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TIN TỨC SỰ KIỆN
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản
xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng
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Cây dong riềng là một trong những cây trồng chủ lực của t nh Cao ằng giúp bà con
nhân dân thoát ngh o Hiện nay diện tích dong riềng tại Cao ằng khoảng hơn 6 ha
và ngày càng mở rộng Việc phát triển sản xuất các sản phẩm tinh bột miến dong
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng để lại một lượng lớn chất thải nếu không
đươc xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường
T nh Cao ằng định hướng sẽ phát triển nền nông nghiệp bền vừng vì vậy việc sản
xuất các loại phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp đang được lãnh đạo T nh đặc
biệt là các doanh nghiệp quan tâm
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất phân
bón hữu cơ từ bã thải dong riềng từ chính các chủng vi sinh vật bản địa Sản phẩm
phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng giàu dinh dưỡng giúp cho cây trồng phát triển
sinh trưởng tốt và quan trọng hơn nữa đó là đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường
Xuất phát từ cơ sở này Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tiến hành ký kết Hợp
đồng chuyển giao công nghệ với Doanh nghiệp Mộc Hương Cao ằng Viện cam kết
tư vấn hỗ trợ và chuyển giao quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong
riềng quy mô 1
tấn/năm giúp Doanh nghiệp xử lý được lượng chất thải và phế phụ
phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm từ dong riềng
Có thể thấy sự hợp tác này giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và Doanh
nghiệp Mộc Hương Cao ằng là tiền đề để các nhà khoa học đẩy mạnh hoạt động
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nghiên cứu và triển khai những ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất thúc
đẩy liên kết 3 nhà giữa nhà khoa học nhà nước và doanh nghiệp để phát huy vai trò
của Khoa học và Công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội
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Nghiên cứu đa dạng di truyền hệ gene người Việt Nam: Những viên gạch đầu tiên

Ở thời kỳ Đông Sơn và tiền Đông Sơn, tất cả khối Lạc Việt, Tây Âu, hay Tày Thái cổ…
đều là „Yue‟ (Bách Việt). Nghiên cứu hệ gene ty thể của nhóm GS Nông Văn Hải cũng
đã cho thấy điều này. Trong ảnh: Trống đồng Ngọc Lũ và hoa văn trên trống đồng.
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Việt Nam.
(Tạp chí Tia sáng)
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Cuộc thảo luận về nguồn gốc người Việt dường như chưa bao giờ dứt trên nhiều diễn
đàn và luôn sẵn sàng được hâm nóng lên khi được xới lại Thực ra đây không phải là
chuyện “trà dư tửu hậu” mà trong giới học thuật tính đa dạng tộc người và nguồn gốc
tộc người ở Việt Nam và Đông Nam Á lục địa đã được các nhà dân tộc học và tiền sử
học đào bới cả trăm năm qua, như GS Peter Bellwood1 (ĐH Quốc gia Úc) nhà nghiên
cứu tiền sử Đông Nam Á từng cùng các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố các nghiên
cứu về văn hóa Đông Sơn nhận định Vấn đề này không dễ dàng ngã ngũ để đi đến kết
luận rất dễ gây hiểu lầm và chia rẽ do một tình trạng phổ biến trong nghiên cứu tiền
sơ sử và nguồn gốc tộc người là thiếu dữ liệu - những gì các nhà khoa học đang có
hiện nay mới ch là những mảnh ghép khác nhau của một “bức tranh” khổng lồ đã
chìm vào quá khứ
Theo dòng hồi ức của các dư dân thời hiện đại và giả thiết của các nhà dân tộc học thì
tổ tiên của 54 dân tộc (và có thể nhiều nhóm địa phương trong đó) nay được sắp xếp
thuộc 5 ngữ hệ đã có vô vàn hướng dịch chuyển cộng cư trong quá khứ Chẳng hạn
nhiều cư dân thuộc các tộc người ở khu vực miền núi phía ắc hoặc Tây Nguyên vẫn
kể về quá trình họ đi từ phương ắc xuống hoặc từ vùng biển phía Nam đi lên Các
nhà khảo cổ học cũng đã giải thích về sự đa dạng các nhóm người ngay trong kỷ
nguyên khởi đầu lịch sử Việt Nam, như TS Nguyễn Việt Giám đốc Trung tâm nghiên
cứu tiền sử Đông Nam Á cho biết: những cư dân Đông Sơn và Tiền Đông Sơn từ thời
khởi đầu dựng nước Việt Nam không tương ứng với một tộc người duy nhất là Kinh
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hay bất kỳ một tộc người khác trong thời hiện đại ngày nay, bởi trong nhận thức của
các nhà khảo cổ học thế giới “ở thời kỳ Đông Sơn và tiền Đông Sơn tất cả khối Lạc
Việt Tây Âu (hay Tày-Thái cổ)… đều là „Yue‟ ( ách Việt)” Nhưng từ trước tới nay,
các nhà dân tộc học và khảo cổ đang giữ những cứ liệu và các giả thiết đó mà chưa
mang ra để đặt câu hỏi cho các nhà nghiên cứu hệ gene. Hầu như không ai hay biết gì
về việc những quá trình giao lưu tiếp biến ấy đã được “ghi nhớ” như thế nào trên hệ
gene của mỗi cá nhân ở các tộc người
Trong khi đó phân tích hệ gene người cổ sẽ chứng minh được điều đó đem lại một
trong những câu trả lời gần nhất cho những gì đã xảy ra trong quá khứ Các kỹ thuật
hiện đại giúp giải trình tự hệ gene từ di cốt người cổ có thể giúp bóc tách dần thông tin
về nguồn gốc lịch sử di truyền cũng như thấy được sự đa dạng cộng cư của di cốt
khai quật được theo mỗi mốc thời gian họ sinh sống Tuy vậy trước nay giới khảo cổ
học và nghiên cứu hệ gene trong nước chưa có nhiều cơ hội trao đổi và thực hiện các
nghiên cứu chung. Mãi tới gần đây các nhóm nghiên cứu quốc tế gồm các nhà di
truyền ở ĐH Harvard, Hoa Kỳ ảo tàng thiên nhiên Copenhagen, Đan Mạch và ĐH
Cambridge, Anh... đã cùng với các nhà nghiên cứu của Viện Khảo cổ học (Viện Hàn
lâm KHXH Việt Nam) hợp tác phân tích được di cốt người cổ ở Đông Nam Á trong
đó có người Mán ạc2 và người Hoà ình3 và xu hướng di cư sớm từ thời cổ đại
Những nghiên cứu này đã đưa một số dữ liệu gene người cổ tại Việt Nam vào cơ sở dữ
liệu gene của thế giới – đây là căn cứ để các nhóm nghiên cứu khác lấy làm cơ sở so
sánh đối chiếu sau này
ên cạnh đó phân tích hệ gene ở người hiện tại có thể giúp khẳng định tính đa dạng di
truyền của các tộc người hiện nay, ví dụ có thể cho biết những đặc điểm chung giữa
người Kinh, Tày Thái so với các tộc người cụ thể khác trong cùng một nhóm tộc
người (phân loại theo ngữ hệ) của mình hoặc các dân tộc thuộc ngữ hệ khác Nhưng
chính vì thiếu chia sẻ thông tin và chưa có nghiên cứu nào chung giữa các nhà khoa
học xã hội với nhà nghiên cứu hệ gene người Việt Nam nên dường như câu hỏi liệu
rằng hệ gene có thể lưu lại dấu vết nào cho những lần các tộc người gặp gỡ giao thoa
trong lịch sử dường như vẫn đang còn bỏ lửng
ỡ

ẫ
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g

Trong bối cảnh vẫn còn nhiều tranh luận ngổn ngang đó GS Nông Văn Hải nguyên
Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu hệ gene, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,
một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm về hệ gene người Việt Nam đã đi tìm câu trả lời
trong quá trình thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước (2015-2019), do ộ Khoa học
và Công nghệ tài trợ - “Giải trình tự và xây dựng hoàn ch nh hệ gene người Việt Nam
đầu tiên làm „trình tự tham chiếu‟ và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa
người Việt Nam”4.
