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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 487 khai giảng ngày 13/2/2016, 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 489 khai giảng ngày 9/3/2016, 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 490 sẽ khai giảng
ngày 14/4/2017, 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.

THE 13th INTERNATIONAL MATRIZ CONFERENCE
September 14-16, 2017. Krakow, Poland
The 13th MATRIZ International Conference “TRIZfest-2017” will be held in Krakow,
Poland, on September 14-16, 2017. It is organized by International TRIZ Association
(MATRIZ) in partnership with Novismo and a number of government and business
organizations of Poland.
The conference will focus on networking. We invite everybody who is engaged in TRIZ
research and development, who uses TRIZ, as well as those who just started to be
interested in TRIZ and desire to meet TRIZ professionals, ask questions, and learn more
about TRIZ. As usual, the conference participants will have a chance to present their
results and insights at the conference podium. Each presenter will have 15 minutes.
Those who are willing to make a presentation should submit a full paper which describes
their story. The papers will be evaluated and the authors will be notified on the results of
the review process. Accepted papers will be published in the conference proceedings and
distributed during the first conference day. Time between the presentation sections will
be dedicated to networking and round tables.
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The pre-conference day will feature several tutorials on diverse subjects. The last
conference day will be allocated to Level 5 (TRIZ Master) certification of TRIZ specialists
and MATRIZ Congress.
INVITATION AND CALL FOR PAPERS
On behalf of the Program Committee, we invite you to submit one or two papers as the
first author (co-authorship is not limited) on the following topics:


Research and development of TRIZ theories and methods.



Development of TRIZ tools for practical applications.



Applications of TRIZ in science, engineering, business, and social environments.



Innovation process with TRIZ.



TRIZ-based pedagogy, education and training.



Case studies with TRIZ.



Integration of TRIZ with other process, design, and innovation management
methodologies.

We also invite papers on systematic creativity, methods for automated inventing, and
innovation management in the dialog with TRIZ or any other topic related to TRIZ.
The conference papers and presentations should report new results and insights within
one of the following directions:


Research: Accomplished research results of an empirical or theoretical nature or
work-in-progress where authors desire and are willing to contribute extra
feedback.



Development of Methods and Tools: Presentation of new methods and tools or
novel contributions to the improvement of existing TRIZ methods and tools for
practical use.



Case Studies: Cases of successful application of TRIZ and TRIZ-related methods
and tools with proven results.



Best Practices: Demonstrations of significant successful business practices,
applications, and insights.

IMPORTANT DATES


The deadline for submitting abstracts: February 1, 2017



Notification of abstracts acceptance: February 15, 2017



The deadline for submitting full papers: June 1, 2017



Notification of full papers acceptance: June 30, 2017



The deadline for submitting final papers: August 15, 2017

WHAT TO SUBMIT: ABSTRACT
To express your intention to submit a full paper and make presentation, first you have to
submit an abstract of your future paper. The abstract must not exceed one page of A4
format and can be written in a free style. Your abstract will be evaluated and you will be
informed regarding an invitation to submit a full paper and presentation.
Each abstract must include the following information:


Paper Title.



Names of authors and co-authors, their current affiliation.



Text of the abstract.
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E-mail address of a communicating author (or a communicating co-author).

Only two submissions per author are permitted. There is no limit on co-authoring or copresenting. The file with your abstract should be submitted to trizfest@triz-event.com by
the respective deadline date (see "Important Dates").
OFFICIAL LANGUAGE
The official language of the conference is English. All abstracts, papers and presentations
must be submitted in English. Submissions in all other languages will not be considered.
CONFERENCE PAPERS
Once your abstract is reviewed, accepted and you are notified about acceptance, you will
be invited to submit a paper which should be at least four pages long and not exceed
twelve pages. Each paper’s layout must match the conference layout template (see link
below) and include the following:


Paper Title.



Names of authors and co-authors, their current affiliation.



Abstract.



Main text.



List of references.



E-mail address of a communicating author or a co-author.

