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Học giả Việt xứng tầm thế giới
Cập nhật lúc :7:20 AM, 25/12/2008
Giáo sư Nguyễn Nam Trung, giảng dạy tại ĐH Nanyang, Singapore
là người Việt duy nhất vừa được bầu chọn là nhà khoa học dưới tuổi
40 có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

>> 'Mong được làm sứ giả giáo dục Việt - Mỹ'
>> Nữ giáo sư người Việt đầu tiên ở Đài Loan
>> Người hơn 40 năm dạy tiếng Việt trên đất Thái

Lần đầu tiên gặp Giáo sư (GS) Nguyễn Nam Trung tại Hội nghị khoa học
Công nghệ cơ khí chế tạo lần thứ nhất, ngày 19/12, nhiều người ấn tượng
bởi những phân tích của anh về thế mạnh và công nghệ tiên tiến trong
lĩnh vực cơ khí có thể áp dụng tại Việt Nam.

Khát khao tri thức

Sinh năm 1970, từ nhỏ, Nguyễn Nam Trung đã là một cậu học trò xuất
sắc. Năm 1986, cậu vinh dự nhận giải thưởng Phạm Văn Đồng rồi đỗ Á
khoa ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm 1987, anh được học bổng du học tại
 Đông Đức. Sang được hai năm thì đất nước này thống nhất song cuộc
sống của những du học sinh như Nguyễn Nam Trung có phần xáo trộn.
Mặc dù vậy, anh vẫn không chùn bước. Ngoài giờ  học trên lớp, Nam
Trung phải  tìm việc  làm thêm.  Tuy  vất  vả  nhưng tại  ĐH Kỹ  thuật
Chemnitz (Đông Đức), anh luôn được xếp hạng xuất sắc và tốt nghiệp
hạng ưu.

Không giống như nhiều người, sau khi tốt nghiệp lao vào kiếm tiền, Nam
Trung tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ khí chính xác, điện
tử, chế tạo máy động lực. Để có tiền chi phí cho những năm học tốn kém
này, anh đã xin cộng tác cho các công trình nghiên cứu của những giáo
sư đầu ngành. Năm 26 tuổi, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Chưa
hài lòng với kiến thức đã có,  anh tiếp tục  xin vào ĐH California  tại
Berkeley (Mỹ). 34 tuổi, anh đã hoàn thành nhiều công trình có tầm ảnh
hưởng, định hướng cho công nghệ trên thế giới.

GS Nguyễn Nam Trung tại hội nghị khoa học công nghệ. Ảnh:
Thái Ngọc

Hơn 10 năm đi tìm tri thức, anh đã được ĐH Nanyang, ngôi trường số
một của Singapore mời về giảng dạy, nghiên cứu. Tại đây, như cá gặp
nước, kiến thức bao nhiêu năm học hỏi tích lũy của anh đã được dịp phát
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huy. Đến Singapore một thời gian, Nguyễn Nam Trung đã cho xuất bản
cuốn sách “Cơ sở công nghệ vi lưu và ứng dụng” tại Mỹ. Tác phẩm này
đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ sinh viên và nhà
nghiên cứu trên toàn thế giới.

Những năm sau, anh có nhiều sách nghiên cứu được xuất bản tại nhiều
nước trên thế giới. Ngay tại Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
cũng đã giới thiệu nhiều sách dạng giáo trình giảng dạy, nghiên cứu
thuộc hàng kinh điển như: “Cơ sở công nghệ vi điện tử và vi hệ thống”,
“Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi”… của anh và các cuốn sách này
đã được tái bản nhiều lần.

Làm cách mạng nghiên cứu ứng dụng

Giáo sư  Nam Trung chia sẻ: “Một  nhà khoa học thực thụ,  không thể
dừng kiến thức của mình trên giấy, mà phải biến nó thành những sản
phẩm thực tế hữu hiệu”. Đến nay, Nguyễn Nam Trung có gần chục phát
minh được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó nhiều phát minh đã được
một số hãng chọn để phát triển sản phẩm quy mô công nghiệp như máy
đo độ căng bề mặt chất lỏng (hãng LanDa - Đức, mua bản quyền sản
xuất). Với chiếc máy này, người sử dụng có thể đo chính xác mà không
đòi hỏi một  phòng thí nghiệm như  các  sản phẩm cũ; máy khuếch đại
ADN, chỉ vài phút đã cho kết quả chính xác tuyệt đối. Phát minh này đã
mở ra một cuộc cách mạng mới đối với ngành y học, khoa học hình sự,
quốc phòng...

Tiếp đó là hàng loạt các công trình khác như: máy đo nồng độ khí sarin
(độc thần kinh), máy phát hiện thực phẩm biến đổi gene, tổng hợp chất
hóa học… Cuộc cách mạng trong ứng dụng nghiên cứu của Nguyễn Nam
Trung là biến những cỗ máy to lớn, cần nhiều diện tích, tiêu tốn nhiều
thời gian, thành những chiếc máy có quy mô cầm tay, xử lý trong vài
phút, cho nhiều thông số chính xác tuyệt đối.

Đầu tháng 12/2008, giáo sư Nguyễn Nam Trung được Hiệp hội các ĐH
Đông Nam Á (ASAIHL) và hãng thống kê Scopus (Mỹ) công nhận là
một trong năm nhà khoa học, dưới tuổi 40, của châu Á, thuộc các lĩnh
vực khoa học kỹ thuật, có tầm ảnh hưởng đối với thế giới. Giải thưởng
này đánh giá dựa trên việc thống kê các công trình khoa học đã được
công bố,  có  ứng dụng thực  tiễn  cao  và  được  trích  dẫn  nhiều.  Nam
Trung cũng là người Việt Nam duy nhất nhận được danh hiệu này.

Singapore dường như là nơi hoàn hảo cho giảng dạy và đam mê nghiên
cứu của mình nhưng giáo sư Trung luôn mong muốn được đóng góp cho
sự phát triển của đất nước. Anh tâm sự: “Tôi tự hào mình là người Việt
Nam và  rất  muốn đóng góp cho quê  hương trong chuyên ngành của
mình. Nếu các nghiên cứu của tôi được chế  tạo trong nước thì sẽ tiết
kiệm được chi phí nhiều thay vì phải nhập khẩu từ nước ngoài”. Hiện,
ông là cánh tay nối dài của nhiều ĐH trong nước với nhiều hãng, tập
đoàn, phòng nghiên cứu, thí nghiệm của thế giới trong lĩnh vực khoa học
kỹ thuật.

Thái Ngọc
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