Trước khi đi sâu vào chẻ từng phát hiện của đề tài ông giải thích về một số nguyên tắc
khi nghiên cứu hệ gene để trả lời cho các câu hỏi về nhân chủng học tiến hóa ở trên
Tức là để tìm ra tính đa dạng hệ gene, khu vực phân bố địa lý của các kiểu gene và
ước lượng thời điểm chúng bắt đầu xuất hiện trong quá khứ phải phân tích trình tự hệ
gene ty thể (di truyền theo dòng mẹ) vùng đặc hiệu giới tính nam của nhiễm sắc thể Y
(di truyền theo dòng bố) hoặc toàn bộ hệ gene (lai giữa dòng bố và dòng mẹ) Đây là
cách làm đã thành chuẩn mực phổ biến của các nhóm trên thế giới – họ có thể sử dụng
lần lượt hoặc kết hợp đồng thời cả ba trình tự hệ gene trên trong các nghiên cứu về
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nhân chủng học tiến hóa và lịch sử di truyền ở người hiện đại hoặc kết hợp đối chiếu
với các mẫu khảo cổ học
Làm sao để biết đâu là đặc trưng của mỗi nhóm hoặc từng tộc người? Cũng theo thông
lệ sẽ cần phân tích trình tự và so sánh với hệ gene tham chiếu trên cơ sở dữ liệu gene
quốc tế để từ đó xác định các kiểu gene đơn bội đặc trưng của người Việt Nam
(haplotypes - một nhóm cụ thể của gene mà con cháu thừa hưởng từ cha mẹ
Haplotype có thể đặc trưng cho một nhóm hay một quần thể và thậm chí là một loài)
Để thực hiện đề tài, GS Nông Văn Hải đã hợp tác với giáo sư người Mỹ Mark
Stoneking, Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa CHLB Đức người dày dạn
kinh nghiệm hợp tác phân tích hệ gene của nhiều tộc người từ Thái Lan, Philipines
đến các dân tộc ở châu Phi. Nhóm nghiên cứu khảo sát lấy mẫu gene các tộc người
trên quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam - hơn 600 người thuộc 22 dân tộc ở
năm ngữ hệ chính ở Việt Nam và Đông Nam Á lục địa (gồm các ngữ hệ: Nam Á Thái
- Kadai, Hmông-Miền Nam Đảo và Hán-Tạng) đồng thời phân tích cùng với dữ liệu
hệ gene của nhóm cư dân hiện đại lân cận và các tập dữ liệu gene của người ở Đông
Nam Á cổ đại đã được công bố trước đây trong cơ sở dữ liệu hệ gene quốc tế
Nhưng trong trình tự hệ gene với hơn 3 t “ký tự” của mỗi người làm sao để xác định
được sự giống và khác nhau giữa các tộc người theo cách hợp lý nhất? Nhóm phân tích
dữ liệu đa hình nucleotide đơn - SNP (single nucleotide polymorphisms), trong đó tập
trung đi sâu phân tích hệ gene sử dụng công nghệ mới gene CHIP (gồm khoảng
600.000 điểm thể hiện sự khác biệt về mặt di truyền giữa các cá thể) Đây cũng là
những công nghệ mà các nhóm nghiên cứu đa dạng di truyền các tộc người trên thế
giới đang sử dụng chủ yếu bởi vì 99,9% trình tự hệ gene là hoàn toàn giống nhau giữa
các cá thể tộc người trong toàn bộ loài người GS Nông Văn Hải cho biết
Kết quả phân tích được xuất bản trên tạp chí Molecular Biology and Evolution5 (Q1,
IF~15, thứ 2 về sinh học tiến hóa) cho thấy “tính đa dạng tộc người phân theo ngữ hệ
đã phản ánh các nguồn gốc khác nhau về đa dạng di truyền ở Việt Nam” nghĩa là
trong 22 dân tộc được khảo sát “dân tộc này cũng có chung các đặc điểm về gene của
dân tộc khác trong cùng ngữ hệ hoặc khác ngữ hệ” GS Nông Văn Hải giải thích
Chẳng hạn nhìn các bảng số liệu phân tích mức độ lai hỗn hợp (Admixture) có thể
thấy rõ: các dải màu sắc khác nhau quy ước cho các tộc người hay ngữ hệ khác
nhau cho thấy tình trạng “lai” giữa các dân tộc là phổ biến và hiển nhiên – “giữa các
dân tộc có lịch sử di truyền nguồn gốc chung nào đó và có sự giao thoa về mặt di
truyền chứ không có một dân tộc „thuần chủng‟”
Tạm lấy một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn cho các phát hiện trên là: các dân tộc thuộc
ngữ hệ Nam Á có nhiều đặc điểm gần về gene so với các ngữ hệ Thái – Kadai, và cũng
có những điểm chung với ngữ hệ Hmong – Miền Đơn cử về người Kinh - tộc người
phổ biến ở Việt Nam và thuộc ngữ hệ Nam Á - không ch có nhiều đặc điểm giống với
các dân tộc thuộc ngữ hệ Thái – Kadai (như Tày Thái Nùng ) mà cũng có cả điểm
giống với dân tộc xa xôi và tương đối biệt lập khác ở miền núi phía ắc như Lô Lô Si
La, Phù Lá (thuộc ngữ hệ Hán - Tạng) hay với các cư dân ở Nam Trung Quốc đảo Đài
Loan ngày nay và nhiều dân tộc khác nữa Trong phần “thảo luận” nhóm tác giả
khẳng định nghiên cứu này với dữ liệu nhiều hơn và chính xác hơn đã đưa ra phát
hiện ngược lại so với công bố về hệ gene người Kinh vào năm 2019.
