóng đèn điện để nó có thể dùng được lâu
hơn, tin cậy và dễ sản xuất hàng loạt hơn chứ không phải người phát minh (sáng chế) ra nó.
Thứ hai, điểm đáng chú ý của ông không phải là việc sản xuất ra sản phẩm (ví dụ như bóng
đèn) mà làm thế nào để kiếm tiền từ nó. Ông đã thành lập công ty chiếu sáng mang tên
mình (Edison Illuminating Company), và mở trạm phát điện (điện một chiều - DC) đầu tiên ở
New York vào năm 1882.
Nhưng có lẽ vì phương pháp tiếp cận của Edison thiên về thực hành nhiều hơn là lý thuyết
nên ông gặp thất bại nhiều lần trước khi thành công. Do đó Nicola Tesla cũng có nhận xét về
Edison như sau: “Nếu như Edison phải tìm một cái kim trong đống rơm thì ông ấy sẽ cần mẫn
làm việc như một con ong, ông sẽ lần tìm từng cọng rơm để tìm ra bằng được cái kim. Tôi
từng là nhân chứng đáng buồn cho những việc làm này của ông và biết rõ rằng, với một chút
lý thuyết và tính toán ông ta có thể tiết kiệm được 90% công sức đã bỏ ra”. Điều này cũng
hợp lý và đáng buồn cho Edison vì ông không có một nền tảng học vấn tốt từ bé, chủ yếu là
tự học theo lối tự mày mò. Mình cảm thấy Edison khá bảo thủ trong cách làm việc của ông.
NIKOLA TESLA

Nikola Tesla (tên Serbia :Никола Тесла) sinh ngày 10 tháng 7 năm 1856 tại Smiljan. Đế
quốc Áo (nay thuộc Croatia) và mất ngày 7 tháng 1 năm 1943 tại thành phố New York,
Mỹ. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và
từ trường trong cuối thế kỷ 19 đầu thế kỉ 20. Các phát minh của Tesla và các công trình lý
thuyết đã làm nên cơ sở của hệ thống phát điện xoay chiều, bao gồm cả hệ thống phân phối
điện nhiều pha và động cơ điện xoay chiều, giúp tạo ra Cách mạng công nghiệp lần 2.
Tesla từng ấp ủ ý tưởng về một hệ thống vừa truyền tải điện năng vừa truyền tải thông tin
mà không cần dùng dây dẫn. Không những thế ông còn ước mơ đến một ngày con người có
thể sử dụng miễn phí điện năng trên toàn thế giới. Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác
học điên lúc cuối đời.
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Edison đánh giá giá trị một phát minh (sáng chế) ở chỗ phát minh (sáng chế) đó mang lại
bao nhiêu USD cho doanh nghiệp của mình, trong khi Tesla không chỉ quan tâm đến tiền,
ông cho rằng: ý nghĩa của một phát minh trước hết là ở chỗ phát minh đó góp phần sử
dụng sức mạnh của thiên nhiên và phục vụ con người như thế nào. Mặc dù có những phát
minh (sáng chế) và đóng góp quan trọng cho khoa học nhưng ông qua đời trong tình trạng
khánh kiệt trong phòng số 3373 của khách sạn New Yorker vào ngày 7 tháng 1 năm 1943. Có
lẽ, bài học rút ra cho các nhà phát minh, các tài năng là nên cân bằng giữa sự lãng mạn và
mơ mộng với lợi ích kinh tế, ít ra như Edison chẳng hạn.
Những công trình của Tesla gần như bị lãng quên sau khi mất, nhưng kể từ những năm 1960,
tên tuổi của ông mới thực sự trở nên nổi tiếng. Họ của ông được đặt làm tên của đơn vị đo
cường độ cảm ứng từ tesla trong hệ đo lường quốc tế. Tesla còn thiết kế ra một loại máy
phát điện ở hiệu điện thế cao dạng tháp mà ngày nay người ta gọi là tháp Tesla.
WAR OF CURRENTS (CUỘC CHIẾN DÒNG ĐIỆN)

