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Lôøi giaûi cuûa baïn Minh Sôn cho baøi toaùn kyø tröôùc (BTSK soá 2.2006) 
Maùy phun nöôùc trong noâng nghieäp laø moät maùy keùo ñöôïc trang bò maùy bôm vaø caùnh phun coù giaù 

ñôõ (wing–type cantilever), treân ñoù gaén oáng daãn nöôùc. Maùy phun kieåu naøy raát coàng keành vaø phaûi 
duøng nhieàu kim loaïi laøm giaù ñôõ. Tính toaùn cho thaáy, troïng löôïng caùnh phun tæ leä vôùi chieàu daøi cuûa 
noù theo luõy thöøa 3, nghóa laø chieàu daøi caùnh taêng moät nöûa thì troïng löôïng cuûa noù taêng 3,5 laàn. Do ñoù, 
kích thöôùc saûi caùnh phun toái ña laø 100 m.  

Coù nhieàu noã löïc nhaèm giaûi quyeát baøi toaùn nhö: laøm boä giaù ñôõ coù baùnh xe (baèng saùng cheá cuûa 
Phaùp soá #1068940), caùnh phun ñöôïc naâng bôûi khinh khí caàu coù ñieàu khieån, bình phun naâng leân bôûi 
maùy bay tröïc thaêng maø hoaït ñoäng cuûa caùnh quaït laø do aùp suaát bôm nöôùc töø maët ñaát… tuy nhieân, 
caùc yù töôûng naøy khoâng loaïi tröø ñöôïc troïng löôïng caùnh phun hoaëc laøm thieát bò phun phöùc taïp theâm. 

Moät yù töôûng khaùc (baèng saùng cheá soá #144335 cuûa Nga, Lieân xoâ cuõ): caùnh phun ñöôïc bôm ñaày 
khoâng khí. Vôùi yù töôûng naøy, troïng löôïng cuûa caùnh phun giaûm vaø coù theå xeáp laïi khi khoâng hoaït ñoäng 
nhöng laïi xuaát hieän nhöôïc ñieåm: khi bôm ñaày khoâng khí, kích thöôùc caùnh phun taêng keùo theo dieän 
tích beà maët taêng vaø ñieàu naøy gaây ra vaán ñeà ngay caû khi gioù yeáu. 

Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa heä thoáng töôùi laø taêng chieàu daøi vaø giaûm troïng löôïng cuûa caùnh 
phun. Laøm theá naøo coù theå phun trong moät dieän tích roäng (saûi caùnh coù theå leân tôùi 300 m) maø khoâng 
laøm taêng troïng löôïng caùnh phun? 

*
* *  

Ñeå giaûi baøi toaùn naøy, toâi sử dụng Chương trình rút gọn giải quyết vấn đề và ra quyết 
định. Caùc böôùc ñöôïc trình baøy nhö sau 

1. HIỂU BÀI TOÁN: 

Hệ thống phun nước trong nông nghiệp có thể được phác họa qua hình vẽ sau: 

− Khung đỡ (gồm cánh phun và giá đỡ) dùng để nâng ống nước lên khỏi mặt đất. Nếu 
diện tích phun nước càng rộng thì khung đỡ càng dài và càng nặng. 

− Một số cải tiến đã được áp dụng để giảm bớt khối lượng của khung đỡ như: 

o Kết hợp khung đỡ với khinh khí cầu, trực thăng… (sử dụng Nguyên tắc phản 
trọng lượng). 
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o Thay đổi vật liệu của khung đỡ: chuyển từ khung đỡ bằng kim loại sang khung đỡ 
bằng không khí (sử dụng Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng). 

Việc sử dụng khung đỡ bằng không khí khắc phục được nhược điểm của khung 
đỡ bằng kim loại (nặng, cồng kềnh) nhưng lại làm nảy sinh bài toán mới: khung đỡ 
bằng không khí bị lay động khi có gió, thậm chí là gió nhẹ. 

2. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT: 
Ống nước được nâng lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 

3. CÁC YẾU TỐ CÓ TRONG BÀI TOÁN: 
Khung đỡ: chỉ xuất hiện trong thời gian phun nước để thực hiện chức năng “nâng ống 

nước lên khỏi mặt đất”. 

Ống nước: có khả năng tự nâng lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 

4. MÂU THUẪN VẬT LÝ (ML): 

ML1: Khung đỡ phải có (để nâng ống nước lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước) 
và phải biến mất (để hệ thống trở nên gọn, nhẹ). 

