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Đã từ lâu, cả ngàn năm nay, con người muốn tận dụng trọng lực như một 

nguồn năng lượng vô tận để chế tạo động cơ không tiêu tốn nhiên liệu, thân thiện 

với môi trường và vì thế có rất nhiều đăng ký sáng chế đã được thực hiện. Tuy 

nhiên, việc cấp bằng cho các sáng chế loại động cơ này không được các cơ quan sở 

hữu trí tuệ quan tâm chỉ bởi vì trong các tài liệu vật lý chính thống, nó bị liệt vào 

dạng “động cơ vĩnh cửu loại I” – vi phạm nguyên lý I của nhiệt động lực học, nói 

riêng, hay định luật bảo toàn năng lượng, nói chung! Chính vì thế, cho đến nay, 

không có một nghiên cứu nào của giới khoa học chính thống đề cập đến loại động 

cơ này.  

Mặc dù vậy, các nhà sáng chế nghiệp dư ở khắp nơi trên thế giới vẫn không 

ngừng sáng tạo ra các kết cấu khác nhau với cùng một mục đích: Biến giấc mơ sử 

dụng trực tiếp trọng lực (gọi là động cơ loại I) hay gián tiếp qua lực đẩy Acsimet 

của nước (gọi là động cơ loại II) để chế tạo các động cơ không tiêu tốn nhiên liệu 

này trở thành hiện thực. Đáng tiếc là trên thực tế, đại đa số trong số đó không tính 

hết những tổn hao năng lượng và động cơ theo sáng chế của họ chỉ có thể nằm lại 

trên giấy, không thể chạy được. Nói như thế cũng có nghĩa là còn một số ít các 

động cơ theo sáng chế này thực sự có thể chạy được nhưng với hiệu suất quá thấp, 

công suất quá nhỏ trong khi kích thước lại quá cồng kểnh, trọng lượng lại quá lớn 

không thể ứng dụng được vào thực tiễn? Điều này lại càng củng cố cho các nhà vật 

lý chính thống có căn cứ để khẳng định tính đúng đắn của kết luận của họ. Các 
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hình vẽ dưới đây thể hiện hai đại diện cơ bản của loại động cơ đó: Hình 1 – là bánh 

xe Bhaskara (động cơ loại I)  và Hình 2 – là động cơ chạy bằng lực đẩy Acsimet 

hay còn được gọi là “sức nổi của nước” (động cơ loại II). 

                     

Hình 1. Bánh xe Bhaskara - động cơ loại I   

         

a) Thay đổi chiều dài phao              b) Thay đổi tiết diện phao 

Hình 2. Động cơ chạy bằng sức nổi của nước - động cơ loại II 

Vậy, đối với số ít các động cơ loại này đã thật sự chạy được thì có vi phạm 

định luật này không? Chắc chắn là không rồi vì một khi nó đã chạy được thì bản 

thân nó chính là tự nhiên rồi(?), là tiêu chuẩn để khẳng định một lý thuyết là đúng 

hay sai chứ? Vì cái gọi là định luật đó là do con người xác lập nên nhờ các lý 
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thuyết của mình nhằm nhận thức thế giới tự nhiên xung quanh rồi gán cho nó thôi! 

Như  Goethe đã từng nói: “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi 

xanh tươi”. Việc con người chưa giải thích được một hiện tượng tự nhiên là một 

chuyện, còn bảo rằng hiện tượng đó trái với cái gọi là “quy luật tự nhiên” do chủ 

quan con người nhận thức được lại là chuyện khác hẳn. Tự nhiên không thể sai! 

Chỉ có con người bị nhầm lẫn thôi! 

Vâng! Ở đây, các nhà vật lý đã bị nhầm lẫn ở hai điểm cốt tử dẫn đết quy kết 

các động cơ này là động cơ vĩnh cửu: 

1– Đánh đồng khái niệm năng lượng với nhiên liệu (dầu mỏ, than đá, khí đốt, 

v.v..) – “không dùng nhiên liệu nào” khác hẳn “không dùng năng lượng nào” 

chứ? 

2 – Áp dụng sai định luật bảo toàn năng lượng đó là, đối tượng để định luật đó 

được áp dụng phải là hệ kín hoặc là hệ cô lập. Một hệ mở thì năng lượng không 

thể có chuyện bảo toàn được!  

Nhìn vào bề ngoài của động cơ, ta chỉ thấy một cái thùng sắt đựng một cái gì 

đó bên trong với một cái trục thò ra ngoài để quay máy phát điện mà không thấy 

bất cứ đường kết nối nào liên kết giữa nó với các vật khác xung quanh cả, rồi kết 

luận: Nó (cái thùng sắt đó) không sử dụng năng lượng từ bên ngoài mà tự mình 

chạy và phát ra điện năng là hoàn toàn sai! Để tạo nên được mô men quay với động 

cơ loại I, các viên bi hay thủy ngân được sử dụng phải có trọng lượng, tức là phải 

có Trái Đất ở bên ngoài hệ, và trọng lượng càng lớn càng tốt – không có trọng 

lượng, tức là không có Trái Đất, không có lực để tạo nên mô men quay. Để có thể 

hình thành lực đẩy Acsimet ở động cơ loại II, ngoài hệ gồm phao và nước ra, cũng 
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cần phải có Trái Đất bên ngoài nữa, vì lực đẩy này được sinh ra do chênh lệch áp 

suất trong nước được gây ra bởi chính trọng trường Trái Đất!  