The following information must be submitted at a separate page: Contact Information of
all authors and co-authors: full name, company/organization, e-mail address, phone
number, mailing address.
All files should be submitted to trizfest@triz-event.com by the respective deadline date.
The papers will be published by the first conference day in a conference proceedings
volume including ISSN and ISBN numbers.
PAPER LAYOUT
Your paper must follow the paper layout developed for the conference. A paper submitted
with a layout different from the official conference layout will be rejected.
The files with the paper layout (in the .doc and .pdf formats stored in .zip archive) can be
downloaded from:
http://www.triz-event.com/TRIZfest2017PaperTemplate.zip
REVIEWING INFORMATION
All papers will be evaluated for acceptance to the conference through double-blind
reviewing independently of papers topics. The research papers reviewing committee is
composed of the experts with strong academic experience, the practitioners committee
will consist of experts with distinguished practical experience of using TRIZ and
Systematic Innovation in industry and business.
Only those papers will be included to the conference proceedings whose authors would
timely pay the conference registration fee.
CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE


Dr. Mark Barkan, TRIZ Master, MATRIZ Executive Director: The Organizing
Committee Chair.

Organizing Committee:


Mr. Valeri Souchkov, TRIZ Master: Chair of the Papers Review Committee;



Dr. Yury Fedosov, TRIZ Master: Treasurer;
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Dr. Simon Litvin, TRIZ Master: Chairman of the TRIZ Master Certification Council
(TMCC);



Dr. Sergey Yatsunenko, Novismo: Polish representative.

New members will be added soon.
PAPER REVIEW COMMITTEE
To be announced
VENUE
Hotel Andel’s by the Vienna House chain, is the conference venue.
Andel's by Vienna House Cracow
ul Pawia 3
31154 Cracow
Poland
Phone: +48 12 66 00 100
https://www.viennahouse.com/en/andels-cracow/the-hotel/overview.html
CONFERENCE FEES
Conference Participation fee per person: USD 550
REGISTRATION
Registration for the conference is available at:
http://matriz.org/trizfest-2017-registration/
FURTHER INFORMATION
For new information, please check www.matriz.org and www.triz-event.com
For questions, please contact us at trizfest@triz-event.com or directly Dr. Mark Barkan
for general questions or Valeri Souchkov for questions related to conference papers and
reviewing.
We will provide further information as it develops.
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10 phát minh "không tưởng" của Nikola Tesla1
Nikola Tesla - kẻ điên rồ vĩ đại là một nhà khoa học nối tiếng với các ý tưởng khó tin,
điên rồ khiến giới khoa học xa lánh và cho rằng ông bị điên. Nhưng chính ông là nhà
phát minh, nhà khoa học vĩ đại góp công lớn trong sự phát triển của nền công nghiệp,
xã hội ngày nay.

Nikola Tesla là một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử 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.
Dưới đây là những ý tưởng điên rồ, không thực tế nổi tiếng khiến người ta gán cho ông biệt
danh "bác học điên".

1

http://khoahoc.tv/10-phat-minh-khong-tuong-cua-nikola-tesla-55948
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1. Khai thác tia vũ trụ
Tesla từng nghĩ đến ý tưởng khai thác nguồn năng lượng miễn phí đến từ những
hạt nguyên tử, các loài tia đầy rẫy trong vũ trụ. Đây là ý tưởng bị coi là khoa học giả
tưởng với hầu hết các nhà nghiên cứu vì nó không thực tế.
Những Tesla lại tin rằng có thể thiết kế một chiếc máy khả thi để khai thác nguồn
năng lượng này và chấm dứt vấn đề khan hiếm từ Trái Đất.
Các hạt vũ trụ siêu nhỏ này liên tục rơi xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn ánh sáng và
ông nghĩ có thể "bắt" được chúng để chuyển đổi thành năng lượng sử dụng được. Rất tiếc,
phát minh của ông chưa từng được sản xuất.

2. Điện cảm ứng
Tesla mơ ước một thế giới không tồn tại dây điện phức tạp. Ông đề xuất một hệ thống điện
không dây bao gồm một tháp truyền điện và năng lượng không dây đến mọi ngõ ngách
trên hành tinh. Ông đã chứng minh ý tưởng này qua thí nghiệm về sự truyền dẫn cảm ứng
để đốt sáng một cái bóng đèn ở khoảng cách ngắn.
Ông bắt tay xây dựng tháp Wardenclyffe ở New York nhưng sau đó bị rút nguồn tài trợ của
JP Morgan vì họ phát hiện ý đồ thật sự của ông chứ không phải xây dựng tháp viễn thông.
Đây là bước cuối cùng trong hệ thống điện không dây của Tesla và được kết hợp với phát
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minh máy thu năng lượng vũ trụ. Nếu thành công, thế giới sẽ được sử dụng điện miễn phí
và không giới hạn chỉ bằng một cái ăng-ten.

