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         Lâm Nh�t An 

 
 

N�m 1954 sau ngày �ình chi�n, tôi ���c 
không quân tuy�n sang du h�c � Pháp v	 
ngành Công Tác Hàng Không. Vì ngành này 
m
i, thì�u cán b�,  nên khi v	 n�
c tôi ���c 
bi�t phái qua làm vi�c � Nha Hàng Không Dân 
s (HKDS).  Sau ba n�m tôi ���c g�i v	 l�i 
quân ��i.  

Th�i gian làm vi�c � HKDS là m�t th�i 
gian vui v�, tho�i mái, trong quá trình chuyên 
nghi�p c�a tôi. Ðây là m�t d�p �� tôi làm quen 
và dính líu ��n gia �ình Công Chánh.  Là m�t 
k� s� tr� tu�i, m
i t�t nghi�p, tôi ���c giao 
phó nhi	u trách nhi�m nên c�ng r�t t hào.  
Tuy nhiên tôi c�ng có nh�ng sai l�m do thì�u 
kinh nghi�m, và nh� may m�n nên �	u ���c 
tai qua n�n kh�i.  Câu chuy�n sau �ây x�y ra 
vào kho�ng 1958-1959,  khi tôi tham d vào 
công tác ti�p nh�n �ài vô tuy�n ��ng V�ng 
Tàu. 

Vô tuy�n ��ng là m�t ph��ng ti�n trong h� 
th�ng vô tuy�n du hành �� h�
ng d n phi c� 
trên tr�i t��ng t nh� h�i ��ng dùng v
i tàu bè 
trên bi�n.  Nguyên t�c áp d!ng vô tuy�n ��ng 
da trên s ��nh h�
ng c�a m�t dây tr�i (�ng - 
ten) hình khung dùng cho máy thâu.  Khi m"t 
khung trùng v
i h�
ng �ài phát thì tín hi�u 
nh�n vào dây tr�i s# l
n nh�t.  Trái l�i, khi m"t 
khung th$ng góc v
i h�
ng �ài phát thì tín 
hi�u nh�n vào s#  y�u nh�t.  %"c tính này r�t 
thông d!ng trong vi�c ��nh h�
ng và xác ��nh 
v� trí các �ài du kích trong th� chi�n th& hai, 
khi máy thâu và dây tr�i hình khung có th� 
g�n trên nh�ng xe h�i nh� ch�y trên ���ng b�.  
Vô tuy�n ��ng thì áp d!ng ng��c l�i.  %ài phát 

ra m�t tín hi�u có t�n s� và danh hi�u riêng 
bi�t �� các phi c� có th� bi�t và ��nh h�
ng 
bay v	 phía c�a �ài. 

%ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu thu�c lo�i 
trung t�n, ti�ng Pháp trung t�n là MF và ti�ng 
Anh là MW (medium wave).  T�n s� c�a �ài 
n'm trong kho�ng t( 500 ��n 1600kHz, và tín 
hi�u phát ra ���c ng�t �o�n theo danh hi�u 
c�a �ài, �ánh theo ký hi�u Morse.  Bi�t ���c 
t�n s� và danh hi�u, phi c� bay v	 V�ng Tàu 
có th� �i	u ch)nh máy thâu trên làn sóng c�a 
�ài.  Dây tr�i (ang-ten) c�a máy thâu trên phi 
c� ���c cu�n trên nh�ng khung ho"c hình tròn 
ho"c hình ch� nh�t, th$ng �&ng, d�c theo 
chi	u dài c�a thân máy bay.  Tùy theo c��ng 
�� c�a tín hi�u, h�
ng bay v	 �ài phát có th� 
xác ��nh và n�u gi� cho tín hi�u vào máy thâu 
lúc nào c�ng l
n nh�t thì máy bay s# bay v	 
h�
ng c�a �ài.  %ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu 
giúp cho các phi c� t( xa bay v	 không ph�n 
Saigon.  %�n V�ng Tàu m*i phi c� s# ���c 
h�
ng d n �áp xu�ng nh�ng phi tr��ng ph! 
c�n nh� Tân s�n Nh�t hay Biên Hòa, dùng 
nh�ng vô tuy�n ��ng khác có t�m phát y�u 
h�n. 

