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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Протягом останніх десятиліть виникла теорія, яка 

описує відомі на сьогоднішній день взаємодії, яка називається "Стандартною 

моделлю". Вона включає в себе електромагнітну, слабку та сильну взаємодію. 

Взаємодія між фермiонами відбувається завдяки обміну фотонами та глюонами, 

що є калібрувальними бозонами. Лептони, кварки, та відповідні їм 

античастинки поділяють на 3 родини. Лептонам характерна електромагнітна та 

слабка взаємодія, якщо мова йде про нейтрино — то тільки слабка взаємодія. 

Сильну взаємодію описує квантова хромодинаміка (КХД). Відповідно їй, 

завдяки обміну носіями взаємодій — глюонами, взаємодіють між собою шість 

видів кварків (u, d, s, c, b та t). Всебічна експериментальна перевірка положень 

Стандартної моделі на прискорювачах різних типів не виявила концептуальних 

розбіжностей з її передбаченнями. Але є низка факторів, які зумовлюють 

пошуки більш загальної моделі, яка б, наприклад, описувала причину наявності 

асиметрії матерії та антиматерії, широкого різноманіття мас елементарних 

частинок, осциляції нейтрино та інше. Перевірка положень i висновків 

Стандартної моделі на сьогоднішній день є одним з найпрiоритетнiших завдань 

експериментів фізики високих енергій. 

Процеси утворення та адронiзацiї кварків розглядалися в рамках 

Стандартної моделi дисертанткою при аналізі експериментальних даних. В 

данiй дисертацiйнiй роботi автором дослiджувалися явища з народженням 

важких кваркiв (c та b) при протон-антипротонному зiткненнi на колайдерi 

Tevatron. Робота проводилася в двох напрямках: вимiрювання перерiзiв 

народження адронних струменiв, якi походять вiд вiдповiдних кваркiв у 

кореляцiї з утворенням W бозонiв, та утворення кварконiїв, тобто кварк-

антикваркових систем, якi мiстять тi самi види кваркiв, як в одиночному 

партонному розсiяннi, так i в подвiйному, тобто одночаснiй взаємодiї двох пар 

партонiв в одному зiткненнi. 

Проведенi в роботi дослiдження нацiленi на перевiрку квантової 

хромодинамiки та дослiдження партонної структури протона. Переріз 

утворення W бозонів та n адронних струменів домірний n

s  в нижчих порядках 

наближень теоретичних передбачень.  Також важливо більш детальне 

дослідження розщеплення глюона на кварк-антикваркову пару. Актуальним є 

питання дослідження функції розподілу густини s-кварку у випадку народження 

W бозону з адронними струменями з c-кварка, так як вона досі має значну 

похибку у своєму визначенні. Також ця тематика є важливою у зв’язку з 

вивченням фізики топ-кварка (який був відкритий на Tevatron у 1995 році) та 

бозона Хігса (відкритим на Великому Адронному Колайдерi в 2012 році), для 

яких важливу роль при оцінці конкуруючих процесів відіграє народження W 

бозона в кореляції з адронними струменями вiд c та b кваркiв. 

Одночасне розсіяння двох пар партонів при зiткненнi протона з 

антипротоном несе важливу інформацію про структуру протона, особливо про 

просторовий розподіл партонів в протоні, i має свої особливості та проблеми, 
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які відсутні в описі розсіювання однієї пари партонів. 

На даний час, не зважаючи на важливість дослідження багатопартонних 

взаємодій, одержано ще досить мало експериментальної інформації. Причина 

полягає в тому, що такi процеси характеризуються досить малими перерізами, 

високим фоном, необхідністю реконструкції в одній події різних частинок з 

відмінною кварковою структурою. Подiбнi дослідження ведуться також на 

Великому Адронному Колайдерi в ЦЕРНi, до яких прикута увага теоретиків, i 

результати з Tevatron органічно доповнюють ці експерименти. Здебільшого, 

дослiдження одночасного розсiяння двох пар партонів до цього часу 

проводилися у процесах з народженням кiлькох адронних струменів та 

калібрувальних бозонiв. На початку виконання даної дисертацiйної роботи 

процеси з виходом двох J/ψ мезонiв або ж J/ψ та Υ мезонiв в однiй взаємодiї не 

були дослiдженi взагалi.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацiйна робота виконана в Київському нацiональному унiверситетi iменi 

Тараса Шевченка у вiдповiдностi з тематичним планом “Фундаментальнi 

дослiдження в галузi фiзики конденсованого стану i елементарних частинок, 

астрономiї i матерiалознавства для створення основ новiтнiх технологiй”, 

пiдроздiл 5: "Модернiзацiя експериментальної установки для генерування та 

формування спектрiв нейтронiв та комплекснi дослiдження властивостей 

частинок, атомних ядер для фундаментальних i прикладних застосувань" 

(номер державної реєстрацiї № 0111U004954). Експеримент проводився в 

Нацiональнiй Лабораторiї iменi Енрiко Фермi (м. Батавiя, США) на 

прискорювачi Tevatron в мiжнароднiй колаборацiї D0 в рамках спiвпрацi КНУ 

iм. Т.Шевченка з науковою лабораторiєю Fermilab, де кафедра ядерної фiзики є 

офiцiйним учасником. 

Мета i задачi дослiдження. Метою проведеного дослідження була 

перевірка передбачень Стандартної моделі та квантової хромодинаміки 

відносно структури протона в процесах за участю глюонів та c- і b-кварків. Для 

досягнення цiєї мети було проведено вимiрювання в експериментi D0 на 

прискорювачi Tevatron з енергiєю в системi центру мас 1.96 ТеВ перерiзiв 

народження J/ψ мезонiв, парного народження J/ψ мезонiв,  а також одночасного 

народження в подiї J/ψ та Υ мезонiв з метою визначення параметра 

багатопартонних розсiянь — ефективного поперечного перерiзу σeff, — що 

характеризує просторовий розподiл партонiв у нуклонi. Дослідження було 

доповнено  вимiрюванням диференцiальних перерiзiв народження W бозонiв в 

кореляцiї зi струменями вiд важких c- та b-кваркiв. 