Vào tháng 6 năm 1884, Tesla đến thành phố New York. Trong chuyến đi vượt Đại Tây Dương,
vé, tiền bạc, và một số hành lý của ông đã bị đánh cắp, và ông đã gần như bị ném xuống
biển sau khi một cuộc nổi loạn nổ ra trên tàu. Ông đến nơi chỉ có bốn xu trong túi, một lá thư
giới thiệu, một vài bài thơ, và một phần đồ chưa bị đánh cắp.
Tesla được thuê để làm việc cho Edison Machine Works. Công việc của Tesla bắt đầu với kỹ
thuật điện đơn giản và nhanh chóng tiến triển để giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất
của công ty. Tesla thậm chí còn được cung cấp các nhiệm vụ để thiết kế lại từ đầu máy phát
điện một chiều của Công ty Edison.
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Tesla có thể thiết kế lại máy phát điện và mô tơ lỗi thời và không hiệu quả của Edison, nâng
cao cả hiệu quả kinh tế lẫn chất lượng. Theo lời Tesla, Edison đã nói rằng:"Nếu anh có thể
làm được điều đó, chúng tôi sẽ ra anh 10 ngàn đô la". Đây là một lời nói khó tin từ Edison,
người mà trả lương một cách bủn xỉn, và không hề có đủ từng ấy tiền mặt. Sau nhiều tháng
làm việc, Tesla hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu được giữ lời hứa. Edison bảo rằng ông chỉ
nói đùa thôi ". Tesla à, anh khônghiểu kiểu hài hước của người Mỹ chúng tôi" Thay vào đó,
Edison đề nghị chỉ nâng lương thêm 10 đô từ 18 đô một tuần cho Tesla, Tesla từ chối điều đó
và ngay lập tức từ chức. Sau đây là cuộc nói chuyên giữa hai người:
.........
Sau khi làm việc được một năm, một ngày nọ tại công ty Edison Machine Works, hai người
đàn ông lại ngồi với nhau. Edison hỏi:
- Sao anh không ở dưới xưởng hay phòng thí nghiệm mà lại lên đây?
Tesla :
- Thưa ông, tôi đã hoàn thành mọi công việc. Tôi đã vẽ ra 24 loại máy khác nhau theo
nguyên tắc của ông, phát minh (sáng chế) ra acquy mới, và tất cả những mẫu mới đó đã
được chính ông kiểm chứng, chúng đều tốt hơn các mô-đen cũ của ông. Tôi xin ông cho lĩnh
số tiền 10 nghìn đôla mà ông đã hứa trước kia, ông nhớ chứ?
- Ta nhớ, chàng trai tài ba ạ, nhưng phải thú thật với cậu, ta bị nặng tai từ bé, bị khi cứu một
điện tín viên khỏi lao vào tàu hỏa. Do đó ta cũng nghe cậu chật vật lắm, với cái thứ tiếng Anh
kiểu Serbi của cậu, còn cậu mới có hơn một năm ở Mỹ, cậu còn chưa hiểu cách nói đùa của
dân bản xứ đâu! Nhưng một số tiền kha khá thì có thể, hoặc sẽ nâng lương cậu từ 10$/tuần
lên 18$/tuần... Edison nói như đã tập thuộc lòng câu trả lời này rồi.
- Thưa ngài Edison, tôi không phải xin ngài bất cứ điều gì, vì ngài mới là người nợ tôi. Tôi tuy
nghèo, nhưng làm việc không phải vì tiền. Tất cả những gì tôi đã làm, và sẽ làm là để cho
nhân loại, cho một thế giới không có chèn ép, áp bức của kẻ giàu đối với kẻ nghèo. Hơn ai
hết tôi hiểu thế nào là dòng điện, thưa ngài Edison, tôi có thể dùng điện bửa đôi quả địa cầu,
nhưng tôi không bao giờ làm vậy. Mục đích của tôi không phải là tiền, những phát minh của
tôi sẽ chỉ ra những hiện tượng mới, những hiện tượng bản lề của khoa học, để cho những
nhà khoa học khác làm bàn đạp...
- Đừng nóng chàng trai, anh ở gần ta, anh thấy ta làm việc 19,5 giờ một ngày không ngày
nghỉ, chỉ như vậy ta mới thành công như hôm nay. Thiên tài chỉ 1% là hứng khởi, còn lại 99%
là lao động khổ sai...
- Ngài Edison, tôi đã viết sẵn đơn xin thôi việc ở đây, vì biết trước rằng công ty của ngài cũng
làm gì có đủ 10 ngàn tiền mặt để trả cho tôi. Dù sao ngài cũng đã dạy tôi một số điều có ích,
do đó trước khi ra đi tôi xin tặng ngài hai lời khuyên, hy vọng ngài không phiền...
- Xin cứ thật lòng, chàng trai quả cảm! Edison phấn khởi hẳn, vì với ông chi tiền chính là một
cực hình, ông thà dùng hết số tiền đó để ném vào những phòng thí nghiệm mới, những
nghiên cứu không mệt mỏi...
- Thứ nhất: tôi rất khâm phục khả năng làm việc bền bỉ của ông, ông có thể làm hàng nghìn
thí nghiệm chỉ để tìm ra một phương án ứng dụng mới. Trong khi đó theo dõi ông và cộng
sự, tôi có thể thấy rằng nếu các ông được học hành một cách bài bản hơn chút thôi, thì ít
nhất cũng có thể thong thả nghĩ cách thay đổi phương pháp, và tiết kiệm ít nhất 30% công
sức. Ông không được học tiểu học, nhưng mẹ ông dạy ông và ông đọc rất nhiều sách, đó là
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cái tốt; tôi cũng chỉ học được một đôi năm đại học rồi bỏ, vì gia cảnh không cho phép, mà
đáng ra tôi phải học trường dòng và làm cha cố. Nhưng sau khi ốm liệt giường 9 tháng, bố
tôi đã cho tôi một ước nguyện nếu tôi được Chúa cứu mạng, và điều ước của tôi là được học
và làm kỹ sư. Với khả năng tư duy lô-gic của mình, tôi có thể không làm bất cứ thí nghiệm
nào, chỉ tiến hành chúng trong tưởng tượng, tuy vậy kết quả hoàn toàn không khác gì các
ông làm...
- Chàng trai, ta không phải không muốn trả tiền, nhưng ta muốn trả em bằng vài trăm cổ
phiếu của công ty con, chuyên sản xuất đèn dây tóc thì được... (Edison biết rằng mình đang
mất đi một cộng sự vô giá, nhưng không nghĩ rằng mình đang nhận lấy một kẻ thù truyền
kiếp).
- Hồi trẻ có lúc tôi đánh bạc rất nhiều, tôi đánh bạc không vì tiền mà để nghiên cứu tâm lý
của các con bạc, thắng thì tôi chia hết tiền cho kẻ thua, còn thua thì tôi vay nợ để chơi tiếp,
và sau khi cả nhà tôi phải khốn đốn để trả nợ thay tôi thì tôi hứa không bao giờ chơi bạc nữa,
nhưng cũng từ đó tiền với tôi không hề có ý nghĩa lớn lao nào! Tuy ngài còn đăng ký vào tên
mình cả một số phát minh của tôi, nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm điều, mà lại cho ngài
biết một điều vĩ đại nữa: tương lai không nằm ở dòng điện một chiều mà ngài đêm ngày
nghiên cứu đâu, mà sẽ phải là dòng điện xoay chiều!
- Ta không muốn nghe về nó, đã bảo anh nhiều lần rồi mà! Anh hãy cút đi với cái dòng xoay
chiều quỷ tha ma bắt ấy đi!
Tesla đứng lên cầm mũ và đi ra. Anh vẫn tay trắng hoàn trắng tay, nhưng đã biết được thế
nào là nước Mỹ (10 nghìn khi đó giá trị gần 1 triệu $ ngày nay!). Tesla bị vứt ra xã hội, đi đào
mương kiếm sống, ăn ngủ mọi nơi, tuy vậy đầu óc anh chưa bao giờ thôi nghĩ về các phát
minh, về dòng điện xoay chiều. Và đây là bắt đầu cho một kì nguyên mới, một bước tiến của
nhân loại, và khởi đầu là “Cuộc chiến của các dòng điện” AC vs DC - (War of Currents).