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Bảng 1: Các dải màu sắc quy ước cho các tộc người trong biểu đồ này (màu giống
nhau, chạy liên tục) cho thấy tình trạng “lai” giữa các dân tộc là hiển nhiên. Ảnh:
Nhóm nghiên cứu cung cấp.
Mặt khác nghiên cứu cũng phát hiện ra, có những tộc người tuy gần gũi hơn với tộc
người khác về mặt ngôn ngữ (cùng ngữ hệ) nhưng lại xa nhau hơn về mặt di truyền
Có thể trong lịch sử tổ tiên của họ là những nhóm lai, nhưng sau này do ảnh hưởng
văn hóa điều kiện sống chiến tranh... các thế hệ sau đã chuyển sang dùng ngôn ngữ
của nhóm khác hoặc là đã có sự giao lưu tiếp xúc giữa các tộc người thuộc các ngữ hệ
khác nhau.
Công bố này được đánh giá là đầy đủ nhất cho đến nay, sử dụng các phương pháp hiện
đại trong phân tích dữ liệu hệ gene, nhằm làm rõ sự đa dạng về mặt di truyền của
người Việt Nam, theo đánh giá trên trang của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ
Điều này thực sự có ý nghĩa bởi vì trước đây sự đa dạng di truyền của Việt Nam vẫn
là một địa hạt chưa được khai phá đặc biệt là với dữ liệu hệ gene trên quy mô lớn bởi
vì đa phần các nghiên cứu về hệ gene trước đây đều tập trung vào nhóm người Kinh.
Do đó trong trong thông cáo báo chí của Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến
hóa GS Mark Stoneking, đồng tác giả liên hệ của nghiên cứu cũng đã lưu ý rằng:
“Nhìn chung, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy mẫu của các nhóm dân
tộc khác nhau nhằm xây dựng hoàn ch nh dữ liệu hệ gene, từ đó cung cấp những hiểu
biết mới về sự đa dạng di truyền và lịch sử của một khu vực đa sắc tộc mà Việt Nam
là ví dụ điển hình”
Giờ đây các yếu tố đa dạng ngôn ngữ và đa dạng về ngoại hình (hình thái) của các cá
thể thuộc các sắc tộc người Việt Nam mà “ai cũng có thể tự nhìn thấy” đã được khẳng
định là có sự đa dạng về nguồn gốc di truyền Điều này đã góp phần thêm một cái nhìn
khách quan chân thực về tính đa dạng của người Việt Nam, bác bỏ những nhận định
thiếu căn cứ khoa học chủ quan về sự khác biệt của tộc người cụ thể đối với các tộc
người khác trong một cộng đồng cùng tồn tại qua suốt chiều dài lịch sử
Truy g

gh

iế h
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Dữ liệu hệ gene không ch cho thấy chuyện của ngày hôm nay, mà các kỹ thuật phân
tích có thể giúp “truy” dấu vết di truyền từ hàng ngàn đến hàng chục nghìn năm quá
khứ Trong đó thông thường các nhà khoa học trên thế giới sẽ phân tích gene đồng hồ
tiến hóa và so sánh với các hệ gene tham chiếu của cư dân hiện đại thuộc các tộc người
khác và của các mẫu người cổ trong cơ sở dữ liệu gene quốc tế để tìm ra các điểm bắt
đầu phát sinh, rẽ nhánh Từ đó xác định mốc thời gian giao thoa trong lịch sử của từng
tộc người

GS Nông Văn Hải (trái) và GS Mark Stoneking trong Hội thảo quốc tế do Viện Nghiên
cứu hệ gene tổ chức năm 2017. Ảnh: NVCC.
Vì thế trước đó vào năm 2018, cũng từ nguồn gene dùng trong nghiên cứu của Đề tài
này GS Nông Văn Hải và các đồng nghiệp đã phân tích các biến đổi trong trình tự hệ
gene ty thể của người Việt Nam nhằm tìm ra dấu ấn của các lần xuất hiện và tập trung
dân cư trong thời cổ đại và công bố trên tạp chí Scientific Reports, thuộc Tập đoàn
xuất bản Nature6. Để phân tích tìm ra các điểm phát sinh, nhóm của ông đã giải trình
tự hệ gene ty thể người Việt Nam ở trên và đối chiếu cùng với 2133 trình tự khác từ
các dân tộc khác đang sinh sống ở lục địa Đông Nam Á (bao gồm: Thái Lan, Lào
Campuchia, Myanmar, Tây Malaysia, Nam Trung Quốc) và Đài Loan, từ đó phát hiện
được 111 dòng nhánh mới của DNA ty thể của người Việt Nam. Theo ước tính
Bayesian về thời gian kết tụ (coalescence time) với 95% mật độ hậu nghiệm cao nhất
(Highest Posterior Density, HPD), nhóm đã xác định được biểu hiện gene ghi dấu sự
xuất hiện của người hiện đại trong hệ gene ty thể người Việt Nam vào khoảng 50
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nghìn năm trước Kết quả này đã khẳng định các giả thiết khảo cổ học về mốc xuất
hiện của con người trên lục địa Đông Nam Á vào khoảng thời gian này
Đặc biệt nhóm nghiên cứu đã phát hiện được đ nh cao tập trung sự đa dạng DNA ty
thể vào khoảng thời gian trùng với nền Văn hóa Đông Sơn “có một sự tập trung gene
cổ vào vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 2.500-3.000 năm về trước” Như vậy
không phải ch tổ tiên của người Kinh tập trung ở đồng bằng sông Hồng mà tổ tiên của
các tộc người thuộc 5 nhóm ngữ hệ ngày nay đều có dấu vết tập trung dân cư đông đúc
ở đây vào thời Đông Sơn Nghĩa là nền văn hóa Đông Sơn là chung của các dân tộc
này trong quá khứ Đây là bằng chứng khoa học mới đầu tiên trên thế giới về di
truyền phân tử người cho thấy sự đa dạng di truyền liên quan đến khoảng thời gian ra
đời của văn hóa Đông Sơn Và điều này có thể đem lại một phần lời giải cho khẳng
định của các nhà nghiên cứu khảo cổ học tiền sơ sử như TS Nguyễn Việt về các cư dân