Об’єкт дослідження — утворення кварк-антикваркових систем (J/ψ та Υ 

мезонiв),  W бозонів із асоційованими адронними струменями, що 

спостерігаються в протон-антипротонних зіткненнях. 

Предмет дослідження — повні і диференціальні поперечні перерізи  вище  

вказаних процесів у експериментально досяжних  кінематичних діапазонах.  

Завдання роботи складало: 

 розробка програмних кодiв мовою С++ для аналiзу подiй з народженням 
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адронних струменiв, W бозона, а також мезонiв, що мiстять c та b кварки. 

Аналiз проводився в програмному середовищi ROOT, розробленому в 

ЦЕРНi для аналiзу експериментальних даних у фiзицi високих енергiй; 

 розробка програмних кодiв на основi сучасних теорiй i моделей засобами 

мов Fortran77 та С++ для одержання теоретичних передбачень 

народження адронних струменiв i визначення поправки на 

багатопартонну взаємодiю та адронiзацiю(так званi “непертурбативнi 

поправки”,non-perturbative corrections); 

 реконструкцiя J/ψ та Υ мезонiв в каналi розпаду на два мюони; 

 реконструкцiя W бозону в мюонному каналi розпаду W → μνμ та 

асоцiйованих адронних струменiв; 

 обчислення аксептансу детектора та ефективностi вiдбору подiй 

детектора методами Монте-Карло симуляцiй; 

 роздiлення сигналу J/ψ на пряму (“prompt”) та непряму складовi (“non-

prompt”), тобто такi, вершини розпаду яких у самій точці pp зiткнення, та 

такi, для яких точка розпаду була розташована за кілька сотень мкм від 

вершини pp взаємодії ; 

 визначення поправок на енергiю адронних струменiв, завдяки аналiзу 

подiй з народженням фотонiв та адронних струменiв як в 

експериментальних даних, так i в подіях, згенерованих методами Монте-

Карло ; 

 обчислення iнтегральної свiтимостi для набору мюооних тригерiв, якi 

використовувалися при дослiдженнi подiй з народженням J/ψ та Υ 

мезонiв; 

 роздiлення сигналу народження подвiйного J/ψ на двi складові — частина 

вiд двопартонного та одиночного партонного розсiянь; 

 вимiрювання перерiзiв дослiджуваних процесiв та обчислення 

систематичної та статистичної похибки. 

Методи дослiдження. Протони та антипротони прискорювалися до енергiї 

980 ГеВ у кiльцi прискорювача Tevatron в експериментi D0. Внаслiдок їхнiх 

зiткнень народжувалися сотнi i тисячi частинок, якi реєструвалися завдяки 

спецiалiзованим складним детекторним системам, розрахованим приймати 

сигнали по величезнiй кiлькостi каналiв. Кожна пiдсистема детектора 

вiдповiдала за збiр конкретних параметрiв, якi з рiзних сторiн характеризують 

взаємодiю. 

Отриманi данi оброблялись  з використанням авторських кодів дисертантки 

в програмному середовищi ROOT, доданих до програмного забезпечення 

колаборацiї, розробленого нею протягом всього часу проведення експерименту. 

Важливу роль при вимiрюваннi вiдiграють розрахунки методом Монте-

Карло (MC), якi проводяться з метою моделювання фізичних процесiв та 

симуляцiї роботи детекторної системи. Завдяки ним симулюються фiзичнi 

процеси на основi iснуючих теоретичних моделей, якi потiм пропускаються 

крізь повну віртуальну модель детекторної системи, яка повинна максимально 
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вiдповiдати iснуючiй експериментальнiй установцi з урахуванням процесів 

адронiзацiї. Звідси визначають важливий параметр — ефективність детектора 

при реєстрації заданих подій.  

Завершальним етапом роботи було порiвняння одержаних результатiв з 

сучасними теоретичними розрахунками, щоб зробити  висновки щодо точності  

опису  дослiджуваних процесів стандартною моделлю. 

Наукова новизна одержаних результатiв. Tevatron був найпотужнiшим у 

світі адрон-адронним прискорювачем протягом майже двох десятиліть, на якому 

одержано ряд визначних результатів, зокрема відкрито найважчий в природі 

топ-кварк. Результати дисертації були отриманi в протон-антипротонних 

зіткненнях при енергії в системі центру мас Ецм=1.96 ТеВ з iнтегральною 

свiтимiстю 8.7 фб−1. За особистою участю дисертантки було одержано такі новi 

науковi результати: 

 вперше спостережено на прискорювачi Tevatron одночасне народження 

двох J/ψ мезонiв в одному протон-атипротонному зiткненнi з метою 

дослiдження явищ з багатопартонною взаємодiєю. Цi процеси 

вiдокремлювались вiд процесiв, зумовлених розсiянням однiєї пари 

партонiв, що дало змогу також окремо вимiряти перерiзи утворення двох 

J/ψ мезонiв в цих двох механiзмах, та одержати важливу характеристику 

двопартонних розсiянь — ефективний поперечний переріз σeff; 

 вперше спостережено на прискорювачi Tevatron одночасне народження 

J/ψ та Υ -мезонiв, що є прямим доказом присутностi двопартонного 

розсiяння в протон-антипротонних зiткненнях. Вимiряно перерiз цього 

явища та визнечено ефективний перерiз σeff, який в межах похибки 

спiвпадає з результатом одержаним при розглядi процесу народження 

двох J/ψ мезонiв; 

 з високою точнiстю вперше з повною статистикою перiоду RunIIb пiсля 

реконструкцiї Tevatron визначено iнклюзивнi диференцiальнi перерiзи 

народження W бозону в кореляцiї з адронними c та b струменями як 

функцiї поперечного iмпульсу pT . 

Обгрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв і 

рекомендацiй. Обгрунтованiсть наукових положень i висновкiв ґрунтується на 

використаннi сучасних експериментальних методiв та теорiй. Достовiрнiсть 

одержаних експериментальних результатiв базується на використаннi 

новiтнього програмного забезпечення обробки експериментів, адекватної 

симуляції детекторної системи,  сьогочасних методiв та технологiй прискорення 

частинок та способiв реєстрацiї продуктiв їхньої взаємодiї. 

Наукове значення роботи. Проведене дослiдження дозволяє поглибити 

розумiння структури протона, а також утворення зв’язаного стану кварк-

атикваркових пар і процесів народження адронних струменiв з c та b кварками. 

Новi результати по вивченню багатопартонних взаємодiй, одержанi в данiй 

роботi, дозволяють оцінити просторовий розподіл партонів в протоні при 

імплементації одержаних величин в різні феноменологічні моделі, 

запропоновані в останні десятиліття, і розширюють коло питань щодо 
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унiверсальностi параметру σeff в рамках рiзних процесiв та енергiй, при яких 

вiдбуваються цi процеси. Виміряні в роботі перерiзи утворення адронних 

струменiв дають змогу глибше зрозуміти фiзику важких кваркiв та механiзми їх 

адронiзацiї. 

Практичне значення одержаних результатiв. Одержанi в дисертацiї 

результати є внеском у фундаментальнi дослiдження елементарних складових 

оточуючого нас Свiту, зокрема структуру протона та властивостi глюонiв. 

Виявленi неузгодженостi вимiрювань з теоретичними передбаченнями 

спонукають теоретикiв приймати до уваги внески вищих порядкiв в теорiї 

збурень, сприяють кращому розумiнню процесiв, що вiдбуваються при  

глюоонному розщепленні (gluon splitting) та процесiв з народженням c-кварка. 

Результати, одержанi в роботi, доповнюють мапу результатів, одержаних на 

Великому Адронному Колайдерi останнiми роками та доповнюють базу даних 

фiзики високих енергiй. 

Особистий внесок здобувача. Автор є членом колаборацiї D0 в науковiй 

лаборатiї Fermilab з 2011 року. Дисертантка безпосередньо приймала участь в 

експериментi пiд час проведення вимiрювань на пучку, беручи участь у робочих 

змiнах i будучи вiдповiдальним за калориметричну i мюонну пiдсистеми 

детекторної установки, а також за калiбровку калориметричної системи. 

Оскiльки багато фiзичних вимiрювань в колаборацiї включали подiї iз 

адронними струменями, точність калiбрування енергетичної шкали струменiв 

мала важливе значення не тiльки для роботи автора, а й для усiєї колаборацiї. Як 

учасник групи JES (jet energy scale) по сертифiкацiї калориметра, автор приймав 

участь у розрахунку корекцiї енергiї адронних  струменiв. 

Дисертантка приймала участь на всiх етапах проведення експерименту, 

включаючи обробку даних та пряму участь у пiдготовцi публiкацiй. Всi 

представленi в роботi результати, отриманi автором дисертації особисто або за 

безпосередньою участю автора. 

Побудова детекторної установки D0 i її обслуговування були виконані  

силами учасникiв усiєї спiльноти експерименту, в той час як аналiз набраних 

даних проводився кожним учасником колаборацiї за своєю тематикою окремо. 

Персональний внесок дисертантки в аналiз даних по народженню c, b кваркiв в 
pp -взаємодiях полягав в наступному: 

 дисертантка розробила програмні коди обробки вiдбору подiй з 

народженням W бозона з адронними струменями, що походять вiд важких 

кваркiв(c та b) в певному кiнематичному дiапазонi, визначеному 

поперечними iмпульсами самих адронних струменiв, мюона, як дочiрньої 

частинки W бозона, “втраченої поперечної енергiї” (фактично, 

поперечного iмпульсу нейтрино, який не реєструється детектором). Ці 

коди були застосованi в роботах [2, 9]. Подібні алгоритми по відбору 

подій на мовi С++ було використано також в [5,6]; 

 дисертантка  розробила програмні коди аналiзу для вiдбору подiй з 

народженням J/ψ та Υ мезонiв в протон-антипротонному зiткненнi, якi 

були застосованi в роботах [1, 3, 8, 10]. Схожі алгоритми було 
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використано в [7]; 

 дисертантка вдосконалила програмнi скрипти на мовi Fortran77 для 

обрахунку непертурбативних поправок для диференцiальних перерiзiв 

утворення W бозона асоцiйованого з c та b адронними струменями, 

завдяки iнтеграцiї до комплексу програм розрахунку теоретичних 

передбачень використовуючи генератори Монте-Карло подiй Pythia6 та 

SHERPA, що висвiтлено в роботах [2, 9]; 

 дисертанткою моделювалися події шляхом застосування Монте-Карло 

генератора подiй SHERPA для порiвняння з одержаними 

експериментально диференцiальними перерiзами народження W бозона 

асоцiйованого з c та b адронними струменями, що висвiтлено в роботах 

[2,9]; 

 дисертанткою були визначенi ефективностi та аксептанси, як функцiї 

поперечного iмпульсу jet

Tp  струменiв, проведена корекцiя енергії адронних 

струменiв, що використано в [2, 9]; 

