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nHữnG BƯớc tiến Dài

ngành vật lí tại trung Quốc thời gian 
gần đây thu được nhiều thành công 
đáng kể. Vào năm 1986, tức là đúng 
một thập kỷ sau cách mạng Văn hóa, 
các nhà vật lí trung Quốc mới chỉ công 
bố được bốn bài báo trên tạp chí physical 
review Letters. Đến năm 1996, con số 
này đã tăng lên 28, và vào năm 2006 đã 
là 202, ngang hàng với các nước như Ý 
và tây Ban nha.

chất lượng gia tăng song hành cùng số 
lượng. Kể từ khi được xuất bản, bài báo 
năm 1986 chỉ được trích dẫn trung bình 

khoảng 25 lần cho mỗi bài. năm ngoái, 
hãng thomson reuters đã cho biết một 
bài báo của trung Quốc là một trong 
những báo cáo “nóng” nhất của năm. 
Bài báo này của chen Xianhui cùng các 
cộng sự tại Đại học Khoa học và công 
nghệ trung Quốc (UStc) tại Hefei (Hợp 
phì) nghiên cứu về siêu dẫn ở nhiệt độ 
43 K của một vật liệu mới có gốc sắt. 
Bài báo này cho đến nay đã được trích 
dẫn 100 lần. 

công trình của chen và của nhiều người 
khác nữa trong những năm qua đều thực 
hiện tại các phòng thí nghiệm mới và 
được trang bị đầy đủ thiết bị. trong vòng 

ba năm qua, hãng oxford instruments, 
nhà cung cấp hàng đầu về máy điều hòa 
lạnh sâu và các công cụ công nghệ cao 
cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, 
đã đạt doanh thu tăng vọt đến 78% chỉ 
riêng tại trung Quốc. Gần đây, nước này 
lại tiếp tục cho xây dựng các đặc khu 
nghiên cứu mới. Ven bờ vịnh Daya (Đại 
á) cách Hồng Kông khoảng 50km về 
phía Bắc, các nhà thầu sắp hoàn thành 
phòng thí nghiệm nơtrinô tại Lò phản 
ứng Vịnh Daya. Dự án trị giá 100 triệu 
USD này nhằm đo được theta 13, một 
thông số quan trọng, cận zero của các 
dao động nơtrinô. tại Dome a, một cao 

Vật Lí trUnG QUốc ĐơM Hoa Kết trái
cHarLES Day*

ở tầM Mức Và cHiềU SâU, nGànH Vật Lí ở trUnG QUốc Đã pHát triển 
nGanG BằnG So Với các nƯớc Lớn cônG nGHiệp pHát triển KHác. 
tUy Vậy, trUnG QUốc Lại có Bối cảnH LịcH Sử, cHínH trị Và Xã Hội 
riênG. 
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nguyên nam cực cao 4 km so với mặt 
nước biển, trung Quốc đang phát triển 
các dự án xây dựng đài quan sát lâu dài ở 
một trong những khu vực cuối cùng còn 
nguyên sơ nhất thế giới cho ngành thiên 
văn quang học và hồng ngoại.

Là một nước có dân số 1,3 tỉ người với 
sức mạnh kinh tế gần bắt kịp với vị trí 
thứ hai thế giới là nhật Bản, trung Quốc 
có vẻ sắp trở thành quốc gia hàng đầu 
về vật lí. Mặc dù kinh phí khoa học tính 
theo số lượng tuyệt đối và bình quân 
theo đầu người còn chưa bằng Mỹ và 
liên minh châu âu, nhưng trung Quốc 
đang bám đuổi rất nhanh. Ủy Ban Khoa 
học Quốc gia Hoa Kỳ (U.S national 
Science Board) trong một báo cáo gần 
đây cho biết, trung Quốc đã vượt qua 
Mỹ về số lượng các nhà khoa học.

tài trợ cHo Vật Lí

các nhà vật lí tại các trường đại học 
hàng đầu trung Quốc nhận được tài 
trợ từ các nguồn khác nhau, chủ yếu là 
từ Bộ Khoa học và công nghệ (MoSt). 

Bộ này tổ chức sắp xếp và thực thi các 
ưu tiên nghiên cứu khoa học quốc gia ở 
tầm mức cao nhất – nghĩa là, quyết định 
những lĩnh vực bao quát cần phải chú 
trọng như công nghệ nano và thông tin 
lượng tử, đồng thời chỉ định các trường 
đại học được phép thành lập phòng thí 
nghiệm và thiết bị nghiên cứu.

