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

- Trong mô hình thống nhất lớn siêu đối xứng SU(5) với cơ chế truyền gaugino, chúng tôi đã chỉ ra rằng 

neutralino là ứng cử viên vật chất tối trong một khoảng giá trị nhất định bị chặn trên của tanβ với các 

giá trị được cho trước của thang compact hóa MC và khối lượng gaugino chung m1/2 ở thang thống nhất 

lớn. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số trong mô hình trên lên phổ khối lượng, chúng tôi đã thu được sự 

phụ thuộc của khối lượng các sparticle và các hạt trong gauge-Higgs sector vào các tham số tự do khi 

cố định những tham số tự do còn lại. 



- Từ yêu cầu về mặt lý thuyết cũng như những ràng buộc hiện tượng luận đối với hai mô hình thống nhất 

lớn siêu đối xứng SU(5) và SO(10) với cơ chế truyền gaugino, chúng tôi đã chỉ ra một số giới hạn trong 

không gian tham số của hai mô hình thống nhất lớn này. 

- Chúng tôi đã thu được phổ khối lượng cho các hạt mới trong hai mô hình SU(5) và SO(10) siêu đối 

xứng với cơ chế truyền gaugino. Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa hai phổ khối lượng đã được tìm thấy ở 

các slepton tay trái và các down-type squark tay phải. 

- Sử dụng phổ khối lượng năng lượng thấp đặc trưng, chúng tôi đã đề xuất phương pháp nhận biết các 

mô hình thống nhất lớn siêu đối xứng SU(5) và SO(10) với cơ chế truyền gaugino. Sự khác biệt về khối 

lượng giữa các selectron (smuon) tay trái của hai mô hình là đủ lớn để có thể phân biệt hai mô hình 

này trong các phép đo đạc ở máy va chạm LHC và ILC tương lai.  

- Từ phổ khối lượng cùng với các góc trộn của hai mô hình phá vỡ siêu đối xứng mSUGRA và GinoSU5, 

chúng tôi đã thu được tiết diện tán xạ của các quá trình đơn photon, độ rộng phân rã của các quá trình 

liên quan, cũng như phân bố theo Eγ và cosθγ của tiết diện đơn photon trong từng mô hình tương ứng 

với tất cả các tổ hợp phân cực khả dĩ của va chạm electron-positron. 

- Chúng tôi đã phát triển một phương pháp trực tiếp hơn để phân biệt các mô hình phá vỡ siêu đối xứng 

dựa trên tín hiệu đơn photon trong các máy va chạm tuyến tính e+e-. Chúng tôi đã chỉ ra rằng sự khác 

nhau giữa các tín hiệu đơn photon của hai mô hình mSUGRA và GinoSU5 trở nên rõ ràng sau ba năm 

thu thập số liệu trong máy va chạm ILC. 

12. Khả năng ứng dụng thực tế: 

-  Những kết quả của luận án giúp hiểu sâu hơn về hiện tượng luận của các mô hình lý thuyết ở thang 

năng lượng siêu cao. 

-  Luận án góp phần định hướng vật lý thực nghiệm nhằm khám phá những quy luật chi phối sự ứng xử 

của tự nhiên. 

-  Những kết quả này cho chúng ta khả năng phân biệt các mô hình vật lý ở thang năng lượng siêu cao 

nhờ việc sử dụng các số liệu thực nghiệm năng lượng thấp. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

-  Nghiên cứu hiện tượng luận của các mô hình vật lý năng lượng cao khác và so sánh với những kết 

quả thực nghiệm. 



-  Xây dựng những mô hình vật lý năng lượng phù hợp tốt với các số liệu thực nghiệm 
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