 дисертанткою було визначено внески основних чинників до 

систематичної похибки та обчислено її значення для встановлення 

диференцiальних перерізів народження W бозона, асоцiйованого з c та b 

адронними струменями як функцiї поперечного iмпульсу адронних 

струменів, що висвiтлено в роботах [2, 9]. Подібна методика визначення 

систематичних похибок була використана також у [4]; 

 дисертанткою було обчислено значення свiтимостi для оброблених даних 

для набору мюооних тригерiв (рiзнi конфiгурацiї схем тригерiв 

застосовувалися в рiзнi перiоди набору даних), які використовувалися при 

аналiзi подiй з народженням J/ψ та Υ мезонiв в мюонному каналi розпаду, 

що було використано в [1,3,8,10]; 

 дисертанткою були розробенi програмні коди для видiлення частини 

подiй з утворенням “прямих” J/ψ мезонiв (якi народженнi або 

безпосередньо в точцi основної взаємодiї, або є продуктом розпаду 

короткоживучих резонансiв) як у випадку одиночного народження 

частинки, так i у випадку одночасного народження двох J/ψ мезонiв, 

використовуючи властивiсть довгого часу життя B-адронiв, що було 

застосовано в роботах [1,3,8,10]; 

 дисертанткою було програмно реалiзовано алгоритм роздiлення подiй, в 

яких вiдбувається розсiяння однiєї пари партонiв та подiй з розсiянням 

двох пар партонiв в одному протон-антипротонному зiткненнi [1, 8, 10]; 

 дисертанткою було визначено перерiзи народження мезонів J/ψ, J/ψ + J/ψ, 

J/ψ + Υ мезонiв та обчислено  відповідні систематичні похибки, що 

висвiтлено в [1,3,8,10]; 

 дисертанткою було розраховано параметр ефективного поперечного пере-

різу σeff в двох незалежних вимiрюваннях з народженням зв’язаних станiв 

кварк-антикваркових пар — з народження J/ψ+J/ψ та J/ψ+Υ пар мезонiв, в 

межах похибки цi результати добре узгоджуються між собою [1, 3]. 
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Апробацiя результатiв дисертацiї та публiкацiї. Результати дисертацiї 

особисто доповiдалися автором та обговорювалися на наступних школах та 

конференцiях: 

1. INTERNATIONAL SCHOOL OF SUBNUCLEAR PHYSICS, 51st 

Course:REFLECTIONS ON THE NEXT STEP FOR LHC, Erice, Italy, 24 

June -3 July 2013; 

2. D0 Collaboration Meeting, October 2013, FNAL, Batavia, USA; 

3. D0 Winter Physics Workshop, February 2014, Fermilab, Batavia, USA; 

4. American Physical Society (APS), April Meeting 2014, Savannah, Georgia, 

USA; 

5. D0 Collaboration Meeting, June 2014, FNAL, Batavia, USA; 

6. 47th Fermilab Users Meeting, 2014 FNAL, Batavia, USA; 

7. D0 Winter Physics Workshop, February 2015, Fermilab, Batavia, USA; 

8. American Physical Society (APS), April Meeting 2015, Baltimore, Maryland, 

USA; 

9. Conference “Results and Perspectives in Particle Physics”, March 6-12, 2016, 

La Thuile, Italy. 

До того ж, всi висвiтленi в дисертації результати неодноразово 

доповiдались на семiнарах групи квантової хромодинамiки колаборацiї D0 у 

науковому центрі Фермілаб (США), на науковому семінарі відділу фізики 

високих енергій ІЯД НАН України та спільному науковому семінарі кафедри 

ядерної та медичної фізики і кафедри теоретичної фізики і вищої математики 

ім. О.І. Ахієзера Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

Також деякi результати дисертацiї, що були одержанi автором, доповiдалися вiд 

iменi всiєї колаборацiї на конференцiї Rencontres de Moriond: QCD and High 

Energy Interactions (La Thuile, Italy, MARCH 21-28, 2015), The 3rd Annual Large 

Hadron Collider Physics Conference (LHCP 2015, St. Petersburg, Russian 

Federation,  August 31- September 5, 2015) та XXIV International Workshop on 

Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS2016,  DESY Hamburg, 

Germany, 11-15 April, 2016). 

Основнi результати дисертацiї викладено в 7 публiкацiях у реферованих 

мiжнародних фахових журналах (Physical Letters B, Physical Review D, Physical 

Letters, etc.) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] та 3 матерiалах мiжнародних конференцiй [8, 9, 

10]. 

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 107 найменувань 

та 2 додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 133 сторінки машинописного тексту, що 

включає в себе  69 рисунків та 7 таблиць.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано проведення досліджень за тематикою  роботи, 

актуальність досліджень, проведених дисертанткою, наукова і практична 
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цінність роботи, особистий внесок здобувача, апробація результатів дисертації і 

відомості про публікації. Робота, яку виконував автор, включала: написання 

програм для аналізу даних, Монте-Карло симуляції подій і їх порівняння з 

експериментальними даними, визначення поправки на енергію адронних 

струменів,  визначення аксептансу детектора, визначення частки подій з 

певними характеристиками за допомогою підгонки шаблонів, обчислення 

повних та диференціальних перерізів та порівняння їх з теоретичними 

передбаченнями, а також підготовка результатів до публікацій. 

Перший розділ дисертаційної роботи містить  огляд основних 

теоретичних засад, важливих для представленого дослідження народження c та 

b кварків.  Викладено положення Станадартної моделі елементарних частинок, 

яка є загальновизнаною в сучасній картині світу.  Викладено положення 

квантової хромодинаміки, які використовуються при аналізі подій з адронними 

струменями,  а також елементи теорії розсіяння кількох пар партонів з 

частковим випадком розсіяння двох пар партонів.  

