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0
,  và ’. 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Trình bày lý thuyết nhiễu loạn chiral cho vùng năng lượng thấp. Đó là một lý thuyết hữu hiệu 

cho quá trình nghiên cứu sắc động học lượng tử ở vùng năng lượng thấp (~1 GeV) khi lý 

thuyết nhiễu loạn thông thường không còn đúng nữa.  

- Đã xem xét đóng góp của quá trình trao đổi một pion đơn (với thế năng Yukawa) lên sự tách 

vạch siêu tinh tế của nguyên tử hydrogen muonic. Đây là quá trình đóng góp mới nhằm cải 

thiện đánh giá lý thuyết của hiệu ứng tương tác mạnh so với những kết quả thực nghiệm chính 

xác nhằm làm giảm sai số trong việc xác định bán kính Zemach rZ. Luận án đã chỉ ra cách làm 

như thế nào để tính toán đóng góp này dựa trên các kết quả thí nghiệm 0
 e

+ 
e

-
,  +

 -
 kết 

hợp với khai triển chiral năng lượng thấp. Việc sử dụng đối xứng chiral rất quan trọng để cố 

định lại hợp lý dấu của hằng số tương tác 0
ll, 0

NN và cũng rất cần thiết để biểu diễn khai 

triển động lượng thấp tại các đỉnh. Kết quả đóng góp của quá trình trao đổi một pion đến sự 

tách vạch siêu tinh tế của nguyên tử hydrogen muonic là:  E


HFS= -(0.19± 0.05) eV. 

- Quá trình  +-
 được biết đến như là để cung cấp thông tin cho các hiện tượng luận ở 

mức năng lượng thấp, cụ thể là cải thiện độ bất định của hằng số liên kết chiral 1,2 trong vấn 

đề mà luận án đề cập: Cải thiện kết quả tính toán đóng góp của quá trình trao đổi pion đơn 

trong nguyên tử hydrogen muonic. 



12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả luận án sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về hiện tượng luận của lý thuyết nhiễu loạn 

chiral. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu các hiện tượng vật lý ở vùng năng 

lượng thấp, ở đó lý thuyết nhiễu loạn thông thường không còn đúng nữa. 

- Những nghiên cứu hiện tượng luận này kết hợp với các kết quả thực nghiệm sẽ giúp ta hoàn 

chỉnh các tiên đoán lý thuyết.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

-  Tính toán quá trình đóng góp pion không chỉ dừng ở mức một vòng (loop) lên dịch chuyển 

2S – 2P trong nguyên tử hydrogen muonic mà tính toán đến bổ chính bậc cao hơn ở mức hai 

vòng. 

- Tính toán dịch chuyển 2S -2P trong nguyên tử deuterium muonic (d) và ion heli muonic 

(
3
He,  

4
He). 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Describe about the Chiral Perturbation Theory (ChPT) at low energy. It is an effective theory 

in studying quantum chromodynamics at low energy (~1 GeV) when the perturbation theory is 

not applied anymore.  

- Consider the “simple” one-pion exchange (Yukawa potential) contribution to the hyperfine 

splitting (HFS) in muonic hydrogen. This is a contribution to improve the theoretical 

evaluations of the strong interaction effects, in order to reduce the 

error in the determination of the Zemach radius rZ. In this thesis, we have indicated how to 

compute this contribution based on experimental results on 0
 e

+
e

-
,  +-

 and 

the associated low energy chiral expansion as developed. The 

use of chiral symmetry is important in order to properly fix the signs of the relevant 0
ll and 

0
NN coupling constants and is also necessary in order to perform low-momentum 

expansions at the vertices. The result for the contribution of one-pion exchange 

to the HFS in my thesis is given: E


HFS= -(0.19± 0.05) eV. 

- The  +-
 process is known to provide crucial information for various low energy 

phenomena, in particular to improve the relative uncertainty of chiral coupling constants  1,2 



in the problem which were mentioned in my thesis: Single pion contribution to the hyperfine 

splitting in muonic hydrogen. 

12. Practical applicability, if any: 

- The results of my thesis are going to improve the knowledge about the phenomena of chiral 

perturbation theory. It makes important sense in studying physical phenomena at low energy, 

where the perturbation theory is no longer valid. 

  - These phenomenological studies combined with empirical results will help us to complete 

theoretical predictions. 

13. Further research directions, if any: 

- Computing the other contributions to 2S – 2P transition in muonic hydrogen: not only one 

loop correction but also two loop corrections. 

- Computing several 2S-2P transitions in muonic deuterium (d) and muonic helium ions 

(
3
He,  

4
He). 
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