Phát minh của Tesla bị chính phủ phản đối
kịch liệt vì nó không thu được lợi nhuận.
Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã
thắp sáng được bóng đèn bằng điện
không dây ở khoảng cách 7 mét.

3. Đốt lạnh
Phát minh này hy vọng sẽ thay thế được
xà phòng và nước trong sinh hoạt. Tesla
muốn thay thế điện với nước vì điện là kẻ
thù lớn nhất của vi trùng.
Sự đốt lạnh nghĩa là đốt cháy nhưng
không gây bỏng, người ta sẽ đứng trên
một tấm kim loại và được phủ trong
nguồn điện luân phiên đến 2,5 triệu volt
giống như một ngọn lửa trùm lên cơ thể.
Phương pháp này hiệu quả vì da người có
tính dẫn điện. Nó còn có tác dụng chữa
bệnh vì nguồn điện mạnh có thể sinh ra
lượng lớn khí ozon khử trùng có lợi cho sức khỏe.
Vấn đề chi phí và an toàn cho người sử dụng đã biến ý tưởng "đốt lạnh" thành mơ hồ.
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4. Teslascope

Nỗ lực lớn nhất mà Nikola Tesla luôn cố gắng là tạo ra thiết bị giao tiếp với người ngoài
hành tinh.
Ông tuyên bố có thể giao tiếp với những nền văn minh xa xôi bằng Teslascope nhưng chưa
có ai xác minh những gì ông nói.
Ông đã nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau không giống bất cứ thứ gì từng biết và những
tiếng click tương tự bộ mã Morse.
Sử dụng chiếc kính Teslascope của mình, ông hy vọng chứng minh sự tồn tại của sự sống
trên sao Hỏa.

5. Máy phát tia chết chóc
Đây là phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray - Tia
chết chóc làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao
tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu.
Tesla đã đề xuất ý tưởng cho JP Morgan để xin tài trợ và khẳng định với dòng năng lượng 80
triệu volt, chùm tia có thể xuyên thủng bất cứ vật liệu gì.
Lập luận của ông khá thuyết phục nhưng chính phủ Anh và Mỹ đều từ chối. Nước Nga đã
ủng hộ Tesla và cho chạy thử nghiệm phát minh này. Nhiều nhà lý thuyết âm mưu cho rằng
chính hoạt động chế tạo này đã gây ra vụ nổ Tunguska (30/7/1908).
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6. Điều khiển thời tiết

Một trong những thách thức lớn nhất của con người là khả năng kiểm soát thời tiết. Tesla
nghĩ rằng ông có thể làm cho đất đai màu mỡ nhờ sử dụng sóng vô tuyến điện để thay đổi
từ trường Trái Đất trong tầng điện ly của khí quyển, hình thành các sóng khí quyển cực mạnh
điều khiển thời tiết.
Một lần nữa, thuyết âm mưu cho rằng phát minh của ông đã rơi vào tay kẻ xấu và đang được
chúng sử dụng để thống trị nhân loại. Bằng chứng là sự thay đổi khí hậu, thời tiết cực đoan
ngày một nhiều hiện nay.
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7. Súng tia X

Việc phát hiện ra tia X của William Roentgen thu hút giới khoa học, đặc biệt là Tesla. Ông
mở rộng phát mình thành một khẩu sung bắn tia X - quang, lợi hại cùng với Mark Twain họ trở thành đôi bạn thân sau khi Tesla chữa khỏi bệnh táo bón cho đại thi hào này.
Sử dụng khẩu súng này, 2 ông có thể nhìn xuyên thấu bất cứ vật gì mà chùm tia đi qua ở
khoảng cách 12 mét. Sáng chế tưởng chừng bị lãng quên giờ lại trở thành một ứng dụng
không thể thiếu trong y học ngày nay.