Các k� s� công chánh và chuyên viên hành 
chánh �ã ti�p nh�n các c� s� xây c�t theo �úng 
tiêu chu�n.  Nhi�m v! c�a tôi là ti�p nh�n các 
h� th�ng �i�n t+ và m� máy khai tr��ng �� 
xem có gì b�t th��ng tr�
c khi giao �ài cho 
nhân viên ��a ph��ng khai thác. 

%ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu ���c thì�t k� 
theo m�t ch��ng trình trang b� h�  th�ng phi 
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hành chung cho c� n�
c.  
Các d!ng c! �i�n t+ �	u �ã 
���c mua s,n t( Hoa K-.  
Theo l# th��ng công vi�c c�a 
tôi ph�i trôi ch�y d. dàng dù 
có kh� công �ôi chút.  Máy 
phát 40kW ho�t ��ng bình 
th��ng trên t�n s� �ã ��nh.  
Nh�ng ��n khi �i	u ch)nh b� 
ph�n phát sóng ra không gian 
thì tr!c tr"c x�y ra.  

B� ph�n phát sóng �ài 
phát vô tuy�n ��ng V�ng Tàu 
g/m có m�t dây tr�i làm b�i 
m�t c�t thép hình tr! cách 
�i�n ��i v
i ��t.  Dây tr�i 
���c n�i v
i máy phát b'ng 
m�t dây truy	n sóng.  Dây 
tr�i, dây truy	n sóng, và máy 
phát c�n ph�i ���c �i	u 
ch)nh �� s truy	n sóng ���c 
h�u hi�u.  Ðây c�ng gi�ng 
nh� tr��ng h�p c�a xe ��p.  
N�u vòng ��p nh� so v
i 
bánh xe thì t�c �� s# �i mau 
nh�ng ��p n"ng.  Trái l�i, 
n�u vòng ��p l
n thì ��p nh0 
nh�ng t�c �� xe s# ch�m.  
M�t bên thì ��p không n�i, 
m�t bên thì ��p nh0 nh�ng xe 
ch) di chuy�n chút ít.  Tru�ng h�p t�t nh�t x�y 
ra khi vòng ��p v(a s&c, ��p tho�i mái mà xe 
c�ng �i nhanh.   Vì v�y, các xe ��p �ua �	u có 
trang b� nhi	u vòng khía �� có th� thay ��i t1 
l� vòng ��p/bánh xe cho thích h�p m*i khi lên 
d�c.  2 các h� th�ng �i�n và �i�n t+ c�ng v�y.  
M*i b� ph�n có m�t �i�n tr� (resistance) riêng 
bi�t.  N�u t1 l� gi�a các �i�n tr� không theo 
m�t t1 s� thích h�p thì m�t ph�n công su�t s# 
b� ph�n chi�u tr� l�i, làm nóng các b� ph�n 
trong h� th�ng, và m�t �i d�
i d�ng nhi�t 
n�ng. 

B� ph�n �i	u ch)nh dây tr�i g/m m�t s� 
c�m &ng �i�n (inductor) và �i�n dung 
(capacitor) g�n v
i nhau, ch&a trong m�t h�p 
kim lo�i có mái tôn che trông gi�ng nh� m�t 