thời Đông Sơn và tiền Đông Sơn là một khối ách Việt
Nhưng trên hết GS Nông Văn Hải nhắc đi nhắc lại rằng những gì mà ông và các đồng
nghiệp trong nước và quốc tế làm mới ch là các nghiên cứu bước đầu Các câu trả lời
cho các giả thiết về đa dạng di truyền nguồn gốc các tộc người hay các vấn đề cụ thể
về bệnh học tộc người sẽ ngày càng đầy đủ lên khi các nhà nghiên cứu bổ sung thêm
các mẫu ở các tộc người khác nhau, với cỡ mẫu lớn hơn Đây là lý do mà nhiều nước
trên thế giới đã xây dựng những bộ dữ liệu hệ gene người rất đồ sộ thậm chí đã xuất
hiện các “câu lạc bộ” các nước mà chính phủ đã đầu tư nghiên cứu giải trình tự hàng
trăm ngàn đến cả triệu hệ gene người
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Hệ thống máy phát điện tự động
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Không ch thủ công cồng kềnh và lạc hậu mà hệ thống điều khiển của các máy phát
điện ở các nhà máy công nghiệp cũng rất phức tạp Thực tế hệ thống này hiện gồm 2
tổ máy phát đồng bộ có công suất 5 kW cho mỗi tổ cấp điện áp phát ra trên đầu cực
của máy phát là 22 VAC tần số 5 Hz
Khi muốn hòa đồng bộ 2 máy phát vào lưới người vận hành sẽ điều ch nh tần số trên
đầu cực của máy phát đúng 5 Hz và điện áp trên đầu cực phát là 22 VAC để phù
hợp với tín hiệu của lưới điện
Trên cơ sở quan sát đồng bộ kế khi tới thời điểm thích hợp người vận hành nhấn
“công tắc hòa” để nối máy phát vào lưới Trong trường hợp thời điểm thích hợp chưa
tới nhưng người điều khiển vẫn nhấn “công tắc hòa” thì có thể gây nên hiệu ứng dọc
trục gây nguy hiểm cho máy phát và hệ thống cũng như gây cháy nổ
Để khắc phục nhược điểm trên giảng viên Nguyễn Hùng và nhóm cộng sự đã cải tiến
hệ thống phát điện đang có thành tự động ằng cách thay đổi hệ thống điều khiển tốc
độ động cơ theo nguyên tắc điều khiển vòng kín để đảm bảo việc giữ tần số của máy
phát khi tải thay đổi; đồng thời thiết kế bộ điều áp theo nguyên tắc vòng kín để đảm
bảo điện áp không đổi khi tải thay đổi; thiết lập hệ thống hòa tự động thay cho “công
tắc hòa” bằng tay nhóm nghiên cứu đã có được bước tiến mới Những thay đổi này sẽ
giúp hệ thống phát điện của nhà máy phát huy hết công suất tránh lãng phí nâng cao
độ chính xác song song đó cũng giúp khắc phục những hạn chế ở hệ thống phát điện
thủ công hiện nay mang lại hiệu quả thực tế cho ngành công nghiệp điện

10

Sau nhiều tháng nghiên cứu thử nghiệm hiện tại mô hình cải tiến sẽ được chuyển
giao cho Trung tâm thí nghiệm mở của Trường đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM
phục vụ công tác đào tạo cho học viên cao học sinh viên đại học cao đẳng chuyên
ngành điện công nghiệp Với mô hình này sinh viên ngành công nghệ tự động kỹ
thuật điện công nghiệp có cơ hội thực hành để hiểu sâu hơn về hệ thống điện nắm
vững được các quy trình vận hành máy phát điện trong hệ thống điện Từ đó họ dễ
dàng nắm bắt tiếp cận công nghệ hiện đại khi làm việc trong các nhà máy nhiệt thủy
điện hoặc các trạm phát điện diesel trong các khu công nghiệp Kết quả này cũng mở
ra hướng phát triển và áp dụng mô hình nhà máy phát điện tự động vào chương trình
tự động hóa ngành công nghiệp của nước nhà
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
Lọc nước bằng máy tạo hơi nước hữu cơ giá rẻ
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hí Advanced Sustainable Systems.
GS Simone Fabiano trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Tốc độ sản xuất hơi nước
cao gấp 4-5 lần so với tốc độ bốc hơi nước trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc
chúng ta có thể lọc nhiều nước hơn".
Máy tạo hơi nước bao gồm một aerogel có cấu trúc dựa vào xenlulô được trang trí
bằng polyme liên hợp hữu cơ PEDOT: PSS Polyme này có khả năng hấp thu năng
lượng dưới ánh nắng mặt trời nhất là ở phần quang phổ hồng ngoại nơi phần lớn nhiệt
mặt trời được vận chuyển Aerogel có cấu trúc nano xốp nghĩa là khối lượng lớn nước
có thể được hấp thụ vào các lỗ của nó "Một lớp vật liệu dày 2 mm có thể hấp thu 99%
năng lượng trong quang phổ mặt trời" Simone Fabiano nói ọt xốp nổi và cách nhiệt
được đặt giữa nước và aerogel giữ cho máy tạo hơi nước nổi Nhiệt từ mặt trời làm
bốc hơi nước trong khi muối và các vật liệu khác vẫn ở lại
"Aerogel bền và có thể được làm sạch như trong nước muối để tái sử dụng ngay. Điều
đó có thể được lặp lại nhiều lần. Nước đi qua hệ thống bằng cách bốc hơi, trở thành
nước uống chất lượng rất cao", Tero-Petri Ruoko đồng tác giả nghiên cứu nhấn
mạnh
Simone Fabiano cho rằng: "Điểm đặc biệt của hệ thống là tất cả các vật liệu đều thân
thiện với môi trường. Chúng tôi sử dụng xenlulô nano và một loại polyme ít tác động
đến môi trường và con người. Chúng tôi cũng sử dụng một lượng rất nhỏ vật liệu
aerogel được tạo thành từ 90% không khí. Chúng tôi hy vọng và tin rằng kết quả
nghiên cứu có thể giúp hàng triệu người không được sử dụng nước sạch".
