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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trong luận văn này chúng tôi đã trình bày tính toán một số quá trình phân rã
của gluino, siêu hạt đồng hành của gluon, thành quark up và quark top và phản hạt
đồng hành của chúng. Những kết quả tính toán như thế, nều được thực hiện đầy đủ,
chúng sẽ góp phần vào việc xác định vùng cần tìm kiếm các siêu hạt đồng hành ở
các máy gia tốc.
Đầu tiên, chúng tôi thiết lập phương pháp để tính tốc độ phân rã cho các quá
trình có dạng C  A+ B ứng với các giản đồ gần đúng bậc nhất:
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Với:
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Từ đó, thiết lập được công thức tính tốc độ phân rã của gluino theo các kênh
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Với quá trình g  tt , do các trường t1,2 với trạng thái riêng khối lượng tương
ứng được cho bởi các trường không pha trộn t R,L :
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Vì vậy ta cần tính biên độ cho cả hai quá trình: g  tt L và g  tt R . Do đó kết
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Với:

g s2
αs =
4π
k(m1 ,m2 ,m3 )= [m14 + m24 + m34 - 2m12 m22 - 2m22 m32 - 2m32 m12 ] / 2m3
Các công thức trên cho tốc độ phân rã gluino thành quark và phản squark là
hợp lý vì chúng có dạng trùng với công thức cho tốc độ phân rã gluino thành hai hạt
đã được tính toán trước đó.
Tất nhiên có nhiều kiểu phân rã thành hai hạt như các quá trình trên: các kênh
này có thể được lặp lại cho tất cả các hương quark khác.
Tốc độ phân rã của gluino ở thang năng lượng của máy gia tốc LEP
( k  100GeV ) tương ứng với thời gian sống của nó cỡ 1025 s . Nếu tính đến những

kênh phân rã khác thời gian sống của gluino sẽ lớn hơn và khả năng phát hiện ra nó
sẽ lớn hơn.
Do tốc độ phân rã của gluino phụ thuộc vào hiệu của bình phương khối lượng
squark và phản squark. Từ kết quả tính số cho các phản ứng đó, ta sẽ có thông tin về
mức độ phá vỡ siêu đối xứng.
Những quá trình phân rã trên là sản phẩm của những va chạm năng lượng cao
tại các máy gia tốc LEP, LEP2, trong đó có phản ứng hủy cặp e  e sau khi đã được
gia tốc tới vận tốc rất lớn.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: tính toán các đặc tính của siêu hạt như
tốc độ phân rã, thời gian sống… ứng với các thang năng lượng khác nhau. Từ đó
cho ta cơ sở để có thể dự đoán vùng năng lượng có khả năng xuất hiện siêu hạt và
các đặc tính của các siêu hạt nhằm giúp cho việc tìm kiếm các siêu hạt đồng hành
trong các máy gia tốc.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các mô hình mở rộng của
siêu đối xứng với N  2 và mở rộng siêu đối xứng cho cả các lý thuyết có chứa
trường hấp dẫn.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
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