8. Dòng điện xoay chiều
Nikola Tesla bắt đầu hợp tác với Thomas Edison năm 1882 khi ông chuyển tới Paris làm việc
cho công ty Continetal Edison. Đây là thời gian đầu khi Tesla được giới khoa học công nhận
tài năng. Edison đã gợi ý trả 50.000 đô cho Tesla để sửa chữa chiếc máy phát điện của mình
mặc dù sau đó không thấy ông trả khoản tiền đó cho cộng sự.
Điều này buộc Tesla tách riêng và lập công ty, nơi ông phát triển loại điện mới gọi là dòng
điện xoay chiều có khả năng truyền tải khoảng cách xa và tiết kiệm. Edison đã rất tức giận và
kêu gọi mọi người biểu tình, thậm chí dọa đốt nhà xưởng.
Tesla đã chứng minh dòng điện của mình đủ thắp sáng bóng đèn mà không gặp bất cứ nguy
hiểm nào ở triển lãm năm 1893.
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9. Thắp sáng thế giới

Một lần nữa, Tesla muốn cho cả thế giới thấy tài năng của mình bằng sáng chế ra loại hạt khí
loãng nhạy cảm với năng lượng để phát sáng cho cả hành tinh. Ông lên kế hoạch sử dụng
12
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một loại tia cực mạnh như tia cực tím bắn vào các hạt này để chúng phát sáng như hiện
tượng cực quang. Ông khiến người ta cho rằng nếu thành công, con tàu Titanic sẽ chẳng
bao giờ chìm xuống mãi mãi.

10. Máy giao động của Tesla

Tất cả vạn vật đều tạo từ nguyên tử và mỗi nguyên tử lại rung động ở tần số khác nhau. Nếu
gặp phải tần số phù hợp thì sẽ cộng hưởng thành tần số rung có biên độ cao hơn. Gần giống
như hiện tượng chiếc cầu treo rung lắc theo nhịp của một cơn gió nhẹ cũng đủ để nó sập.
Dựa vào lý thuyết ấy, Tesla phát minh chiếc máy phá hủy bỏ túi tạo ra những tần số rung
khác nhau. Ông kể lại là khi bật chiếc máy đó lần đầu tiên, một tiếng động lạ vang lên và
những vết nứt đầu tiên xuất hiện. Mọi thứ rung lên bần bật cho tới khi cảnh sát ập tới đạp vỡ
cái máy trước khi tòa nhà sụp đổ.
Khi được hỏi về cách cái máy có thể phá hủy được tòa nhà Empire State không. Tesla trả lời
rằng chỉ cần có đủ thời gian tìm ra tần số phù hợp, chiếc máy sẽ truyền một lượng lớn năng
lượng cơ học để phá hủy bất cứ thứ gì.
Phát minh của ông được nhiều người ủng hộ vì chứa một sức mạnh to lớn trong chữa bệnh
nếu nó tìm đúng tần số rung của khối u, của căn bệnh trong cơ thể để phá hủy hoàn toàn mà
không ảnh hưởng đến những bộ phận khác.
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Bên trong trung tâm dữ liệu của Facebook1
Nguyễn Long
Facebook đã cho xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Lulea, phía bắc Thụy Điển vào năm
ngoái. Được biết, đây là một trong những niềm tự hào lớn nhất của Mark Zuckerberg
cũng như Facebook tại thời điểm hiện nay.
Theo The Verge, Mark Zuckerberg vừa chia sẻ loạt hình ảnh mới nhất về trung tâm dữ liệu ở
Lulea trên trang cá nhân. Ông chủ của Facebook cho biết đây đều là những "bức ảnh hiếm
hoi chụp về một trong những công trình công nghệ tiên tiến nhất của Facebook hiện nay".

"Tôi yêu cảnh này vì trông nó giống như trong phim viễn tưởng vậy", Zuckerberg viết về những chiếc
quạt tản nhiệt cỡ lớn trong trung tâm dữ liệu.

1

http://vnreview.vn/anh-video/-/view_content/content/1957055/ben-trong-trung-tam-du-lieu-cuafacebook
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Jay Park, giám đốc của trung tâm dữ liệu Lulea.