Ví dụ như MoSt tài trợ cho phòng thí 
nghiệm Quốc gia Hợp phì thuộc UStc 
cho các ngành khoa học vật lí cấp độ vi 
mô. phạm vi nghiên cứu của phòng thí 
nghiệm khá rộng như là thông tin lượng 
tử, sự gấp nếp protein và vật liệu nano 
chức năng. MoSt cũng tài trợ nghiên 
cứu cho phòng thí nghiệm Quốc gia về 
chất rắn vi cấu trúc thuộc Đại học nam 
Kinh. Hai phòng thí nghiệm có tên gần 
giống nhau nhưng thực chất là bổ sung 
cho nhau. phòng thí nghiệm ở nam 
Kinh chỉ tập trung vào nghiên cứu vật 
liệu có kích thước từ 100 nm đến 1 µm 
như plasmon, quang lượng tử, tăng 
trưởng tinh thể và dụng cụ vật lí. 

Để tài trợ cho từng dự án nghiên cứu có 
quy mô nhỏ, các nhà vật lí trung Quốc 
đăng ký với Quỹ Khoa học tự nhiên 
Quốc gia (nSFc). Gói tài trợ dành cho 
nghiên cứu trong một số lĩnh vực có 
định hướng bao quát và cô đọng, ví dụ 
như trong đăng ký tài trợ ngành cơ học 
chất lỏng năm vừa qua.

nguồn tài trợ lên tới 600.000 nhân dân 
tệ tương đương khoảng 88.000 USD. 
Giống như cơ quan cùng tên ở Mỹ, Quỹ 
Khoa học tự nhiên Quốc gia (nSFc) 
thẩm định các đề xuất nghiên cứu qua 
việc đánh giá phản biện.

chính quyền địa phương và các tỉnh 
cũng tài trợ cho khoa học. tỉnh an Huy, 
nơi tọa lạc trụ sở của UStc, tài trợ cho 
các sinh viên của trường đại học danh 
tiếng này. thành phố tô châu thuộc 
tỉnh Giang tô láng giềng cấp một vùng 
đất ngoại ô cho việc xây dựng trụ sở 
phân khoa phần mềm mới thiết lập của 
thuộc UStc.

Viện Hàn lâm Khoa học trung Quốc 
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(caS) đóng vai trò là một tổ chức chuyên 
nghiệp cho các nhà khoa học hàng đầu 
quốc gia vừa tiến hành nghiên cứu tại 
các viện chuyên ngành trực thuộc. các 
viện nghiên cứu caS với con số khoảng 
100 bao gồm tất cả các ngành khoa học 
tự nhiên, kể cả mọi ngành vật lí. caS 
cũng quản lí một số cơ sở nghiên cứu to 
lớn như phòng thí nghiệm nghiên cứu va 
chạm Electron-positron Bắc Kinh (BEpc), 
phòng thí nghiệm nghiên cứu ion nặng 
ở Lan châu (HirFL), phòng thí nghiệm 
tiên tiến nghiên cứu Siêu dẫn tokamak 
(EaSt) ở Hợp phì và phòng thí nghiệm 
Bức xạ Synchrotron thượng Hải (SSrF). 
Đài thiên văn học quốc gia, một trong 
số các viện của caS đang điều hành các 
kính thiên văn lớn của trung Quốc.

caS không trực thuộc MoSt. cả hai tổ 
chức này đều dưới sự chỉ đạo của Quốc 
vụ viện, cơ quan hành chính cao nhất 
trung Quốc. MoSt thuộc cấp Bộ còn 
caS và nSFc là cấp Viện. cả 3 tổ chức 
đều triển khai các hoạt động khoa học 
quan trọng của đất nước. Là thành viên 
của tinh hoa khoa học trung Quốc, cá 
nhân các viện sĩ caS đều có tầm ảnh 
hưởng nhất định vào chính sách khoa 
học, nhưng, cũng như ở Mỹ, chính phủ 
thiết lập và thực thi các chính sách khoa 
học này. 

các nhà nghiên cứu tại viện caS, chẳng 
hạn như Viện Vật lí tại Bắc Kinh (iop), 
có các phòng thí nghiệm vô cùng hiện 
đại và liên hệ với các học viên cao học 
tại các viện cao học caS nhưng không 
có trách nhiệm phải giảng dạy. iop tập 
trung về nghiên cứu thực nghiệm và lí 
thuyết của vật chất ngưng tụ, đang đi 
đầu trong việc làm sáng tỏ các đặc tính 
của các chất siêu dẫn gốc sắt mới phát 
hiện gần đây. nhiệt độ tc cao nhất hiện 
nay 55 K đã được ghi nhận tại iop.