N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-04-cheap-steam-purify.html,
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RAM từ tính được phát triển giúp lưu trữ dữ liệu được nhiều và tính toán nhanh
hơn
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Các nhà khoa học đang trong quá trình cấp bằng sáng chế công nghệ họ nói rằng Sự
truyền mômen spin (STT) dựa vào các thiết bị nano spintronic sẽ chấm dứt tình trạng
mất dữ liệu máy tính do gián đoạn cung cấp điện và do đó sẽ có khả năng biến đổi thế
hệ sau của máy tính điện thoại thông minh và các thiết bị khác
Spin-transfer torque (STT): là Sự truyền mômen spin là một hiệu ứng vật lý mô tả sự
truyền mômen động lượng spin của một điện tử cho một mômen từ mà kết quả của quá
trình là mômen từ bị quay đi theo chiều của mônen xung lượng spin đó Đây là một
trong những hiệu ứng nền tảng của công nghệ spintronics và từ học mà ứng dụng của
nó là việc điều khiển mômen từ bằng dòng điện tử phân cực spin
Dữ liệu của RAM từ tính được biểu diễn dưới dạng spin của electron hứa hẹn khả
năng lưu trữ tốt hơn so với RAM dựa trên điện tích thông thường
Thiết bị dùng công nghệ spintronic sử dụng spin của các electron để truyền và xử lý
thông tin không giống như các thiết bị điện tử thông thường được điều khiển bởi điện
tích Việc khai thác spin của các electron được điều khiển từ trạng thái từ tính dẫn đến
Sự truyền mômen spin- ộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên từ điện trở (STT-MRAM).
Magnetic Random Access Memory (STT-MRAM): là bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên từ
điện trở hay bộ nhớ RAM từ điện trở là một loại bộ nhớ không tự xóa có nguyên lý
lưu trữ dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (chính xác hơn là hiệu ứng từ điện trở
chui hầm)
Satinder K Sharma Phó giáo sư tại Trường IIT Mandi's School of Computing and
Electrical Engineering cho biết: “Các giải pháp bộ nhớ phổ quát phải có mật độ lưu
trữ cao, khả năng hoạt động cực nhanh và không biến động, nghĩa là có thể giữ lại dữ
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liệu ngay cả khi không có nguồn điện. Nhu cầu này đặc biệt phù hợp trong thời hiện
đại vì sự phong phú của các thiết bị kỹ thuật số dự kiến sẽ tạo ra khối lượng dữ liệu
cần 1 nghìn tỷ ổ cứng mỗi lúc vào năm 2024. RAM bán dẫn hiện tại không thể đáp ứng
những nhu cầu lưu trữ dữ liệu khổng lồ này. Các chuyên gia về khoa học dữ liệu dự
đoán rằng nhu cầu về dung lượng bộ nhớ sẽ vượt quá sản xuất vào cuối năm 2020".
Nghiên cứu của nhóm IIT đã được công bố trên IEEE Transactions on Electron
Devices là tạp chí quốc tế có uy tín Nhóm gồm năm thành viên bao gồm Sharma
Srikant Srinivasan và ba học giả nghiên cứu-Mohamad G Moinuddin, Shivangi
Shringi và Aijaz H Lone
Sharma nói rằng: Các thiết bị STT-MRAM không bay hơi; có mật độ lưu trữ và độ
bền cao hơn nhiều so với các công nghệ RAM dựa trên CMOS hiện tại Một ưu điểm
khác của các loại bộ nhớ này là chúng có thể được tích hợp với các công nghệ bộ nhớ
dựa trên silicon thông thường dẫn đến dung lượng lưu trữ lớn và tiềm năng
Theo Phó giáo sư Srikant Srinivasan một trở ngại lớn đối với việc mở rộng RAM dựa
trên điện tử học spin là mật độ dòng điện hoạt động cao nhưng vấn đề đã được giải
quyết trong nghiên cứu này
Srinivasan nói: "Các thiết bị của chúng tôi có mật độ dòng chuyển mạch rất thấp và
thời gian chuyển mạch lớp tự do dưới ba nano giây. Đây là một khởi đầu rất hứa hẹn
và tối ưu hóa hơn nữa sẽ khiến chúng trở thành ứng cử viên tiềm năng cho các thiết bị
RAM thế hệ tiếp theo".
Đ.T.V (NASATI), theo https://economictimes.indiatimes.com/news/science/8-covid-19related-iit-kharagpur-projects-approved/articleshow/75249212.cms,
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Bề mặt kim loại có khả năng diệt khuẩn tức thì
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"Đồng đã được sử dụng làm vật liệu kháng khuẩn trong nhiều thế kỷ. Nhưng thông
thường phải mất nhiều giờ để bề mặt đồng tự nhiên diệt khuẩn" Rahim Rahimi phó
giáo sư kỹ thuật vật liệu và là đồng tác giả nghiên cứu nói "Chúng tôi đã phát triển kỹ
thuật kết cấu laser một bước giúp tăng cường hiệu quả các đặc tính diệt khuẩn trên bề
mặt đồng".
Kỹ thuật này chưa được thiết kế để tiêu diệt virus như virus gây ra đại dịch COVID-19
và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với vi khuẩn Tuy nhiên kể từ khi công bố nghiên
cứu này các tác giả đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ trên bề mặt của các kim loại và
polyme khác để giảm nguy cơ vi khuẩn phát triển và tạo lớp màng sinh học trên các
thiết bị như mô cấy ch nh hình hoặc miếng dán cho các vết thương mãn tính
Kỹ thuật mới sử dụng các hợp kim kim loại được biết đến là có tính chất kháng khuẩn
Các kim loại như đồng thường có bề mặt thực sự nhẵn khiến kim loại khó diệt khuẩn
khi vi khuẩn tiếp xúc Kỹ thuật do nhóm nghiên cứu tại Đại học Purdue phát triển sử
dụng tia laser để tạo ra các mô hình nano trên bề mặt kim loại Các mô hình này tạo
nên kết cấu chắc chắn làm tăng diện tích bề mặt mở ra cho vi khuẩn nhiều cơ hội tiếp
xúc với bề mặt và bị tiêu diệt tại chỗ
Trước đây các nhà nghiên cứu đã sử dụng các lớp phủ vật liệu nano khác nhau để tăng
cường tính chất kháng khuẩn của bề mặt kim loại nhưng các lớp phủ này dễ bị rò r và
gây độc cho môi trường
PGS Rahimi cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra một quy trình mạnh mẽ đưa ra phương
pháp chọn lọc các mô hình micron và nano trực tiếp trên bề mặt mục tiêu mà không
làm thay đổi phần lớn vật liệu đồng".