Vào những năm đầu tiên của ngành điện thì dòng điện một chiều (DC: Direct Current) do
Edison phát minh, là tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Nhưng nhược điểm của dòng điện một chiều là
không thể truyền tải điện năng đi xa, hệ thống điện của Edison lúc bấy giờ chỉ có thể truyền
điện đi xa trên dưới một dặm (1.6km).
Trong khi đó, dòng điện xoay chiều (AC: Alternating Current) có thể khắc phục những nhược
điểm của điện một chiều. Phương pháp truyền tải điện xoay chiều được phát minh (sáng chế)
bởi Nicolas Tesla giúp truyền tải điện năng đi xa hơn rất nhiều và trở thành đóng góp quan
trọng trong ngành điện lực. Vào năm 1888, George Westinghouse đã trả tiền cho bằng sáng
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chế về động cơ điện xoay chiều và thiết kế máy biến thế của Nicolas Tesla và thuê Tesla một
năm để làm tư vấn cho công ty của mình. Và chỉ trong vòng vài năm, hơn 100 thành phố, thị
trấn đã dùng hệ thống điện xoay chiều của Westinghouse.
Khi biết biết khả năng và tiện ích của dòng điện AC, Edison lên kê hoạch, ông thuê trẻ em bắt
mèo, chó và sử dụng chúng vào các cuộc trình diễn ở nơi công cộng. Ông buộc những mảnh
kim loại vào thân thể chó, mèo rồi cho dòng điện chạy qua để dân chúng chứng kiến cảnh
chúng bị điện giật như thế nào để rồi nêu câu hỏi: “Hỡi các vị, các vị có chấp nhận để vợ, con
mình nấu nướng bằng dòng điện này hay không?”. Thomas Edison cũng đã phí thời gian và
tiền bạc để thực hiện một chiến dịch vận động chống lại sự phổ biến của dòng điện xoay
chiều. Ông đã thu thập những số liệu về các cái chết do điện xoay chiều gây ra. Hơn thế nữa,
vào ngày 4 tháng 1 năm 1903, một con voi trong rạp xiếc, tên là Topsy, bỗng nổi điên và giết
chết 3 người. Nó lập tức bị coi như một hiểm hoạ cần phải loại trừ. Edison nhìn thấy cơ hội
để chứng minh sự nguy hiểm của dòng điện xoay chiều, thế là ông đề xuất việc giết con voi
này bằng dòng điện xoay chiều. Topsy được cho ăn cà rốt tẩm xyanua, rồi bị giết chết bằng
dòng điện 6.000 vôn. Nói một cách nào đó đây là một chiến dịch tuyên truyền “không quân
tử” của Edison, bởi vì hệ thống lưới điện lúc đó của Edison chỉ hỗ trợ tối đa DC 110 volts (và
không thể có hiệu điện thế cao hơn với chi phí thấp) chứ không phải điện xoay chiều nguy
hiểm hơn.

