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

- Hoàn thiện thuật toán 2 phương pháp nhận dạng mới: Phương pháp Tần suất-Nhận 

dạng và Phương pháp Khoảng cách-Tần suất-Nhận dạng. 

- Mở rộng phạm vi áp dụng và phân tích thử nghiệm thành công 2 phương pháp nhận 

dạng mới trong xử lý tổ hợp các tài liệu từ và phổ gamma hàng không. 

- Xây dựng các chương trình xử lý trên máy tính với hai phương pháp nhận dạng mới, 

cho phép dễ dàng sử dụng trong xử lý, phân tích tài liệu bay đo thực tế ở nước ta hiên nay. 

 - Xây dựng và đưa vào áp dụng có hiệu quả một hệ phương pháp phân tích mới với chu 

trình các bước xử lý cụ thể, trên cơ sở lựa chọn một số phương pháp truyền thống hiện có 

đồng thời bổ sung 2 phương pháp phân tích nhận dạng mới của luận án. 

 - Xây dựng “Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản vùng Đà Lạt theo tài liệu địa vật lý 

hàng không”, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản của vùng 

trên cơ sở các kết quả phân tích mới tin cậy, khách quan. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 
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Kết quả áp dụng thực tế trên các vùng bay đã góp phần làm rõ ý nghĩa khoa học và 

khả năng áp dụng thực tế của các phương pháp nhận dạng mới đã được hoàn thiện. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Nâng cao khả năng ứng dụng linh hoạt của hệ phươn pháp phân tích mới với các 

dạng tài liệu khác nhằm nâng cao chất lượng xử lý thông tin của các phương pháp đã nghiên 

cứu. 
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http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2011/A326/a50.htm
http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2011/A326/a50.htm
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1. Full name:    Nguyen Xuan Binh            2. Sex: Male 

3. Date of birth: 17-10-1960            4. Place of birth: Hanoi, Vietnam 

5. Admission decision number: Decision No. 2385/SDH date June, 29, 2007 by the Director 

of Vietnam National University, Hanoi, to recognize PhD student; Decision No. 1914/SDH 

date December, 31, 2007 by the Director of University of Natural Science, VNU Hanoi, to 

recognize the title of the thesis and supervisors for PhD student. 

6. Changes in academic process: Decision No. 661/QD-SDH-TN date May, 24, 2010 by the 

Director of University of Natural Science, VNU Hanoi, to change the title of the thesis and 

scientific supervisors. 

7. Official thesis title: Completing and broadening the application scope of some modern 

identification methods in processing and analyzing aero - geophysical data. 
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10. Supervisors:  1. Assoc. Prof. Dr. Vo Thanh Quynh,  

                                     VNU University of Science 

   2. Dr. Nguyen Duc Vinh, 

                                     VNU University of Science  

11. Summary of the new findings of the thesis 

- Finalizing an algorithm for two new identification methods:  frequency-identification 

and distance-frequency-identification.  

- Successfully broadening the application scope and analyzing of two new identification 

methods in combinational processing of magnetic and gamma spectral materials. 

- Build computer processing programs for two new identification methods which help 

analyze and process the real aviation documents in Vietnam 

- Building and applying efficiently the new analysis method system with detailed 

processing steps based on some selected appropriate traditional methods as well as the 

two new identification methods. 

- Building a “Prediction map of mineral prospects in Da Lat based on analyzing aviation 

geophysics documents”, which provide a clarification of geological features and mineral 

prospects of this region based on the new reliable analysis results. 

12. Practical applicability, if any: 
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The application result contributes to clarifying the scientific meaning and the 

capability of applying the new identification methods. 

13. Further research directions, if any 

Improving the flexible capability of applying the new analysis method with different 

types of data in order to improve the information processing quality of the studied methods. 
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[4] Nguyen Viet Dat, Nguyen Xuan Binh, Vo Thanh Quynh (2015), “Application of the 
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