У другому розділі дисертації описано експериментальні установки D0 та 

ZEUS, колайдери Tevatron та HERA.  Tevatron - кільцевий прискорювач 

частинок в Сполучених Штатах Америки, в  Національній  прискорювальній 

лабораторії імені Фермі, і є другим за величиною енергії прискорювачем у світі, 

після Великого адронного коллайдеру (ВАК). Tevatron - це синхротрон, що 

прискорює протони і антипротони до енергії 980 ГеВ в  кільці завдовжки 6.86 

км. Tevatron був побудований в 1983 році і продовжував роботу до  2011 року. 

Багатоцільова детекторна система D0  завдовжки 18 м, 12 м в ширину та 10 м в 

висоту використовувалась для дослідження протон-антипротонних зіткнень. 

Довжина  прискорювача HERA  складає  6,3 км з енергію в системі центру мас ≈ 

320 ГеВ. Детекторна система  ZEUS була одним з двох багатоцільових 

детекторів на кільцевому прискорювачі HERA, призначених для дослідження 

електрон-протонного розсіяння. Детектор мав вагу 3600 тонн та розміри  12 × 

11 × 20 м . 

Також у цьому розділі дисертаційної роботи було розглянуто питання 

побудови  використаних генераторів подій методами Монте-Карло.  Для оцінки 

ефективності та аксептансу детектора, що використовуються для визначення 

поперечних перерізів, в даній дисертації були проведені розрахунки методом 

Монте-Карло. Формат вихідних даних Монте-Карло симуляцій був однаковим з 

форматом виміряних експериментальних даних.  Для обробки Монте-Карло 

даних та експериментально виміряних даних використовувалися ті ж самі 

написані автором коди. 

У третьому розділі розглянуто вимiрювання диференцiальних перерiзiв 

утворення W -бозонiв та адронних струменiв вiд c та b кваркiв в мюонному 

каналi розпаду W  як функцiю поперечного iмпульсу адронного струменя 
jet

Tp  у наступному фазовому просторi: для поперечного iмпульсу лептона 

20
Tp ГеВ, для псевдошвидкiсностi лептону |ημ| < 1.7, винесеної нейтрино 

енергiї більше 25 ГеВ, а для адронних струменiв: |ηjet|<1.5,  15020  jet

Tp  ГеВ.  
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 Для визначення перерізів були розраховані аксептанс та ефективності для 

додаткових критеріїв відбору. Важливою процедурою визначення перерізу є 

знаходження подiй зi струменями вiд чарiвного та прекрасного кварків. 

Інклюзивний набiр подiй з W бозонами та адронними струменями був 

вiдiбраний таким чином, що принаймні один адронний струмiнь мав бути 

промiчений (taggable), а саме принаймні два треки з щонайменше одним 

влучанням (хiтом) в кремнієвому мікростріповому детекторі, з поперечними 

iмпульсами 1Tp ГеВ для треку з найбiльшим поперечним iмпульсом та 

5.0Tp  ГеВ для наступного по поперечному iмпульсу треку. Ця умова 

забезпечує велику кiлькiсть адронних струменiв з важких кваркiв з типовою 

ефективнiстю бiльше 90%.  

Адроннi струменi вiд легких кваркiв або глюонiв подавлялися за 

допомогою спецiальної штучної нейронної мережi (b-NN), що використовує 

довший час життя адронiв вiд важких кваркiв по вiдношенню до легких кварків. 

Вхiдними змiнними до b-NN, що найбiльше забезпечують розрiзнення, є число 

реконструйованих вторинних вершин (SV) в адронному струменi, iнварiантна 

маса трекiв заряджених частинок, пов’язаних з вторинною вершиною (MSV), 

кiлькiсть трекiв, що використовувалися для вiдновлення вторинної вершини, 

значимiсть двовимiрної вiдстанi пробiгу вторинної вершини в площинi, 

перпендикулярнiй до осi пучка. Вiд адронних струменiв вимагалося, щоб вихiд 

нейронної мережi був бiльшим за 0.5. Для адронних струменiв з поперечним 

iмпульсом в дiапазонi 20-150 ГеВ ефективнiсть такого критерiю складає 36-47% 

для струменiв вiд b кварку, та 8-11% для струменiв вiд c кварку. Для роздiлення 

подiй було використано змiнну )/20) ln(JLIP - ) /(5GeV(M 
2

1
= D SVMJL

 з умовою до 

вiдбору подiй 1.0MJL D  для вiдкидання подiй погано реконструйованих та 

вiдкидання подiй з адронними струменями вiд легких кваркiв чи глюонiв. 

Ефективнiсть такого критерiю вiдбору для сигнальних подiй була бiльшою, ніж 

97%. 

Пiсля застосування усiх критерiїв вiдбору залишилося 5260 подiй за період 

набору даних RunIIb. Для визначення частки подiй вiдповiдно з адронними 

струменями вiд b та c кваркiв використовувалася пiдгонка  до спостережуваних 

подiй в MJLD  розподiлi в кожному iнтервалi поперечного iмпульсу адронних 

струменiв, що розглядається, як показано на Рис. 1 для iнтервалу 

4030  jet

Tp ГеВ. Зразки подiй з народженням W бозонiв та адронних струменiв 

вiд важких кваркiв були взятi з симуляцiй методами Монте-Карло.  

На Рисунках 2(а) і 2(б) представлено уже з врахованою долею виходу 

(branching ratio) диференцiальнi поперечнi перерiзи народження W бозонiв у 

мюонному каналi розпаду W та адронних струменiв вiд b та c кваркiв з 

щонайменше одним адронним струменем від b- або c-кварка з поперечним 

iмпульсом 20jet

Tp  ГеВ, псевдошвидкiснiстю |ηjet|<1.5, мюоном з поперечним  

iмпульсом з 20>p μ

T ГеВ i псевдошвидкiснiстю |ημ| < 1.7, i поперечним 
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iмпульсом нейтрино з 25>pν

T ГеВ.  