ML2: Ống nước phải là ống nước (để vận chuyển dòng nước đến nơi cần tưới) và phải là 
khung đỡ (để nâng ống nước lên khỏi mặt đất). 

5. GIẢI QUYẾT ML: 

• ML1: Khung đỡ phải có và phải không có 

− Để khung đỡ có thể “biến mất” thì khung đỡ cần có khối lượng giảm dần về zero 
hoặc kích thước khung đỡ phải giảm dần về zero. Yêu cầu này làm nảy sinh ML mới là 
“khung đỡ phải nặng và phải nhẹ”. Một số giải pháp để giải quyết ML này như: 

o Để giảm bớt khối lượng của khung đỡ thì cần kết hợp khung đỡ với đối tượng 
khác có lực nâng. Các giải pháp áp dụng Nguyên tắc phản trọng lượng đã nêu ở trên giải 
quyết mâu thuẫn “khung đỡ phải nặng và phải nhẹ” theo hướng này. 

o Có thể giảm bớt khối lượng khung đỡ bằng cách thay đổi vật liệu của khung đỡ. 
Vật liệu của khung đỡ thay đổi từ kim loại  nhựa  vật liệu nhẹ  không khí  khí 
nhẹ. Việc áp dụng Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng đi theo hướng giải quyết 
này. 

o Phép biến đổi mẫu 1.3 và 1.4 gợi ý việc đưa không khí vào trong ống nước để 
giảm bớt khối lượng của khung đỡ. Ống nước chứa không khí có dạng sau: 

OÁng nöôùc hai lôùp
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− Phép biến đổi mẫu 5 (Chuyển hệ sang hoạt động ở mức vi mô) gợi ý thay đổi lực 
nâng cơ học của khung đỡ tác dụng lên ống nước bằng trường lực khác. Khuynh hướng thay 
đổi trường lực tác dụng là: cơ  âm nhiệt  hóa  điện  từ  điện từ. Có thể tưởng 
tượng một “khung đỡ vi mô” có dạng các hạt vật chất lơ lửng trong không khí. Các hạt này 
tương tác với ống nước để “nâng” ống nước lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. Khi 
máy bơm ngừng hoạt động, các hạt vật chất này cũng biến mất để “thả” ống nước xuống đất. 
Vậy các hạt vật chất nào có thể làm được điều này? 

• ML2: Ống nước phải là ống nước và phải là khung đỡ 

Ống nước phải có khả năng tự nâng mình lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 
Điều này đòi hỏi ống nước phải tự tạo ra lực nâng khi máy bơm nước hoạt động. Nói cách 
khác, khi dòng nước trong ống chuyển động thì đồng thời, nó cũng tạo ra lực nâng để nâng 
ống nước lên khỏi mặt đất. 

Tia nước phun sẽ tạo ra phản lực. Tuy nhiên, dòng nước trong ống chuyển động theo 
phương ngang, trong khi đó, phản lực mà chúng ta cần lại phải theo phương thẳng đứng. Do 
đó, cần phải phun nước theo phương thẳng đứng. Tia nước phun hướng xuống mặt đất sẽ tạo 
ra phản lực đẩy ổng nước lên trên, nhờ vậy, tạo ra lực nâng để nâng ống nước lên khỏi mặt 
đất. 
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6. ĐÁNH GIÁ LỜI GIẢI: 

− Các giải pháp cho ML1 hiện nay có thể giảm nhẹ khối lượng của khung đỡ, tuy nhiên, 
vẫn chưa khắc phục được nhược điểm “cồng kềnh, phức tạp” của hệ thống. Ngoài ra, việc sử 
dụng “khung đỡ bằng không khí” gặp phải một nhược điểm khác là hệ thống phun bị dao 
động trong không khí. 

− Giải pháp cho ML2 giúp hệ thống tự phục vụ, không cần đến khung đỡ. Tuy nhiên, tia 
nước phun xuống mặt đất có gây ảnh hưởng đến bề mặt khu vực trồng trọt, lớp thực vật được 
trồng tại vị trí vòi phun…? Nói cách khác, cần phải đánh giá xem lời giải này có gây hại cho 
các hệ khác và cho môi trường xung quanh hay không. 

− Bài toán “hệ thống phun nước trong nông nghiệp” có thể được xem xét và giải ở mức 
hệ trên. Khi đó, mục đích thực sự cần đạt có thể là: “Đưa các giọt nước từ máy bơm đến đúng 
vị trí cần tưới trên mặt đất”. Với cách xem xét này, các hệ “ống nước”, “khung đỡ” trở nên 
không cần thiết. 