Xét về kiến thức, không lẽ các nhà vật lý đã không hiểu thế nào là trọng 

lượng? Thế nào là sức đẩy Acsimet? Tại sao Trái Đất lại bị quên lãng? Đúng là 

“mục kịch sở thị” chỉ có hai thực thể tham gia đó là nước và vật nổi và do đó nói 

rằng: Nước đã đẩy vật nổi lên bề mặt của nó, vì vậy mà lực đẩy này còn được gọi 

là “sức nổi của nước” – “buoyancy of water” – một thuật ngữ không chính xác có 

từ trước khi Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Trong trạng thái 

không trọng lượng, (trên trạm vũ trụ ISS chẳng hạn), chẳng có lực Acsimet nào 

được sinh ra cả!!! Ở đây, trọng trường Trái Đất như cái “xúc tu” vô hình “túm lấy” 

cả vật nổi và nước, nhưng với sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào khối lượng hấp 

dẫn của chúng, và chính sự khác nhau đó mới sinh ra cái gọi là “lực đẩy Acsimet”: 

      𝐹𝑝 = 𝜌𝑔𝑉                    (1) 

ở đây, ρ – là tỷ trọng của nước; g = 9,8 m/s2 – là gia tốc trọng trường; V – là thể 

tích của vật nổi (phao) chiếm chỗ trong nước. 

       Như thế là đã rõ, cái thùng kín chứa nước (16) và vật nổi (phao 10) ở Hình 3 

không phải là kín đối với hấp dẫn, mà là mở, bởi vậy mới 

có g trong công thức (1), và đối với hệ mở đó không thể 

áp dụng định luật bảo toàn năng lượng được! Tức là năng 

lượng tương tác hấp dẫn của Trái đất với vật nổi và nước 

đã chuyển hóa thành công cơ học khiến động cơ hoạt 

động được mà không cần cung cấp bất cứ một loại nhiên 

liệu truyền thống nào đã biết. Hình 3 mô tả một dạng 

động cơ như vậy. Động cơ có cấu tạo đại thể như sau: 

Thùng đựng nước 16 chứa chuỗi phao (10) ghép nối tiếp 
Hình 3 
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với nhau như một chuỗi xích quanh hai bánh răng trên và dưới với các trục tương 

ứng là 3 và 1. Bên trái là chuỗi phao đang mở hết (phân đoạn GH) còn bên phải 

(phân đoạn PQ) là chuỗi phao đang đóng hết. Việc đóng và mở phao được thực 

hiện tự động khi chuỗi phao chuyển động ở các phân đoạn tương ứng GP và QH do 

các thanh dẫn hướng 17 và 18 có khoảng cách giữa chúng hẹp dần lại hay mở rộng 

dần ra. Không khí cấp cho phao ở phân đoạn HQ để phao mở ra được hút từ bên 

ngoài khí quyển qua trục động cơ rỗng 1. Khi phao bị xẹp lại ở phân đoạn PQ, 

không khí trong phao cùng với nước lọt vào phao bị ép ra ngoài qua các van một 

chiều lắp trên bề mặt phao. Ta có thể tính được hiệu suất của động cơ này như sau: 

- Áp suất lên phao ở độ sâu H bằng: 

      𝑝𝐻 = 𝜌𝑔𝐻             (2) 

- Công để mở một phao với độ gia tăng thể tích bằng V ở độ sâu H bằng: 

      𝐴𝑚 = 𝑝𝐻𝑉 = 𝜌𝑔𝐻𝑉           (3) 

- Công mà một phao đã mở hết ở độ sâu H có thể sinh ra khi nó nổi lên mặt 

nước có thể tính được nếu tính đến (1) và bằng: 

 𝐴𝑝 = 𝐹𝑝𝐻 = 𝜌𝑔𝐻𝑉          (4) 

Như vậy, công để mở 1 phao đến hết thể tích V ở áp suất cột nước H (xem 

công thức (3)) cũng bằng công mà 1 phao nổi lên từ độ sâu H lên đến mặt nước 

(xem công thức (4)), nhưng điểm khác biệt trong trường hợp này so với các trường 

hợp tổn thất truyền thống là ở chỗ: 

- Thứ nhất, sau khi một phao thể tích V thực hiện công khi nổi lên từ độ sâu H 

lên đến mặt nước chỉ đủ để mở được một phao khác kế cận tới thể tích V, nhưng 

công này lại không mất đi mà chính cái phao vừa được mở ra tới thể tích V ở áp 
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suất cột nước H ấy lại có thể tiếp tục sinh công khi nổi lên mặt nước để mở phao 

tiếp theo nó, v.v.. Cứ như thế tiếp diễn hết phao này đến phao khác với số lượng 

phao mở hết cũng như đóng hết luôn luôn không thay đổi và luôn lớn hơn nhiều so 

với số lượng phao cần phải mở trong cùng một thời điểm. Điều này cũng có nghĩa 

là năng lượng để mở phao luôn được duy trì do được Trái Đất cung cấp liên tục mà 

không bị tiêu hao dần đi như các trường hợp khác. 