 
Рис. 1. Розподiл параметра MJLD  після застосування всiх критерiїв вiдбору (включаючи вихiд 

нейронної мережi 0.5 > NN-b ) для дiапазону поперечного iмпульсу адронного струменя  

4030  jet

Tp ГеВ. 

 

 
 

  

          (а)                                                                            (б) 

Рис.2. Поперечнi перерiзи народження W бозонiв та адронних струменiв вiд b-кваркiв (зліва)  

та c-кварків (справа), збільшені на долю виходу W , як фунції поперечної складової 

імпульсу адронного струменя jet

Tp . Теоретичні розрахунки виконано  у другому порядку 

наближення  КХД  (NLO QCD) з набором ФРГП з MSTW, та двох Монте-Карло генераторiв, 

SHERPA та ALPGEN. 

Додатково до вимірювання диференціальних поперечних перерізів 
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народження W бозонів у мюонному каналі розпаду W та адронних 

струменів від c та b кварків було обчислено відношення цих перерізів як 

функції  поперечної складової імпульсу адронного струменя 
jet

Tp . 

При розрахунку цього відношення багато систематичних похибок взаємно 

компенсуються. Крім того, теоретичні передбачення для відношення перерізів 

менш чутливі до невизначеності масштабу перенормування і ефектів, що 

залежать від членів вищого порядку, які впливають на нормування перерізів. 

Решта невизначеностей викликані значною  мірою антикореляцією 

невизначеностей, таких що, наприклад,  надходять з підгонки MJLD  шаблонів до 

даних для визначення частки адронних струменів від кварка певного аромату. 

Експериментальні результати визначення цього параметру представлені на 

Рис. 3. Систематичні похибки відношення поперечних перерізів коливалися в 

межах від 11% до 17%. Відношення диференціальних поперечних перерізів 

народження W бозонів у мюонному каналі розпаду W та адронних 

струменів від c та b кварків при 30jet

Tp ГеВ задовільно узгоджується з 

теоретичними передбаченнями, окрім моделювання з використанням Монте-

Карло генератора SHERPA. 

 

 

 

Виміряний переріз  W бозона та асоційованих адронних струменів з c 

кварків узгоджується з теоретичними передбаченнями у другому порядку теорії 

збурень (NLO) в діапазоні малих значень для поперечного імпульсу адронних 

струменів 
jet

Tp  (20-30 ГеВ), але не узгоджується в області великих поперечних 

імпульсів. Ці розбіжності можуть бути обумовлені відсутністю вищих порядків 

 

  

 

Рис.3. Вiдношення перерiзiв 

народження W бозонiв та адронних 

струменiв вiд c кваркiв та W бозонiв та 

адронних струменiв вiд b кваркiв як 

функціяiя поперечного iімпульсу 

адронних струменiв 
jet

Tp . Теоретичні 

розрахунки виконано у другому 

порядку наближення  КХД  (NLO 

QCD) з набором ФРГП з MSTW, та 

двох Монте-Карло генераторів, 

SHERPA та ALPGEN. 
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в теоретичних передбаченнях і заниженим внеском від розщеплення глюонів 

ccg  , що також спостерігалося раніше в експериментах LEP [1*], LHCb [2*], 

ATLAS [3*] та D0 [4*, 5*], і можливий більший внесок від  функції густини 

розподілу партонів s-кварка, запропонований вимірюваннями CHORUS [6*], 

CMS [7*] та ATLAS [8*] відповідно найновішою підгонкою  PDF функції, 

представленою ABKM групою [9*]. 

Четвертий розділ присвячений вимірюванням перерізів народження 

кварконіїв та визначенню параметра, що характеризує розсіювання двох пар 

партонів, — ефективного перерізу. Автором були розраховані аксептанс та  

ефективності реєстрації для обраних критеріїв відбору для всіх процесів  з  

народженням кварконіїв.  Особлива увага приділялась визначенню частки подій 

з “прямим” народженням J/ψ мезонів. Завдяки відносно довгому часу життя  B-

адронів, їхня вершина розпаду в  кінцевий стан  J/ψ+X (де X — будь-які 

продукти реакції) зазвичай знаходиться у кількох сотнях мкм від вершини 

взаємодії протона з антипротоном, тоді як “пряме” народження  J/ψ мезонів 

характеризується малою довжиною пробігу — в межах просторової роздільної 

здатності вершинного детектора.  Для статистичного розділення “прямих” і 

“непрямих”  J/ψ мезонів  розглядалася довжина розпаду від первинної протон-

антипротонної вершини взаємодії  до вершини з народженим  J/ψ мезоном, 

визначену як ψJ

T

ψJ

pdgxy pmL=cτ // / , де xyL — довжина розпаду J/ψ мезону, 

розрахована як відстань між мюонними треками, що перетинаються, та 

вершиною розсіювання в площині поперечній до пучка, а ψJ

pdgm /  є середньо-

світовим значенням маси J/ψ мезона. Результат такої підгонки наведено на 

Рис.4.   

 
 

  

 

Рис.4. Розподіл cτ   для подій з 

народженням одиночного J/ψ мезона 

з вилученими фоновими подіями 

після застосування всіх умов відбору. 

Розподіли для сигнального та 

фонового шаблонів нормовані 

відповідно до їх часток в даних. 

Похибки відповідають загальній 

систематичній похибці суми  

сигнальних та фонових подій. 
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Значення частки подій з “прямими” J/ψ мезонами склала 0.81±0.009. У 

випадку одночасного народження J/ψ, підгонка проходила з використанням двох 

зразків подій. При цьому частка подій з “прямими” J/ψ мезонами склала 

0.592±0.101.  