Kết cấu laser có tác động kép: Kỹ thuật này không ch cải thiện tiếp xúc trực tiếp mà
còn khiến bề mặt ưa nước hơn Đối với mô cấy ch nh hình bề mặt này cho phép các tế
bào xương gắn kết chặt chẽ hơn cải thiện sự kết hợp giữa mô cấy với xương Nhóm
nghiên cứu đã quan sát hiệu ứng này với các tế bào nguyên bào sợi Do tính đơn giản
và khả năng mở rộng của kỹ thuật các nhà nghiên cứu tin rằng kỹ thuật có thể dễ dàng
được đưa vào các quy trình sản xuất thiết bị y tế hiện có
N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-04-metal-surfaces-instant-bacteriakillers.html,
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Da điện tử theo dõi sức khỏe hoạt động bằng mồ hôi
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PGS Wei Gao đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: "Một trong những thách thức lớn
với các loại thiết bị mang theo người này là về nguồn điện. Nhiều người đang sử dụng
pin, nhưng điều đó không bền vững. Một số người đã thử dùng pin mặt trời hoặc khai
thác điện năng từ chuyển động của con người, nhưng chúng tôi muốn biết: Chúng ta
có thể khai thác đủ năng lượng từ mồ hôi để cấp điện cho thiết bị đeo trên người
không? Và câu trả lời là có".
Theo lý giải của nhóm nghiên cứu mồ hôi của con người chứa hàm lượng cao lactate
hợp chất được tạo ra như một sản phẩm phụ của các quá trình trao đổi chất thông
thường đặc biệt là cơ bắp trong quá trình tập luyện Các tế bào nhiên liệu được tích
hợp vào da điện tử sẽ hấp thụ lactate đó và kết hợp với oxy từ khí quyển sản sinh
nước và pyruvate sản phẩm phụ khác của quá trình trao đổi chất Khi hoạt động các tế
bào nhiên liệu sinh học sản xuất đủ điện để cung cấp cho cảm biến và thiết bị
luetooth tương tự như thiết bị kết nối điện thoại của bạn với âm thanh nổi trên xe hơi
cho phép da điện tử truyền không dây tín hiệu đọc từ cảm biến
"Dù giao tiếp trường gần là cách tiếp cận phổ biến đối với nhiều hệ thống điện tử
không dùng pin, nhưng nó chỉ có thể được sử dụng để truyền năng lượng và đọc dữ
liệu trong một khoảng cách rất ngắn" PGS Gao nói "Giao tiếp Bluetooth tiêu thụ
năng lượng nhiều hơn nhưng là cách tiếp cận hấp dẫn với khả năng kết nối mở rộng
cho các ứng dụng y tế và robot thực tế".
Tạo ra một nguồn năng lượng từ mồ hôi không phải là thách thức duy nhất trong quá
trình sản xuất da điện tử mà nó cũng cần tồn tại trong một thời gian dài với cường độ
năng lượng cao nhưng tiêu hao tối thiểu Các tế bào nhiên liệu sinh học được làm từ
các ống nano cacbon được tẩm chất xúc tác bạch kim/coban và lưới composite chứa
một loại enzyme phá vỡ lactate Chúng có thể tạo ra công suất ổn định liên tục (vài
milliwatt trên mỗi cm vuông) trong nhiều ngày trong mồ hôi của con người
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Nhóm nghiên cứu đề ra kế hoạch phát triển nhiều các cảm biến được gắn vào da điện
tử để đáp ứng nhiều mục đích Hệ thống này được kỳ vọng trở thành nền tảng Ngoài
đóng vai trò là bộ cảm biến sinh học đeo trên người thì hệ thống có thể là giao diện
người-máy Các dấu hiệu quan trọng và thông tin phân tử được thu thập từ nền tảng
này sẽ được sử dụng để thiết kế và tối ưu hóa loại chân giả thế hệ tiếp mới Nghiên
cứu đã được công bố trên tạp chí Science Robotics.
N.P.D (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2020-04-electronic-skin-fullypowered-health.html,
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Thiết bị siêu nhỏ phát hiện vi khuẩn, virus
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Hai nhà nghiên cứu Ke Du và lanca Lapizco-Encinas tại trường Kỹ thuật Kate Glory
thuộc Học viện Công nghệ Rochester đã hợp tác với một nhóm nghiên cứu quốc tế
thiết kế hệ thống mới - thiết bị vi lưu về cơ bản là một phòng thí nghiệm trên chip (labon-a-chip).
Tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng thuốc đang gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong trên
toàn thế giới mỗi năm và con số này vẫn tiếp tục gia tăng Theo một báo cáo của Liên
Hợp Quốc đến năm 2 5 số ca tử vong do kháng kháng sinh có thể lên tới 1 triệu
người mỗi năm
"Điều cấp bách với chúng tôi là phát hiện, tìm hiểu và điều trị hiệu quả hơn những căn
bệnh này. Để phát hiện nhanh chóng và chính xác, việc tinh chế và chuẩn bị mẫu là
rất quan trọng, đó là những gì chúng tôi đang cố gắng đóng góp. Chúng tôi đang đề
xuất sử dụng thiết bị mới này để phân lập và phát hiện virus như virus corona và
Ebola" Du PGS kỹ thuật cơ khí có nền tảng phát triển các cảm biến sinh học mới và
công nghệ ch nh sửa gen cho biết Nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm quan tâm
đến việc phát hiện các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn đặc biệt là trong dịch cơ thể
Một trong những vấn đề chính cần làm là phân lập hiệu quả nồng độ mầm bệnh cao
hơn Thiết bị mới là môi trường phòng thí nghiệm tinh vi có thể được sử dụng trong
các bệnh viện hoặc phòng khám Việc thu thập và phân tích mẫu vật bằng thiết bị này
sẽ nhanh hơn nhiều so với các bộ màng lọc hiện có trên thị trường Các rãnh rộng và
nông của thiết bị bẫy các phân tử vi khuẩn nhỏ bị thu hút bởi các vi hạt từ tính Sự kết
hợp giữa các rãnh sâu trên thiết bị nano làm tăng tốc độ dòng chảy của chất lỏng nơi vi
khuẩn lơ lửng và sự xuất hiện của các hạt từ tính dọc theo các rãnh của thiết bị sẽ cải
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thiện quá trình thu giữ/phân lập mẫu vi khuẩn Các nhà nghiên cứu đã phân lập thành
công vi khuẩn từ các chất lỏng khác nhau bằng bộ lọc dựa vào vi hạt ộ lọc giữ các
hạt trong các lỗ rỗng nhỏ của thiết bị cung cấp nồng độ vi khuẩn lớn hơn để phân tích
Một lợi thế bổ sung của một thiết bị là cho phép thử nghiệm nhiều mẫu cùng một lúc
"Chúng tôi có thể mang thiết bị cầm tay này đến một hồ nước đã bị nhiễm E. coli”
PGS Du nói “Chúng tôi sẽ lấy mẫu nước cỡ vài mililit và đưa vào thiết bị để vi khuẩn
bị mắc kẹt và cô đặc. Kết quả sẽ nhanh chóng phát hiện vi khuẩn E.coli trong thiết bị
hoặc giải phóng chúng dưới dạng một số hóa chất để phân tích".