Dù Thomas Edison có cố gắng tuyên truyền về sự nguy hiểm của dòng điện xoay chiều thì nó
vẫn chiếm ưu thế vượt trội trong việc truyền tải điện trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hầu hết
mọi thiết bị điện bây giờ (điện thoại, máy tính, laptop, tablets, máy nghe nhạc, máy pha cà
phê, lò vi sóng) đều phải cần một bộ chuyển AC sang DC. Cho nên, một cách nào đó mặc dù
Edison đã thua trong cuộc chiến truyền tải điện nhưng ông đã thắng trong “phân khúc đồ
điện tử”.
Rất nhiều sáng chế của họ vẫn còn được chúng ta sử dụng. Edison có : microphone, loa và
ống nghe của điện thoại với từ “Hello” (a lô!) cửa miệng cũng là do ông đưa ra, đèn dây tóc,
máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm....., Tesla có phương án sạc pin không cần bộ sạc
mà đến những năm gần đây, nhiều dòng điện thoại di động hiện đại nhất bắt đầu áp dụng.
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Tesla còn có đèn huỳnh quang, đồng hồ điện, turbin hơi nước, ô tô điện, truyền tín hiệu
không dây và phát minh ra radio (tuy không được công nhận). Mình sẽ viết một bài viết nói
rõ hơn về Tesla và các sáng chế của ông.
Tesla là người nổi tiếng với những màn biểu diễn tạo ra sấm, chớp, sét... nhân tạo (về PR ông
là bậc thầy của Edison - tuy vậy ông không làm việc tập thể được nên suốt đời ông chỉ là
"con sói đơn độc"). Họ rất nổi tiếng ở Mỹ và toàn thế giới, về họ có khá nhiều phim
Hollywood đã quay, Tesla còn nổi tiếng hơn trong thế giới game và đồ chơi của trẻ em (với
hình tượng người tạo ra sấm sét!). Tesla tài giỏi đến mức, ngay cả UFO hay thiên thạch
Tugunskiy rơi xuống Siberi cũng bị người đời đổ cho là Tesla bắt tay với Nga thí nghiệm vũ
khí từ trường.
(Sự kiện Tunguska là một vụ nổ xảy ra gần sông Podkamennaya Tunguska ở vùng tự trị
Evenk, Siberi thuộc Nga hiện nay, lúc 7:17 sáng ngày 30 tháng 6, 1908. Thỉnh thoảng sự kiện
này được gọi là Vụ nổ lớn Siberi. Có thể được gây ra bởi vụ nổ trên không của một tiểu
hành tinh hay sao chổi từ khoảng cách 5 đến 10 km (3 - 6 dặm) trên bề mặt Trái Đất. Năng
lượng của vụ nổ sau này được ước tính trong khoảng 10 đến 20 triệu tấn TNT, tương đương
với Castle Bravo, quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được Hoa Kỳ chế tạo. Vụ nổ đã làm đổ
khoảng 60 triệu cây trên diện tích 2.150 km2)