c�n nhà nh� kích th�
c �� kho�ng 1.5m x 2m 
x 1.5m n'm c�nh dây tr�i.  Theo tài li�u k� 
thu�t, dây tr�i ���c �i	u ch)nh b'ng cách thay 
��i s� vòng c�a m�t c�m &ng �i�n.  %i	u này 
m
i xem thì th�t d. dàng, nh�ng m"c d�u tôi 
�ã làm h�t cách, b� ph�n v n không �i	u ch)nh 
���c.  Cu�i cùng tôi tìm ra nguyên nhân là b� 
ph�n c�m &ng �i�n quá ng�n, không �� vòng 
�� �i	u ch)nh trên t�n s� c�a �ài.  Nói cách 
khác c�m &ng �i�n mà tôi �ang có �ã ���c ch� 
t�o �� dùng cho m�t �ài vô tuy�n ��ng có t�n 
s� cao h�n t�n s� dùng cho V�ng Tàu. 

Sau này, kinh nghi�m làm vi�c cho tôi bi�t 
s� su�t và sai l�m khi nào c�ng có, và ki�m 
ph�m là m�t công tác quan tr�ng, thi�t y�u 
trong m�i lãnh vc s�n xu�t. 

 

V�ng Tàu 
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Lúc �ó tôi � tr�
c m�t tr��ng h�p r�t khó 

x+.  Dây tr�i ch�a ���c �i	u ch)nh thì �ài 
c�ng không th� ho�t ��ng.   Tôi có th� v	 nha 
báo cáo d!ng cu g�i không �úng nên không 
th� �i	u ch)nh dây tr�i.  Nh�ng ai có th� tin 
tôi?  Th�t khó mà ng� m�t n�
c tân ti�n, có t� 
ch&c vi�n tr� ���c xem nh� hoàn m�, l�i có 
th� g�i m�t d!ng c! không dùng ���c.  V
i 
m�t k� s� tr� m
i ra tr��ng, ch�c h$n ng��i ta 
s# b�o vì thi�u kh� n�ng, không bi�t �i	u ch)nh 
dây tr�i, nên vi�n c
 này c
 n�.  %&ng v	 
ph��ng di�n công, n�u tôi b� cu�c thì ph�i ch� 
m�t hai tháng �ài V�ng Tàu m
i ho�t ��ng 
���c, và t ái ngh	 nghi�p không cho phép tôi 
ch�p nh�n thua cu�c. 

M�t gi�i pháp khác là cu�n thêm m�t s� 
vòng cho c�m &ng �i�n �� có th� �i	u ch)nh 
trên t�n s� c�a �ài.  Gi�i pháp này c�ng có 
nh�ng khó kh�n c�a nó.  %� gi�m �i�n tr� làm 
nóng dây khi dòng �i�n cao t�n ch�y qua, các 
c�m &ng �i�n dùng trong b� ph�n �i	u ch)nh 
���c ch� t�o b'ng nh�ng dây �/ng r*ng có 
���ng kính vào kho�ng 15mm và m� b�c.  2 
t�i �ài ch) có nh�ng dây �/ng �"c ���ng kính 
�� 2mm. dùng cho �i�n k� ngh� 50Hz, và �i�n 
tr� c�a dây cao h�n nhi	u so v
i dây m� b�c 
c�a c�m &ng �i�n.  Dùng dây có �i�n tr� cao 
s# làm n�ng l��ng m�t thành nhi�t cao h�n và 
dây có th� quá nóng d. b�c cháy.  Nh�ng tôi 
c�ng không th� v	 không, và sau cùng �ành 
ph�i ch�n gi�i pháp này v
i hi v�ng là dây s# 
không b� nóng quá �� b�c cháy.  Qu� nhiên, 
sau khi n�i thêm m�t vòng b'ng dây �/ng �"c, 
c�m &ng �i�n ph�n &ng nh� d li�u, và �ng ten 
���c �i	u ch)nh m� mãn.  Công su�t t( máy 
phát ���c chuy	n h�u h�t vào dây tr�i �� phát 
ra trong không gian. 

M"c d�u công su�t c�a �ài không l
n, ch) 
�� vài m��i kW,  nh�ng c� xung quanh dây 
tr�i c�ng nóng ran, và hàng rào k#m gai b�o v� 
quanh dây tr�i c�ng nóng. 