tài trợ cHo các trƯờnG ĐH

ngày nay, các trường đại học trung 
Quốc gần như phân thành hai bậc. Bậc 
thứ nhất gồm khoảng 100 đại học quốc 
gia trực thuộc Bộ Giáo dục. Bậc thứ hai 
có khoảng 2000 trường thuộc 22 tỉnh 
thành và 5 khu tự trị (các đại học thuộc 
2 đặc khu hành chính của trung Quốc 
là Hồng Kông và Ma cao không nằm 
trong hệ thống các trường trung Quốc 

lục địa). Với quyết tâm tạo tính cạnh 
tranh cho các trường ĐH của mình với 
các trường phương tây, trung Quốc 
khởi xướng một số làn sóng tái tổ chức 
và gia tăng tài trợ. Gần đây nhất là việc 
thành lập nhóm c9 hồi tháng 10 năm 
ngoái gồm 9 trường ĐH hàng đầu .

chính quyền thành phố, tỉnh và trung 
ương cũng tài trợ cho các trường ĐH. 
trung tâm nghiên cứu công nghệ nano 
mới của ĐH thanh Hoa vừa nhận được 
một khoản tài trợ từ phía Foxconn, một 
công ty Đài Loan sản xuất linh kiện máy 
tính. Quỹ Kavli gần đây đã thành lập ở 
trung Quốc 2 viện, Viện Thiên văn và 
vật lí thiên thể Kavli (Kiaa) tại ĐH Bắc 
Kinh và Viện Vật lí Lí thuyết trung Quốc 
Kavli (Kitpc) ở khuôn viên caS gần đó. 

ngoài mục tiêu quốc gia mà MoSt, caS 
và nSFc nhắm tới, trung Quốc còn vươn 
ra hợp tác quốc tế. thí nghiệm Lò phản 
ứng nitrino Vịnh Daya (Đại á) do Viện 
Vật lí năng lượng cao cơ sở Bắc Kinh chịu 
trách nhiệm chính là một trong những 
mối hợp tác như thế. thành phần cộng 
tác bao gồm 2 phòng thí nghiệm quốc 

gia Hoa Kỳ - Brookhaven và Lawrence 
Livermore - 14 trường ĐH của Mỹ, 2 viện 
nghiên cứu của nga, 1 trường ĐH của 
cộng hòa czech và 2 trường ĐH Đài 
Loan. Mỹ tài trợ một nửa kinh phí.

nỗ lực khám phá ngành thiên văn học 
của trung Quốc cho thấy phương cách 
điều động hướng đi của các mối hợp tác 
quốc tế nhắm vào lợi ích quốc gia. Hiện 
tại trung Quốc còn thiếu kinh nghiệm 
xây dựng các đài quan sát bằng công 
nghệ tiên tiến, chẳng hạn như trường 
hợp cơ quan Vũ trụ châu âu vừa phóng 
thành công vệ tinh hồng ngoại Herschel. 
nếu chỉ với những nỗ lực tự thân đơn 
lẻ, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian và 
dễ gặp rủi ro khiến trung Quốc sẽ tụt 
hậu càng xa so với thế giới. trung Quốc 
dùng phương thức hòa lẫn những thành 
quả bản địa có phần khiêm tốn vào các 
đề án quốc tế để bắt kịp và vươn lên.

Gần đây, trung Quốc đã cho vận hành 
kính thiên văn LaMoSt để sắp tới tiến 
hành khảo sát bầu trời theo cách tương 
tự như dự án Khảo sát Bầu trời Kỹ thuật 
số Sloan – đó là dự án tự động xác định 
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quang phổ (kèm theo độ lệch đỏ) của 
các ngôi sao và thiên hà trên một vạt 
không gian rộng lớn. Gương chính của 
kính LaMoSt rộng gấp 4 lần kính SDSS, 
và mặt phẳng tiêu ccDs cũng nhạy và 
hiệu quả hơn. tuy nhiên, hiệu suất kính 
LaMoSt có phần hạn chế vì số ngày có 
bầu trời về đêm thật sự trong trẻo có 
phần ít ỏi ở tỉnh Hebei (Hà Bắc). Dù sao 
người ta cũng kỳ vọng loại kính này sẽ 
đem lại một bộ liệt kê đầy đủ nhất về 
sự chuyển động các vì sao của thiên hà 
chúng ta và dựa vào đó có được bản đồ 
chính xác nhất về sự phân bố vật chất 
hấp dẫn của dải ngân hà, cả trong trạng 
thái tối hay trạng thái baryon. 