Cả hai sống khá thọ. Edison mất khi nắm tay vợ và bảo: “Ở ngoài kia đẹp quá”. Tesla chết âm
thầm một mình trong một khách sạn ở New York, khi vợ tổng thống Roosevelt nghe tin ông
ốm nặng muốn tới thăm. Đồ đạc của ông thì gửi ở một loạt khách sạn khác nhau, bao gồm
vật dụng, dụng cụ thí nghiệm và tài liệu viết tay. Nghe đồn thì FBI đến thu thập hết lại... Và
đến tận năm 2007, bảo tàng về Nicola Tesla ở Serbi kêu gọi các nhà khoa học thế giới nghiên
cứu tiếp những công trình dang dở mà ông đã bỏ lại, gồm 60 ngàn trang tài liệu. Ít nhất thì
những nghiên cứu về truyền năng lượng cho một khoảng cách xa bất kỳ đang trở thành hiện
thực...
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Sản phẩm sáng tạo
Minh Khôi

The O Mousepad1

Trên hình là sản phẩm tấm lót chuột máy tính O Mousepad. Sản phẩm được thiết kế bởi
Innozen Product Design và nhận giải thưởng Red Dot Design Award năm 2015. Tấm lót
chuột máy tính là vật dụng quen thuộc của hầu hết những ai sử dụng máy tính. Nhiệm vụ
của nó là tạo bề mặt thuận lợi cho những con chuột bi làm việc dễ dàng. Người sử dụng
chuột máy tính sẽ cảm thấy cổ tay bị mỏi sau một khoảng thời gian sử dụng liên tục. O
Mousepad ra đời với mục đích giải quyết vấn đề trên.

1

http://www.yankodesign.com/2016/09/29/comfy-computing/
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Nhìn từ góc độ các nguyên tắc sáng tạo, O Mousepad được cải tiến từ tấm lót chuột tiền
thân bằng các nguyên tắc sau. O Mousepad khác tấm lót chuột tiền thân ở chỗ: hai cạnh có
lớp velco (3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ). Nhờ lớp velco này, O Mousepad có thể cuộn lại
thành bộ đệm cổ tay (15. Nguyên tắc linh động). O Mousepad có thêm tính năng giúp người
sử dụng không bị mỏi cổ tay (6. Nguyên tắc vạn năng).

Lever Gear2

Sản phẩm trên là thiết kế của Mike Scully. Dù kích thước chỉ 4 cm x 8 cm nhưng Lever Gear lại
là một công cụ vạn năng (vặn ốc, mở vít, bật nắp).

2

http://www.yankodesign.com/2016/09/14/tool-shed-in-your-pocket/
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