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TT Tên ấn phẩm Danh sách các tác giả 
Ghi chú 

 

1.  
Nghiên cứu phương pháp thiết kế và chế tạo hệ dây neo tàu thủy 

và công trình biển ngoài khơi. 
ThS. Nguyễn Thị Thu Lê 

 

2.  
Tính toán và mô phỏng 3D động học Robot hàn Fanuc 6 bậc tự 

do. 

KS. Nguyễn Đức Sang 

TS. Hoàng Mạnh Cường 

 

3.  
Nghiên cứu thiết kế hệ thống phun hoà trộn phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 
TS. Vũ Văn Duy 

 

4.  
Nghiên cứu sử dụng dầu sinh học nguyên chất trên động cơ diesel 

lai máy phát điện. 
ThS. Hoàng Anh Tuấn 

 

5.  
Nghiên cứu phương pháp gia công bằng tia lửa điện kết hợp với 

siêu âm để sản xuất hạt vật liệu rỗng. 
TS. Nguyễn Tiến Dũng 

 

6.  Tính toán tĩnh động và động học của robot bốn chân. ThS. Vũ Thu Trang  

7.  
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ để tăng khả năng chịu 

mài mòn của một số chi tiết máy. 
ThS. Nguyễn Dương Nam 

 

8.  
Giải pháp thiết kế chống biến dạng kết cấu của máy nâng vận 

chuyển. 
ThS. Bùi Thức Đức 

 

9.  
Lập kế hoạch thực nghiệm cho nghiên cứu mối hàn giữa thép 

không gỉ và thép cacbon. 
ThS. Lê Thị Nhung 

 

10.  Sử dụng robot hàn trong các dây chuyền sản xuất và lắp ráp ô tô. KS. Trần Xuân Thế  

11.  
Động lực học hệ thống truyền lực ô tô có hộp số tự động: mô 

phỏng và thực nghiệm. 
ThS. Phạm Hoàng Anh 

 

12.  
Sử dụng dầu MGO cho động cơ diesel tàu thủy và các vấn đề cần 

quan tâm nghiên cứu. 

Ths. Nguyễn Văn Hải 

TS. Nguyễn Mạnh Thường 

TS. Thẩm Bội Châu 

 



13.  
Nghiên cứu nâng cao tính công nghệ trong quá trình chế tạo và 

lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy. 

NCS Đỗ Tất Mạnh 

PGS. TSKH. Sakhno K.N. 

(Trường đại học tổng hợp 

kỹ thuật quốc gia 

Astrakhan, LB Nga) 

 

14.  
Đánh giá sự hòa trộn giữa khí và dầu trong hỗn hợp bôi trơn ổ 

trục chính máy công cụ cnc trong ống hòa trộn. 
ThS. Nguyễn Vĩnh Hải 

 

15.  
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kỹ thuật và phát thải 

của động cơ diesel sử dụng dimethyl ether (DME). 

ThS. Nguyễn Lan Hương 

PGS. TS. Lương Công Nhớ 

Kanit Wattanavichien 

 

16.  
Tính toán công suất mất mát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong 

ổ trượt đỡ thủy động. 
PGS. TS. Đào Ngọc Biên 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

PGS. TS. Lê Văn Điểm 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2015 
NGƯỜI LẬP 

 

 

 

TS. Nguyễn Tiến Dũng 
 


