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1. Mục đích nghiên cứu:  

Tính tỉ số rã nhánh (Br), cường độ tín hiệu, từ đó áp dụng vào khảo sát số để so sánh                     
với giới hạn thực nghiệm cho một số quá trình rã hiếm có biên độ rã chỉ xuất hiện từ                    
các đóng góp bổ đính một vòng trong các mô hình 3-3-1. các quá trình rã                

trong mô hình 3-3-1 đảo, các quá trình rã trong mô             

hình 3-3-1 với  bất kỳ (331 ).  
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4. Những đóng góp mới của luận án. 

Nghiên cứu chi tiết hai quá trình rã của boson Higgs tựa SM trong các mô hình                 
3-3-1, chúng tôi  thu được  các  kết quả mới như sau: 

Trong mô hình 331 đảo, chúng tôi đã xây dựng được biểu thức giải tích tính đóng góp                  

bậc một vòng vào tỉ số rã nhánh của các quá trình rã . Áp dụng kết                 



quả này vào khảo sát số, chúng tôi đã tìm được các vùng không gian tham số được                  
phép thỏa mãn các giới hạn thực nghiệm hiện nay về rã cLFV, đồng thời cho tỉ số rã                   
nhánh LFVHD đủ lớn để thực nghiệm có thể đo được. Trong đó, tỷ số rã nhánh                 

và có thể có bậc O(10-3-104) và O(10-6), rất gần với giới hạn               
dưới của thực nghiệm gần đây. Chúng được sử dụng để giới hạn không gian tham số                 
khi độ nhạy thực nghiệm được cải tiến.  

Trong mô hình 331 , chúng tôi tìm được biểu thức tính tất cả các đóng góp bậc một                  

vòng vào Br( ), kể cả các đóng góp không được tính trong các công bố               

trước đây, ví dụ như . Tất cả các đóng góp này phụ thuộc yếu vào , có thể                   

cùng bậc với . Với , các đóng góp từ boson chuẩn và boson Higgs có               

thể lớn và có cùng bậc, vì vậy không nên bỏ qua . Kết quả khảo sát cho thấy                   
rằng có thể tồn tại các boson mới của BSM tạo ra đóng góp lớn vào độ sai khác cường                    

độ tín hiệu , trong khi vẫn thỏa mãn dữ liệu thực nghiệm được dự đoán trong                 

tương lai gần . Độ lệch lớn của gây ra bởi đóng góp từ và              

đủ lớn. Hơn nữa, luôn bị chặn trên bởi : . Trong mô              

hình 3-3-1 với và , có thể lớn trong vùng .           

Với độ nhạy dự kiến , mô hình này vẫn cho phép , nhưng             

không thể đạt đến độ nhạy dự kiến .  
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