- Thứ hai, công để mở 1 phao đến hết thể tích V ở áp suất cột nước H theo 

công thức (3) đúng là bằng công mà 1 phao nổi lên từ độ sâu H lên đến mặt nước 

theo công thức (4) thật, nhưng còn tùy thuộc vào công này lấy ở đâu ra chứ không 

nhất thiết hoàn toàn từ công của phao nổi lên từ độ sâu H đó. Vì việc phao nổi lên 

do lực đẩy Acsimet mà lực này có chiều thẳng đứng, ngược với chiều của trọng 

lực, trong khi lực để mở phao theo cách dùng dẫn hướng như ta thấy ở Hình 3 lại 

luôn nằm ngang, vuông góc với chiều trọng lực, cũng tức là vuông góc với lực đẩy 

Acsimet. Khi đó, công của lực Acsimet để mở phao chỉ là công để thắng lực ma sát 

tại ổ bi của phao với dẫn hướng thôi còn toàn bộ năng lượng do áp suất nước tại độ 

sâu H đó gây ra thì đã được chính dẫn hướng hấp thụ và tỏa ra dưới dạng nhiệt 

năng. Điều này hoàn toàn tương đương với khi ta kéo một cái va ly có lắp bánh xe 

trên đường vậy thôi: Trọng lượng của va ly tỳ lên bánh xe tương đương với lực ép 

lên phao do áp suất gây ra tỳ lên ổ bi và dẫn hướng, còn lực kéo chiếc va ly thì lại 

gần như vuông góc với trọng lượng của va ly và tương đương với lực Acsimet của 

phao nổi lên. Như vậy, thay vì để thắng trọng lượng của va ly, ta chỉ phải thắng lực 

ma sát lăn của bánh xe với mặt đường thì ở đây, thay vì để thắng lực ép phao do áp 

suất tại độ sâu H, phao nổi lên chỉ phải thắng lực ma sát lăn của phao với hai thanh 

dẫn hướng mở rộng dần ra thôi: 

                            𝐴𝑚𝑝 = 𝑘𝑚𝑠𝐹𝑝𝐻 = 𝑘𝑚𝑠𝜌𝑔𝐻𝑉 = 𝑘𝑚𝑠𝐴𝑝          (5) 
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Vì vậy, với hệ số ma sát lăn 𝑘𝑚𝑠 < 1 thì chỉ một phần công của phao nổi lên 

bị tiêu hao thôi chứ đâu phải là tất cả? Trái lại, phần lớn công này được chuyển 

thành công cơ học để quay bánh răng tạo ra công hữu ích.  

Quá trình cứ như thế tiếp diễn cho tới khi vật liệu của dẫn hướng và vòng bi 

tỳ lên nó bị hao mòn bị gãy vỡ, hay các khớp động của phao cũng như các gioăng 

cao su tiếp xúc với các tấm ốp phao ở hai đầu bị lão hóa không thể duy trì được độ 

kín nước của phao khiến nước lọt vào phao vượt quá mức mà các van một chiều có 

thể xả nước ra khi phao nổi lên trên mặt nước trong quá trình bị ép xẹp lại trước 

khi lại chìm xuống nước.  

Tổn thất của quá trình này chủ yếu gồm: 

- Ma sát ở điểm tiếp xúc phao với dẫn hướng, ở mặt tiếp xúc của gioăng 

chống nước với tấm ốp đầu phao, ở mặt tiếp xúc giữa gioăng che khe lấy không 

khí ở tấm ốp đầu phao với tấm dẫn hướng cho phao nổi lên và tại các ổ bi của các 

đầu trục đỡ bánh răng của động cơ;  

- Trở lực của nước khi chuỗi phao quay. 

Biết được tổng thể tích của các phao mở và các tổn hao liệt kê ở trên, hoàn 

toàn có thể tính được hiệu suất của động cơ bằng: 

  𝜂 =
𝐴𝑁𝑝−𝐴𝑀𝑆

𝐴𝑁𝑝
  < 1, 

ở đây, Anp – là công của tổng lực Acsimet; AMS – tổng các tổn thất do ma sát và sức 

cản của nước. Có thể thấy, hiệu suất của động cơ là một giá trị nhỏ hơn 1 như bất 

kể một động cơ nào khác – đây không phải là động cơ vĩnh cửu! 