trung Quốc đã có thêm những kinh 
nghiệm quý báu trong sản xuất và vận 
hành gương phân đoạn khi làm việc với 
kính thiên văn LaMoSt. trung Quốc 
tiếp tục đàm phán về các điều khoản 
tham gia vào dự án Mỹ - canada xây 
dựng một đài thiên văn gương phân 
đoạn khổng lồ Kính thiên văn ba mươi 
mét (tMt) ở Mauna Kea, Hawaii.

trung Quốc chỉ đóng vai trò phụ trong 

dự án tMt nhưng sẽ nắm vai trò chủ 
chốt trong dự án đài quan sát ở Dome 
a. công trình phân tích địa điểm xây 
dựng đang được tiến hành. những thử 
thách khi phải quan sát ở một nơi xa 
xôi tận nam cực thật là ghê gớm. Điện 
phải phát tại chỗ, còn dữ liệu phải thu 
thập trong điều kiện băng rạn, băng trôi. 
nhưng khi trực diện và vượt qua những 
thử thách, trung Quốc làm chủ được 
gần như toàn bộ lĩnh vực này. 

yếU tố con nGƯời

Sự tranh giành thực sự trở nên gay gắt 
khi trung Quốc muốn mời gọi các nhà 
vật lí giỏi gốc Hoa về nước. Sự tranh 
dành này có hai mặt: giữa trung Quốc 
với các nước phương tây và giữa các 
cơ sở đại học tại trung Quốc. các viện 
nghiên cứu và các trường ĐH ở Bắc Kinh 
và thượng Hải thu hút bằng cách đưa 
ra sự giàu có, quy mô và sự quan trọng 
của mình. ĐH triết Giang ở Hàng châu 
là thành phố nổi tiếng là thành phố đẹp 
nhất trung Quốc theo đánh giá của 
Marco polo đến tác giả các cuốn sách 
hướng dẫn du lịch hiện đại. còn UStc 

ở Hợp phì ngược lại chào hàng với ấn 
tượng về một thành phố nhỏ bé và tiền 
thuê nhà rẻ. Để lực hút nghiêng về phía 
mình, một số trường đã linh động bổ 
nhiệm chức danh giáo sư cho các nhà 
khoa học trẻ hồi hương. nhưng cuối 
cùng, cơ hội nghiên cứu vẫn là vấn đề 
nặng cân nhất. năm 2007, Ding Hong 
rời ĐH Boston gia nhập iop để có được 
"hỗ trợ nghiên cứu nhiều hơn, kể cả về 
kinh phí và nhân lực, đồng thời có một 
sân chơi rộng lớn hơn".

Sự cạnh tranh gắt gao để đạt kết quả 
làm cho một số nhà vật lí than vãn rằng 
họ không còn thời gian để suy nghĩ. Khi 
có mục đích nghiên cứu rõ ràng – chẳng 
hạn, phải bắt kịp Mỹ trong việc áp dụng 
vật chất rắn vào vi tính lượng tử - thì 
những quyết tâm và nỗ lực có cơ may 
dẫn đến thành công. nhưng không có 
thời gian để suy nghĩ thì việc tạo ra một 
lĩnh vực rất mới quả là khó khăn. Việc 
đóng góp tri thức của trung Quốc về các 
chất siêu dẫn mới gốc sắt và mở rộng 
các ứng dụng thực tế của kỹ thuật mật 
mã lượng tử là hai ví dụ điển hình, rất là 
ấn tượng. tuy nhiên, hai lĩnh vực này có 
nguồn gốc nước ngoài. 

Sự đơm hoa kết trái từ các đầu tư cho 
khoa học chưa chắc đã giúp trung Quốc 
trở thành một siêu cường khoa học. như 
một số nhà lãnh đạo trung Quốc đã 
nhận thấy, hệ thống giáo dục cần có sự 
thay đổi. Guo Shuqing, Giám đốc một 
trong các ngân hàng lớn nhất thế giới 
- ngân hàng Kiến thiết trung Quốc, ủy 
viên trung ương ĐcS trung Quốc bày 
tỏ ý kiến của mình trên tờ thời báo tài 
chính. 
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