Ý tưởng về trung tâm dữ liệu Lulea được phác thảo trên giấy lần đầu tiên bởi giám đốc Park.
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Chỉ có khoảng 150 nhân viên làm việc tại đây nên trung tâm có phần “trống trãi”.

Sảnh dữ liệu chính quá lớn nên các kỹ sư di chuyển bằng những chiếc scooter.
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Các trang thiết bị hay dây dẫn đều được tối giản tới mức tối thiểu để giảm thời gian khắc phục sự cố. Ở
Lulea, thời gian khắc phục sự cố đã giảm được ít nhất 2 phút so với trước đây.

Các ổ cứng cũ sau khi không còn được sử dụng đều bị nghiền nát để đảm bảo tính riêng tư cho người
dùng.
17
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Người chịu trách nhiệm phá hủy các ổ cứng cũ là ông Christer Johnson.

Linnea Svallfors, nhân viên an ninh của trung tâm.
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"Thách thức lớn nhất khi làm việc ở đây đó là đi làm khi nhiệt độ là -30 độ C". Emilie De Clercq, kĩ thuật
viên trung tâm cho biết.

Ảnh chụp trung tâm dữ liệu Lulea của Facebook từ bên ngoài.
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Sản phẩm sáng tạo
Minh Khôi

The Air-Purifier Bike
Ngày nay, tại các thành phố, điển hình là Tp. Hồ Chí Minh, không khí đã bị ô nhiễm do khí
CO2 và khói bụi thải ra từ hàng triệu chiếc gắn máy lưu thông trên đường. Hàng ngày, người
dân thành phố phải lưu thông với thời trang không khác “ninja thời xưa” là mấy, đủ loại che
chắn: khẩu trang, kính mát, áo khoác… Trong khi đó, cây xanh – đối tượng có khả năng lọc
không khí tự nhiên lại chưa được phủ khắp các con đường của thành phố. Để phủ trọn thành
phố bằng cây xanh, thời gian cũng mất hàng chục năm. Giải pháp nào cho vấn đề vừa nêu?
Trong bài viết giới thiệu sản phẩm sáng tạo kì này, người viết xin giới thiệu cùng bạn đọc
mẫu thiết kế Air-Purifier Bike.

Air-Purifier Bike được phát triển bởi những nhà thiết kế đến từ công ty Lightfog Creative And
Design (Bangkok, Thailand): Silawat Virakul, Torsakul Kosaikul và Suvaroj Poosrivongvanid.
Mẫu thiết kế này đã dành được Red Dot design award. Trong email gửi đến Co.Exist (thuộc
công ty Fast Company), Silawat Virakul, giám đốc sáng tạo của Lightfog, giải thích: “Chúng tôi
muốn thiết kế những sản phẩm có thể giảm ô nhiễm không khí ở các thành phố. Vì vậy,
chúng tôi quyết định thiết kế một chiếc xe hai bánh vì chúng tôi nghĩ xe hai bánh là những
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phương tiện giao thông thân thiện môi trường. Sử dụng xe hai bánh có thể giảm thiểu kẹt
xe. Thêm nữa, chúng tôi muốn thêm giá trị cho chiếc xe đạp với việc gán thêm khả năng
giảm thiểu ô nhiễm”.

Từ góc độ các nguyên tắc sáng tạo, Air-Purifier Bike được cải tiến từ chiếc xe đạp bằng
những nguyên tắc nào?
Trước hết, 6. Nguyên tắc vạn năng được sử dụng: chiếc xe đạp tiền thân có thêm chức năng
lọc không khí (hút vào khói, bụi, khí CO2; thải ra không khí được làm sạch, khí O2).

21
BTSK số 1/2017

Chức năng lọc không khí không chỉ được thực hiện khi xe được lưu thông mà còn thực hiện
khi xe ở bãi đậu (đây là biểu hiện của 20. Nguyên tắc liên tục tác động có ích).

Cuối cùng, ta cần sắp xếp các nguyên tắc theo logic:
-

20. Nguyên tắc liên tục các tác động có ích

-

6. Nguyên tắc vạn năng

Nguồn:
1) https://www.fastcompany.com/3023176/purify-the-air-as-you-ride-with-thisphotosynthesis-bike
2) http://www.yankodesign.com/2014/04/25/refreshing-bike-ride/
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