Виміряний поперечний переріз народження  одиночних J/ψ мезонів склав 

σJ/ψ = 23.9 ± 4.6stat ± 3.7syst нб і узгоджується з теоретичними передбаченнями.  

Для розрізнення подій, що проходять за різними механізмами, було використано 

розподіл різниці псевдошвидкісності між двома кандидатами в  J/ψ мезони, 

|)/,/(|  JJ , що стабільне відносно радіаційних та  внутрішньопартонних Tp  

ефектів. Для двох J/ψ мезонів народжених в двох майже нескорельовних 

партонних розсіяннях (DP події) з меншою часткою партонного імпульсу чим в 

подіях з розсіянням однієї пари партонів (SP подіях), |)/,/(|  JJ розподіл 

очікується майже плоским. Для визначення DP та SP фракцій 

використовувалися шаблони DP та SP, згенеровані методами Монте-Карло з 

використанням підгонки з максимальною правдоподібністю розподілу 

|)/,/(|  JJ  в  даних  з двома J/ψ мезонами. Внесок від випадкового фону, 

непрямих та прямих+непрямих подій з  подвійним народженням  J/ψ мезонів 

був вилучений з даних. 

Результат проведеної підгонки наведений на Рис.5. Частка подій від 

подвійного розсіяння партонів склала 0.42±0.12. Найбільшу складову 

невизначеності на частку подій склали врахування фонових подій (18.4%), 

залежність від моделі (19.3%), сама підгонка (7.1%). В діапазоні  

2|)/,/(|   JJ , дані складаються переважно з подій, які народилися у 

випадку розсіяння двох пар партонів.  

 

  

 

Рис.5. Розподіл |)/,/(|  JJ  для 

подій з двома J/ψ мезонами з 

вилученим фоном після усіх 

критеріїв відбору. Розподіли для  SP 

та DP шаблонів нормовані відповідно 

до їх часток в даних. Похибки 

відповідають загальній 

систематичній похибці суми  SP та 

DP подій. 

 

 

При цьому одержані значення поперечних перерізів склали σDP,J/ψJ/ψ = 59 ± 6stat ± 
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22syst фб та σSP,J/ψJ/ψ = 70 ± 6stat ± 22syst фб для DP та SP подій відповідно.  

Якщо говорити про одночасне народження J/ψ та Υ -мезонiв, спираючись 

на теоретичні передбачення, при розрахунках бралося що 100% подій належать 

подіям з одночасним розсіюванням двох пар партонів. Виходячи з цього і 

розраховувався ефективний переріз цієї реакції.  Також, як і у випадку 

одночасного народження двох J/ψ мезонів, було розраховано аксептанс та 

ефективність відбору подій. При цьому розраховане значення перерізу склало 

σDP,J/ψΥ = 27 ± 9stat ± 7syst  фб.  

Використовуючи визначені перерізи народження мезонів, було визначено 

ефективний переріз σeff, у двох процесах: а) у випадку одночасного народження 

двох  J/ψ мезонів σeff,J/ψJ/ψ = 4.8 ± 0.5stat ± 2.5syst  мб та б) при одночасному наро-

дженні J/ψ та Υ σeff,J/ψΥ = 2.2 ± 0.7stat ± 0.9syst  мб. 

Визначені дисертанткою  значення ефективного перерізу σeff  в межах 

похибки узгоджуються мiж собою. Також вони узгоджуються з результатом, 

одержаним колабораціями AFS[10*] та CDF[11*] у дослідженнях з подіями, що 

містять чотири адронні струмені у кінцевому стані. 

Але результат нижчий, ніж інші вимірювання, зроблені  CDF[12*]  та  

D0[13*] колабораціями в подіях з кінцевим станом з народженням фотона (γ) та 

трьох адронних струменів, та колабораціями ATLAS[14*] та CMS[15*] в подіях 

з кінцевим станом з  W-бозоном та двома адронними струменями та 

колаборацією LHCb[16*]  в подіях з “відкритим” c-кварком. Варто зазначити, 

що початковий стан в одночасному розсіюванні двох пар партонів в народженні 

двох   J/ψ мезонів  дуже схожий на стан з народженням 4 адронних струменів 

при малих поперечних імпульсах Tp , який спричинений здебільшого 

взаємодією  глюонів між собою, тоді як події з  народженням калібрувальних 

бозонів ( W, ) та адронних струменів відбуваються при взаємодії кварків, qq , 

qg .  

Виміряне значення σeff може означати меншу середню відстань між 

глюонами, ніж між кварками чи кварком та глюоном в поперечному просторі.  

Цей результат знаходиться в якісному узгоджені з моделлю піонної хмари 

[17*], що передбачає   середній  поперечний розмір для глюонів у протоні 

менший, ніж для кварків.  

 

ВИСНОВКИ 

 

До початку ери Великого Адронного Колайдеру (ВАК) Tevatron був адрон-

адронним прискорювачем з найбільшою енергією.  Характерно, що ВАК 

працює на тій же шкалі  енергiй.  Результати вимірювань на прискорювачі 

Tevatron доповнюють дослідження на ВАК і тому залишаються актуальними. 

Викладенi в данiй роботi результати були отримані автором в експериментi D0 в 

перiод набору даних RunIIb на Tevatron з інтегральною світимістю 8.7 фб-1. 

Дисертанткою отримано наступнi новi науковi результати: 

 Вперше в експериментi D0 для повної статистики RunIIb було вимiряно в 

протон-антипротонних ( pp ) зіткненнях диференцiльнi перерiзи 
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народження W бозона та асоцiйованих адронних струменiв з c- та b- 

кваркiв в мюонному каналi розпаду W , як функцiя поперечного 

iмпульсу адронного струменя jet

Tp . Дослідження проведено у наступному 

фазовому просторi: поперечний iмпульс лептона 20>p μ

T ГеВ,  

псевдошвидкiсність лептона |ημ| < 1.7, винесена нейтрино енергiя більше  

25 ГеВ, а для адронних струменiв - псевдошвидкiсність |ηjet| < 1.5, 

поперечний iмпульс у діапазоні 15020  jet

Tp  ГеВ. Для зменшення 

систематичної похибки також було одержано вiдношення цих перерiзiв, 

як функцiю поперечного iмпульсу адронного струменю jet

Tp . 