N.P.D (NASATI), theo
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200417212926.htm,
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Nghiên cứu một số chất điều tiết sinh trưởng điều khiển quá trình sinh trưởng và
ra hoa của cây thuốc lá

Chất điều tiết sinh trưởng thực vật là các chất có bản chất hóa học và nguồn gốc
khác nhau nhưng chúng đều có khả năng điều chỉnh quá trình sinh trưởng, phát
triển của thực vật từ hợp tử phát triển thành phôi cho đến khi cây kết thúc chu
kỳ sống của mình. Người ta chia các chất điều tiết sinh trưởng thành hai nhóm là
các chất kích thích sinh trưởng và chất ức chế sinh trưởng.
Mối quan hệ giữa hai nhóm chất này trong cây biểu thị bằng sự cân bằng hóc môn Sự
cân bẳng hóc môn có vai trò vô cùng quan trong trong việc điều ch nh toàn bộ quá
trình sinh trưởng và ra hoa của cây Các chất kích thích sinh trưởng được hình thành
trong các cơ quan sinh dưỡng kích thích quá trình sinh trưởng của cây Ngược lại các
chất ức chế sinh trưởng được hình thành trong các cơ quan sinh sản cơ quan dự trữ
các cơ quan già ức chế sinh trưởng nhưng lại kích thích quá trình hình thành ra hoa
Chính vì vậy mà có thể dùng các chất điều tiết sinh trưởng để điều ch nh quá trình sinh
trưởng và ra hoa của thực vật
Việc sản xuất hạt giống thuốc lá thuần thường xảy ra hiện tượng cây phân hóa nụ khi
chưa đạt về số lá cũng như tầm vóc của cây trong trường hợp này cần dùng các chất
kích thích sinh trưởng ngoại sinh để kích thích quá trình sinh trưởng thân lá ức chế sự
ra hoa sớm Mặt khác có những giống có thời gian sinh trưởng dài cần dùng các chất
ức chế sinh trưởng ngoại sinh để hạn chế sinh trưởng và kích thích quá trình phân hóa
nụ sớm hơn nếu không cây sẽ ra hoa đậu quả vào thời điểm nắng nóng làm giảm tỷ lệ
đậu quả cũng như chất lượng hạt giống
Đối với sản xuất hạt: các giống được sử dụng làm bố mẹ có thời gian sinh trưởng khác
nhau nên khi sản xuất hạt lai cần phải bố trí trồng lệch thời vụ giữa giống bố và giống
mẹ Tuy nhiên sự nở hoa không trùng khớp về thời gian nở hoa giữa các giống bố mẹ
vẫn thường xảy ra do ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu Trong trường hợp này việc sử
dụng các chất điều tiết sinh trưởng ngoại sinh để tác động nhằm điều khiển cho giống
bố và giống mẹ nở hoa trùng khớp là rất cần thiết
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Mặt khác thuốc lá nguyên liệu ở miền ắc được sản xuất chủ yếu ở các t nh miền núi
có điều kiện thời tiết khác nghiệt vì vậy hay xảy ra hiện tượng cây thuốc lá ra hoa sớm
nên ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng như chất lượng thuốc lá nguyên liệu Nhằm xác
định được một số chất điều tiết sinh trưởng thích hợp để điều khiển quá trình sinh
trưởng và ra hoa của cây thuốc lá trong sản xuất hạt giống và quy trình sử dụng nhóm
nghiên cứu do ông Nguyễn Văn Cường Công ty TNHH một thành viên Viện thuốc lá
đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghi
ố h
i
iế i h
g i
hi q
ì h i h
g à h
ủ
h ố l ”
Sau 2 năm (2 16-2 17) triển khai tại Tản Lĩnh a Vì Hà Nội - nơi chuyên sản suất
các hạt giống thuốc lá của Viện Thuốc lá nhóm nghiên cứu thu được một số kết quả
như sau:
1 Chất kích thích sinh trưởng αNAA có khả năng điều ch nh quá trình sinh trưởng
phát triển của cây kích thích sinh trưởng chiều cao tốc độ ra lá làm tăng kích thước
cũng như khối lượng lá tươi Nhưng αNAA không ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây
thuốc lá ở tất cả các nồng độ và thời điểm xử lý so với đối chứng Đồng thời αNAA có
ảnh hưởng tốt đến khả năng đậu quả kết hạt và chất lượng hạt giống Xử lý αNAA cho
cây thuốc lá với nồng độ 6 ppm và được xử lý ở thời điểm 4 -5 NST là tốt nhất
2. GA3 có tác dụng kích thích mạnh mẽ cho sự sinh trưởng chiều cao của cây thuốc lá
và làm thay đổi kích thước lá Nồng độ phun GA3 thích hợp cho cây thuốc lá sản xuất
hạt giống là 6 ppm Khi xử lý GA3 cho cây thuốc lá 2 lần vào thời điểm 4 -50 NST
đã làm cho cây ra hoa muộn nhất và muộn hơn công thức đối chứng là 6 5 ngày tỷ lệ
đậu quả khối lượng hạt/cây chất lượng hạt giống là cao nhất trong các công thức thí
nghiệm và cao hơn công thức đối chứng Như vậy GA3 có tác dụng tốt đến khả năng
đậu quả và kết hạt của cây thuốc lá mà không ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống
3 Xử lý Ethrel đã ức chế sự sinh trưởng của cây thuốc lá và làm cho cây ra hoa sớm
hơn công thức đối chứng là 5 ngày Ethrel sử dụng trong sản xuất hạt giống thuốc lá
với nồng độ 8 ppm và xử lý 2 lần vào 45 và 5 NST là thích hợp nhất Xử lý Ethrel
đã làm cho tỷ kệ đậu quả khối lượng hạt thu được/cây thấp hợp công thức đối chiếu
tuy nhiên xử lý Ethrel không làm giảm chất lượng hạt giống thuốc lá
4 Xử lý PIX đã làm chậm tăng trưởng chiều cao nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ
tăng trưởng số lá của cây thuốc lá Xử lý PIX đã làm giảm kích thước và khối lượng lá
tươi của cây thuốc lá thể hiện rõ trên vị bộ lá dưới và lá giữa Việc xử lý PIX ở nồng
độ 3 ppm tại tất cả các thời điểm xử lý đều có khối lượng lá nhỏ hơn các nồng độ
còn lại PIX không có ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây thuốc lá nó ch làm cho quá
trình ra hoa kết thúc sớm hơn mà không làm thay đổi thời gian bắt đầu ra hoa cũng
không ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ đậu quả khả năng kết hạt và chất lượng hạt giống
thuốc lá
Như vậy mô hình áp dụng các biện pháp xử lý GA3 Ethrel trong sản xuất hạt giống
thuốc lá so với không xử lý đã cho một số kết quả đó là GA3 đã làm tăng năng suất hạt
giống lên 8 3% và có xu hướng làm tăng chất lượng hạt giống Ethrel đã làm giảm
năng suất hạt giống 1 5% nhưng không ảnh hưởng xấu đến chất lượng hạt giống
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14713/2018)
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
P.T.T (NASATI)
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Nghiên cứu xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lường cho các máy đo địa
vật lý (địa chấn, xạ và điện) trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản

Các thiết bị đo địa vật lý là các thiết bị đo lường được thiết kế phục vụ cho công
tác đo đạc các trường vật lý cho ứng dụng khảo sát thăm dò địa chất, tìm kiếm
khoáng sản. Ở các nước có nền khoa học cơ bản và công nghệ phát triển cao,
công tác chế tạo thiết bị đo địa vật lý cũng rất phát triển, đi kèm với việc chế tạo
mỗi thiết bị là quy trình công nghệ hiệu chuẩn, kiểm định tương ứng.
