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Nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi, Ban biên tập BTSK đăng lại nội dung bài toán đã được 
đăng trên BTSK số 4/2011: 

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

 Phải làm thế nào để triển khai được ý tưởng thiết kế nói trên? 

Dưới đây là bài giải của bạn Minh Khôi: 

Từ tình huống vấn đề được phát biểu như trên, ta có hai bài toán cụ thể 

1. Làm thế nào để cánh quạt tua bin quay liên tục giữa hai đợt sóng? 

2. Làm thế nào để cánh quạt tua bin không bị đảo chiều quay khi gió được rút khỏi 
buồng theo hướng ngược lại? 
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Ta chọn giải bài toán cụ thể 2 trước: “Làm thế nào để cánh quạt tua bin không bị đảo chiều 
quay khi gió được rút khỏi buồng theo hướng ngược lại?” 

Hệ có trong bài toán gồm các yếu tố 

1. Cánh quạt tua bin 

2. Gió được rút khỏi buồng theo hướng ngược lại 

Chúng ta có trạng thái bài toán 

 
Trạng thái lời giải 

 
Để đưa hệ có trong bài toán từ trạng thái bài toán sang trạng thái lời giải, chúng ta có thể 
chọn mục đích cần đạt sau: Cánh quạt tua bin không quay nếu bị gió thổi từ chiều ngược lại. 

Để đạt mục đích cần đạt trên, các yếu tố của hệ thống phải có tính chất sau: 

1. Gió thổi theo chiều ngược lại 

1.1. Với lượng không khí không đủ làm quay cánh quạt tua bin. Trong trường hợp lí 
tưởng, lượng không khí tiến đến 0, do vậy không có dòng không khí chuyển động 
theo chiều ngược lại. 

1.2. Với tốc độ rất nhỏ để không làm cánh quạt tua bin quay ngược. Trong trường hợp lí 
tưởng, vận tốc của gió tiến về 0, do vậy không có dòng không khí chuyển động theo 
chiều ngược lại. 

1.3. Với tốc độ vẫn như cũ nhưng không tác động lên cánh quạt tua bin, không làm cánh 
quạt tua bin quay ngược 

2. Cánh quạt tua bin chỉ quay một chiều. 

Chúng ta phân tích yêu cầu 1.1 của yếu tố “gió thổi theo chiều ngược lại”: Khi gió thổi theo 
chiều ngược lại, lượng không khí tiếp xúc với cánh quạt tua bin không đủ lớn để làm quay 
cánh quạt tua bin.  

Để làm cánh quạt tua bin quay theo chiều ngược lại, cần có một lượng không khí tối thiểu 
chuyển động theo chiều ngược lại, ta gọi lượng không khí này là a.  

làm quay 
Cánh 
quạt 

tua bin

Gió thổi 
theo chiều 
ngược lại 

không làm quay 
Cánh 
quạt 

tua bin

Gió thổi 
theo chiều 
ngược lại 
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Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với yêu cầu 1.1 của yếu tố “gió thổi theo chiều ngược lại” 
(ML1) được phát biểu: Lượng không khí chuyển động theo chiều ngược lại phải ít để không làm cánh quạt tua bin quay ngược và lượng không khí chuyển động theo chiều ngược lại phải nhiều do chúng liên tục bị hút ngược lại sau mỗi đợt sóng biển rút. 
Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML1: 

BĐM1.2 + BĐM 1.3 gợi ý tưởng: Phân nhỏ lượng không khí chuyển động theo chiều ngược lại 
và “tách khỏi” (một số dòng không khí sau khi được phân nhỏ, sẽ không chuyển động về 
hướng cánh quạt tua bin). 

Chúng ta phân tích yêu cầu 1.2 của yếu tố “gió thổi theo chiều ngược lại”: Gió thổi theo chiều 
ngược lại với tốc độ rất nhỏ, không đủ để làm quay cánh quạt tua bin.  

Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với yêu cầu 1.2 của yếu tố “gió thổi theo chiều ngược lại” 
(ML2) được phát biểu: Không khí chuyển động theo chiều ngược lại phải yếu để không làm cánh quạt tua bin quay ngược và lượng không khí chuyển động theo chiều ngược lại phải mạnh do chúng liên tục bị hút ngược lại sau mỗi đợt sóng biển rút. 
Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML2: 

Chúng ta phân tích kết hợp yêu cầu 1.1 trong trường hợp lý tưởng (lượng không khí tiến đến 
0) và yêu cầu 1.2 trong trường hợp lý tưởng (vận tốc của dòng không khí tiến về 0). Cả hai 
yêu cầu trên đều dẫn đến yêu cầu chung: không có dòng không khí chuyển động theo chiều 
ngược lại. Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với yêu cầu chung (ML3) được phát biểu: Dòng không khí phải chuyển động theo chiều đi vào để làm cánh quạt tua bin quay đúng chiều và phải không chuyển động (đứng yên) theo chiều đi ra để không làm cánh quạt tua bin quay ngược lại 
Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML3: 

Bạn đọc có thể tự mình phân tích tiếp yêu cầu 1.3 và yêu cầu 2. 

BĐM1.2 + BĐM 3 gợi ý tưởng: Phân nhỏ lượng không khí chuyển động theo chiều ngược lại 
và cho dòng không khí đi qua vật cản trước khi đến cánh quạt để giảm tốc độ của dòng 
không khí. 

BĐM 3 + BĐM 4 gợi ý tưởng: Kết hợp hai dòng không khí chuyển động theo hai chiều ngược 
nhau để giảm tốc độ của dòng không khí chuyển động về phía cánh quạt tua bin. 

BĐM10 gợi ý tưởng: Sử dụng chất lưỡng pha (van một chiều) cho phép không khí chỉ chuyển 
động theo một chiều. 
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Bạn đọc có thể dùng chương trình rút gọn giải quyết vấn đề và ra quyết định để phân tích 
giải pháp dưới đây. 

Wells Turbine 

Thiết bị này gồm một tua bin nằm trong buồng khí. Tua bin có thể quay khi không khí 
chuyển động vào hay ra khỏi buồn khí. Tua bin này có những cánh quạt với hình dáng được 
thiết kế để bảo đảm tua bin chỉ quay một chiều với tốc độ ổn định mà không quan tâm chiều 
chuyển động của dòng không khí. Điều này cho phép tận dụng năng lượng tối ưu của sóng 
biển. 

 

 
 




