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Xuất bản tiêu biểu 

 2011 Sử dụng phương pháp cân bằng năng lượng để xây dựng công thức lý thuyết tính toán 

chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu. Tác giả: Đặng Việt Dũng, Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn 
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mailto:hungnt@udn.vn
http://www.dut.edu.vn/en/
http://www.dut.edu.vn/en/
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1335
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1335
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1399
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1347
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1348
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1348
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1349
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1408
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1409
http://scv.udn.vn/hungnt/NCKH/?Style=2&id=1407
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4962
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4962
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4962
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4722
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4722
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4722
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4870
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4870
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4870
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4635
http://scv.udn.vn/hungnt/BBao/?Style=1&id=4635


                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 2009 Bài báo: Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ trên sông Túy Loan thành phố Đà 

Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Uyển. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; 

 2008 Bài báo: On the finite element technique for the shallow-water equations. Tác giả: 

Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Minh. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn 

quốc lần 8; 

 2008 Bài báo: Ảnh hưởng của công trình thủy lợi Sa Lung đến xâm nhập mặn hạ lưu sông Bến 

Hải. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn. Tuyển tập công trình hội nghị Khoa 

học Cơ học Thủy khí toàn quốc; 

 2007 Tham luận: Một số suy nghĩ về đào tạo của Đại học Duy Tân trong những năm sắp 

đến. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. Kỹ yếu Hội nghị Đại học Duy Tân; 

 2007 Bài báo: Mô hình toán kết nối về thấm vùng, xâm nhập mặn hai chiều ngang ở vùng nước 

ngầm ven biển. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Minh. Tuyển tập công trình hội nghị 

Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc;  

 2007 Bài báo: Một phương pháp tính xói trụ cầu vượt sông. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Đặng 
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