Trong lĩnh vực địa chất khoáng sản từ trước đến nay công tác hiệu chuẩn máy đo địa
vật lý sử dụng trong công tác điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản được
thực hiện trên cơ sở các Tiêu chuẩn ngành về Quy trình kiểm định Các Tiêu chuẩn
này được xây dựng trong những năm 8 9 của thế kỷ trước cơ bản phù hợp với các
thiết bị địa vật lý do Liên bang Xô Viết (trước đây) và Nga (sau này) sản xuất Các
Tiêu chuẩn ngành này trong các năm qua đã góp phần tốt cho công tác quản lý Nhà
nước về đo lường trong lĩnh vực địa chất khoáng sản đảm bảo chất lượng cho việc áp
dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong khảo sát địa chất cơ bản thăm dò tài
nguyên khoáng sản khảo sát địa chất công trình địa chất môi trường tai biến địa
chất phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước
Hiện nay các máy đo địa vật lý với công nghệ chế tạo từ vật liệu điện tử công nghệ
tin học truyền thông đã phát triển rất nhanh và tiến xa so với yêu cầu kỹ thuật của các
bộ Tiêu chuẩn nghành về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo địa vật lý đang áp dụng
Rất nhiều thiết bị đo địa vật lý mới nhập về nhưng không nhập quy trình thiết bị kiểm
định hiệu chuẩn tương ứng cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị được giao kiểm định
và hiệu chuẩn thiết bị đo địa vật lý cũng chưa kịp xây dựng hoặc không đủ trình độ để
xây dựng quy trình kiểm định và hiệu chuẩn cho các thiết bị đo này (ví dụ : khí phóng
xạ RAD-7, AB-5 máy địa chấn biển địa chấn đa kênh rađa xuyên đất ) Hàng năm
các đơn vị sử dụng máy phải tiến hành các thủ tục tạm xuất - tái nhập gửi đến nước sản
xuất để hiệu chuẩn và kiểm định rất tốn kém
Do đó việc triển khai đề tài "Nghi
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" là rất cần thiết Đề tài được thực hiện bởi nhóm nghiên
cứu do Cơ quan chủ quản Liên đoàn Vật lý địa chất cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề
tài KS Hoàng Hải Hà Sản phẩm của đề tài là cơ sở quan trọng tin cậy cho cơ quan
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quản lý Nhà nước các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điều tra địa chất thăm dò
khoáng sản và các lĩnh vực khác có liên quan có sử dụng thiết bị đo địa vật lý quản lý
đánh giá chất lượng tài liệu đo đạc
Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu:
- Đánh giá được những bất cập về các yêu cầu kỹ thuật đo lường của hệ thống các quy
định về hiệu chuẩn kiểm định thiết bị đo địa vật lý đang áp dụng trong lĩnh vực địa
chất khoáng sản;
- an hành được quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lường cho các máy đo địa vật lý
trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản phù hợp với công nghệ hiện nay
- Áp dụng thử nghiệm để xây dựng TCVN cho máy đo khí phóng xạ RAD7 máy điện
phân cực kích thích ELREC PRO máy thăm dò địa chấn SERCEL 428LITE
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:
Mặc dầu khối lượng công việc của Đề tài rất lớn thời gian thực hiện gặp không ít
những khó khăn nhưng tập thể tác giả đã hoàn thành các hạng mục của công việc
được giao: Viết và trình duyệt Đề tài thu thập tài liệu liên quan đến Đề tài hoàn thành
46 chuyên đề và hoàn thành 3 hộp tín hiệu điện tử hể hiệu chuẩn các máy thăm dò
điện từ địa chấn cùng với chương trình phần phần điều khiển Các phần mềm và hộp
tín hiệu này cho phép mở rộng khả năng hiệu chuẩn cho các máy điện từ địa chấn có
tính năng tương tự
Tất cả 3 loại máy đo trên đã được đo thử nghiệm hiệu ch nh ở trong phòng Kiểm
định máy (VILAS-009) đo hiệu chuẩn thử nghiệm với mẫu máy thực tế
Các dự thảo về yêu cầu kỹ thuật đo lường cho máy đo địa vật lý và dự thảo tiêu chuẩn
Việt Nam về hiệu chuẩn máy đo khí phóng xạ Radon RAD7 máy thăm dò điện đa
kênh ElrecPro máy địa chấn Sercel 428 Lite đã được xây dựng và lấy ý kiến Quy
định về yêu cầu kỹ thuật đo lường cho các máy đo địa vật lý trong điều tra cơ bản địa
chất và thăm dò khoáng sản đang được làm thủ tục ban hành
Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15323/2018) tại Cục Thông tin
KHCNQG.
Đ.T.V (NASATI)
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