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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 10/03/1985     4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu áp dụng hệ phương pháp phân tích, xử lý hiện đại xác 

định cấu trúc móng trước Kainozoi trên một số bể trầm tích thuộc thềm lục địa Việt 

Nam theo tài liệu trọng lực 

8. Chuyên ngành:  Vật lý địa cầu     9. Mã số: 62440111 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Hướng dẫn chính: PGS.TS. Đỗ Đức Thanh  

     Hướng dẫn phụ: TS. Hoàng Văn Vượng 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

 Áp dụng thành công việc giải bài toán ngược cho trường hợp 3D bằng phương 

pháp lựa chọn để xác định phân bố mật độ lớp đá móng trước Kainozoi các bể 

trầm tích Sông Hồng, Cửu Long và Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam 

theo tài liệu trọng lực  

 Đã kết hợp việc tính đạo hàm tín hiệu giải tích theo hướng của tenxơ gradient 

trọng lực với giải chập Euler tại các mức nâng trường khác nhau để xác định vị trí 

và ước tính độ sâu của hệ đứt gãy trong đá móng trước Kainozoi của khu vực 

nghiên cứu 

 Đã xây dựng được 3 chương trình bằng ngôn ngữ Matlab theo thuật toán của các 

phương pháp đã nêu để phân tích, xử lý tài liệu trọng lực. 

 Đã bổ sung thêm sự phân bố theo diện mật độ lớp đá móng trước Kainozoi, cấu 

trúc khối, đặc điểm các đứt gãy tồn tại trong lớp đá móng trước Kainozoi, góp 

phần làm sáng tỏ hơn đặc điểm cấu trúc bên trong móng trước Kainozoi của bể 

trầm tích Sông Hồng và phần Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

 Đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra một hệ phương pháp phân tích xử lý hiện đại: 

phương pháp giải bài toán ngược 3D, phương pháp tính trị riêng của ten xơ 
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gradient trọng lực, phương pháp đạo hàm tín hiệu giải tích theo hướng và giải chập 

Euler để xác định cấu trúc bên trong móng trước Kainozoi.      

 Xác định được phân bố mật độ, cấu trúc khối tảng và phân bố không gian của đứt 

gãy trong đá móng trước Kainozoi trên một số bể trầm tích thuộc thềm lục địa Việt 

Nam 

 Bổ sung được bộ sơ đồ mới về cấu trúc móng trước Kainozoi trên các bể trầm tích 

Sông Hồng, Cửu Long và Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở 

tổng hợp các kết quả về phân bố mật độ, cấu trúc khối tảng và phân bố không gian 

của hệ đứt gãy theo tài  liệu trọng lực. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 Các kết quả thu được của luận án đã cung cấp thêm nguồn tài liệu về cấu trúc bên 

trong đá móng ở các vùng thuộc bể trầm tích Sông Hồng và phần thềm lục địa 

Đông Nam Việt nam nên nó có thể được coi là tài liệu tham khảo có ích cho các 

nghiên cứu khoanh vùng tiềm năng dầu khí và tài nguyên khoáng sản rắn 

 Mặc dù hệ phương pháp là hiện đại, và các kết quả thu được là rất tốt. Tuy nhiên, 

do điều kiện về nguồn tài liệu cũng như thời gian không cho phép nên hệ phương 

pháp chỉ dừng lại ở phân tích, xử lý tài liệu trọng lực. Vì vậy, các đặc điểm về từ 

tính của đá móng vẫn còn bỏ ngỏ, để đặc điểm này được bổ sung trong bức tranh 

cấu trúc móng thì hệ phương pháp cần bổ sung thêm các phương pháp phân tích, 

xử lý tài liệu từ. 
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[5]. Nguyễn Kim Dũng, Hoàng Văn Vượng (2016), “Determine the edges and depth 

of source in the Pre-cenozoic basement by the Euler deconvolution of the 

directional analytic signals”, Workshop on capacity building on geophysical 

technology in mineral exploration and assessment on land, sea and island, 

Publishing house for science and technology, HaNoi. 

[6]. Nguyễn Kim Dũng, Đỗ Đức Thanh, Hoàng Văn Vượng (2017), “Áp dụng tổ hợp 

các phương pháp giải bài toán ngược trọng lực 3D, đạo hàm tín hiệu giải tích theo 

hướng và độ cong tensor gradient trọng lực xác định cấu trúc móng trước Kainozoi 

thềm lục địa Đông nam Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển,(đã được 
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      Người hướng dẫn luận án                                    Nghiên cứu sinh 
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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 

 

1. Full name:  Nguyen Kim Dung  2. Sex: male 

3. Date of birth:10/03/1985   4. Place of birth: Hoai Duc District,Ha Noi City  

5. Admission decision number: Decision No. 4860 / QĐ-ĐHKHTN dated on 24/11/2014 

by the Rector of VNU University of Science. 

6. Changes in academic process:  

7. Official thesis title: Research on application of  the modern analysis and processing 

methods to determine the structure of the Pre-cenozoic basement on some sedimentary 

basins on Vietnam continental shelf by gravity data. 

8. Major: Physics of the Earth    9. Code: 62440111 

10. Supervisors:  The main supervisor : Assoc. Prof. Do Duc Thanh 

   The extra supervisor: PhD. Hoang Van Vuong 

11. Summary of the new findings of the thesis 

 Successful application of the solution of the 3D inverse problem by the selection 

method to determine the density distribution of the Pre-cenozoic basement in Song 

Hong, Cuu Long, Nam Con Son sedimentary basins on Vietnam continental shelf 

using gravity data  

 Thesis had combined the method of the directional analytic signal derivative of the 

gravity gradient tensor with the Euler deconvolution method to determine the 

location and the depth estimate of fault system in  the Pre-cenozoic basement rock 

of the research area 

 Thesis had built three computer programs by Malab programming language based 

on the algorithm of three methods that had been introduced to analysis and process 

gravity data. 

 Thesis had added the density distribution of the Pre-cenozoic basement rock, 

massive structure, and characteristic of fault system in the Pre-cenozoic basement. 

Thus, the characteristics of the Pre-cenozoic basement in the Song Hong basin and 

the southeastern part of Vietnam continental shelf are clearler. 
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12. Paratical applicability, if any: 

 Researching and introducing a modern methodology of analysis and process that 

includes three methods: the solution of the 3D inverse problem, the curvature 

gravity gradient tensor method and combination of the directional analytic signal 

derivative of the gravity gradient tensor with the Euler deconvolution method to 

determine the internal structure of the Pre-cenozoic basement.      

 Determing density distribution, massive structure and space distribution of faults 

in the Pre-cenozoic basement of some sedimentary basins on Vietnam continental 

shelf   

 Complementing more new maps of Pre-cenozoic basement’s structure of Song 

Hong, Cuu Long and Nam Con Son sedimentary basins on Vietnam continental 

shelf based on combination of the results of density distribution, structure block 

and space distribution of faults using gravity data. 

13. Further research directions, if any: 

 The results of the thesis have provided more information on the structure that 

inside of Pre-cenozoic basement of Song hong sediemtary basin and the Southeast 

continental shelf of Vietnam thus it can be considered as a usefully reference 

material for studying about petroleum prospecting and solid mineral resources. 

 Although the methodology is modern and the results are very good. However, the 

condition of the data source and the time are limited so the methodology is only 

the analysis and processing of gravity data. Therefore, the magnetic characteristics 

of the pre-cenozoic basement is still lack, the methodology should be added by the 

analysis and processing of magnetic data. 
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