Trong khi ��c ý thành công, và �� k�t thúc, 
tôi vô tình v* nh0 vào mái tôn c�a b� ph�n 
�i	u ch)nh �/ng th�i h�i nhà th�u xem mái có 
n�i xu�ng ��t hay không.  Ðây ch) là m�t câu 

h�i th(a vì �i	u ki�n sách xây c�t th� nào c�ng 
�òi h�i mái tôn ph�i ���c n�i xu�ng ��t �� 
tránh nh�ng �i�n th� cao t�o nên do nh�ng 
dòng �i�n c�m &ng.  Nh�ng s th�t không nh� 
tôi t��ng.  Có th� vì thì�u sót ho"c vì nhà th�u 
không l��ng ���c t�m quan tr�ng c�a v�n �	 
nên mái tôn không ���c n�i xu�ng ��t.   %i�n 
phát ra t( dây tr�i c�m &ng vào mái tôn t�o ra 
m�t �i�n th� gi�a mái tôn và ��t.  Khi tay tôi 
cách mái tôn �� 3 cm thì m�t ti�ng “tách” n�i 
lên và m�t tia �i�n t( mái tôn x0t ra ��t vào 
��u ngón tay tr� c�a tôi.  Th�t là hú vía.  Nh� 
n�ng l��ng c�m &ng vào mái tôn nh� không 
nguy hi�m, nên tôi ch) b� cháy m�t ít da � ��u 
ngón tay.  Các anh em trong �oàn sau v! này 
t( t( t�n ra xa không �&ng g�n dây tr�i và có 
v� c�ng tin là �ài �ã “có �i�n”. 

Kinh nghi�m b� �i�n x0t t( mái tôn vào ��u 
ngón tay làm cho tôi l�nh toát c� mình m*i khi 
nh
 l�i. Ðây là m�t kinh nghi�m “s�ng ch�t” 
d�y tôi khi nào c�ng ph�i �	 cao c�nh giác.  
Ph�n l
n nh�ng tai n�n ngh	 nghi�p do �i�n 
gi�t x�y ra cho nh�ng chuyên viên có nhi	u 
n�m kinh nghi�m vì 1 vào thói quen nên thi�u 
�	 phòng.  M�t trong nh�ng nguyên t�c an 
ninh �� b�o v� cho mình và cho ng��i khác là 
hành ��ng gì c�ng ph�i chu�n b� �� bi�t tr�
c 
h�u qu� s# x�y ra.  %� tránh nh�ng hành ��ng 
“vô tình”, tuy�t ��i không th� có,  các c� s� 
phát thanh sau này luôn luôn �òi h�i chuyên 
viên làm vi�c g�n dây tr�i ph�i theo �úng 
nh�ng th� t!c so�n s,n, khi có �i�n và khi 
không có �i�n, trong �ó có quy ��nh nh�ng 
bi�n pháp an ninh c�n thì�t theo �úng tiêu 
chu�n qu�c gia và qu�c t�. 

V	 Saigon ít lâu sau ��c báo th�y phi c� 
báo cáo là tín hi�u �ài V�ng Tàu r�t m�nh có 
th� nh�n ���c t( ngoài kh�i Singapore,  và 
c�ng có khi�u n�i là tín hi�u �ài V�ng Tàu �ã 
quá m�nh, l�n át vi�c x+ d!ng m�t vài �ài vô 
tuy�n ��ng qu�c t� khác.  Vi�c tín hi�u �ài 
V�ng Tàu m�nh ch&ng t� tôi �ã thành công, 
nh�ng vi�c l�n át các �ài qu�c t� khác c�n ph�i 
���c gi�i quy�t trong ph�m vi qu�n tr� t�n s�.  
Công tác này không do tôi ph! trách nên 
không bàn � �ây  � 
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