 Вперше в pp  зiткненнях вимiряно окремо перерiзи народження в 

однопартонній та двопартоннiй взаємодiях пари J/ψ мезонiв в 

кiнематичнiй областi з 4/ >p ψJ

T ГеВ, |ηJ/ψ| <2.0: 

σDP,J/ψJ/ψ = 59 ± 6stat ± 22syst фб, 

σSP,J/ψJ/ψ = 70 ± 6stat ± 22syst фб. 

 Виміряно поперечний переріз народження  одиночних J/ψ мезонів, що 

дало змогу визначити параметр, який характеризує відстань між 

партонами всередині адронів: 

σJ/ψ = 23.9 ± 4.6stat ± 3.7syst нб. 

 Вперше спостережено одночасне народження J/ψ +Υ мезонiв в pp  

зiткненнях, що є прямим доказом мультипартонної природи 

досліджуваного процесу розсiювання. Виміряний поперечний переріз 

становить: 

σDP,J/ψΥ = 27 ± 9stat ± 7syst  фб. 

 Вперше на Tevatron  для подій з народженням пари J/ψ мезонів  вимiряно 

параметр σeff, важливий для характеристики просторового розподiлу 

партонiв в протонi: 

          σeff,J/ψJ/ψ = 4.8 ± 0.5stat ± 2.5syst  мб. 

А також в аналогічних процесах з одночасним народженням Υ та  J/ψ 

частинок  одержано: 

       σeff,J/ψΥ = 2.2 ± 0.7stat ± 0.9syst  мб, 

що в межах похибки узгоджуються мiж собою. 

 Особисто дисертанткою розроблено програмнi засоби для аналізу 

експериментальних даних, в тому числі для розрiзнення процесiв одно-та 

двохпартонного розсiювання  в подiях із спостереженням пар   кварконiїв. 

А також автором визначенi коефiцiєнти для корекцiї енергiї адронних 

струменiв, якi використовуються усiєю колаборацiєю. 
 

Отримані в дисертації експериментальні результати дозволяють глибше 

зрозуміти структуру протона в рамках Стандартної моделі, зокрема 

просторовий розподіл партонів в протоні, природу кварк-антикваркових систем 

і W-бозонів, та їх теоретичний опис методами квантової хромодинаміки.  

 

У додатках подано 23 рисунки нових експериментальних даних отриманих у 
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даній дисертаційній роботі та необхідних Монте-Карло симуляцій. 
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Гогота О.П. Народження c та b кварків в pp зіткненнях на колайдері 

Tevatron при Ецм=1.96 ТеВ – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук. 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. – 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2016. 

В дисертації представлено результати дослідження народження c та b 

кварків в протон-антипротонних зіткненнях, одержаних у експерименті D0 на 

колайдері Tevatron з енергією в системі центру мас 1.96 ТеВ.  Дослідження 

проводилось в двох напрямках: вимірювання диференціальних перерізів 

народження адронних струменів народжених c та b кварками в подіях з W 

бозоном та вимірювання інтегральних перерізів народження відповідних 

кварконіїв.  

В роботі наведені результати вимірювання диференцiальних перерiзів 

народження W бозону та асоцiйованих адронних струменiв з c/b кваркiв в 

мюонному каналi розпаду W  як функцiї поперечного iмпульсу адронного 

струменю jet

Tp  у фазовому просторi: для поперечного iмпульсу лептона 

20>p μ

T ГеВ, для псевдошвидкiсностi лептону |ημ|<1.7, винесена нейтрино 

енергiя більше  25 ГеВ та для адронних струменiв: |ηjet|<1.5, 15020  jet

Tp ГеВ.  

Було виміряно інтегральні перерізи народження J/ψ мезонів, одночасного 
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народження двох J/ψ мезонів,  одночасного народження J/ψ  та Υ мезонів у 

мюонному каналі розпаду.  

Вимірювання перерізу одночасного народження двох J/ψ мезонів було 

зроблено на наборі даних з інтегральною світимістю 8.1 фб−1. Вперше цей 

процес був розділений на дві компоненти – внесок від розсіювання однієї пари 

партонів та одночасного розсіювання двох пар партонів. Це дало змогу 

визначити параметр – ефективний переріз σeff, що характеризує просторовий 

розподiл партонiв у нуклонi.  

Вимірювання одночасного народження  J/ψ  та Υ мезонів було зроблено на 

наборі даних з інтегральною світимістю 8.1 фб−1.  Вважається, що ці процеси 

утворені завдяки глюон-глюонному злиттю. Визначений у цьому вимірюванні 

додатково параметр багатопартонних розсiянь σeff, в межах похибки 

узгоджується з визначеним ефективним перерізом у вимірюванні з одночасним 

народженням двох J/ψ  мезонів.  

Ключові слова: фізика високих енергій, колайдер,  адронні струмені, 

кварконіум, диференціальний переріз, ефективний переріз. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Гогота О.П.  Рождение c и b кварков в pp столкновениях на коллайдере 

Tevatron при Ецм=1.96 ТеВ – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук. 01.04.16 – физика ядра, элементарных частиц и высоких 

энергий. –Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

Харьков, 2016. 

В диссертации представлены результаты исследования рождения c и b 

кварков в протон-антипротонных столкновениях, полученных в эксперименте 

D0 на коллайдере Tevatron с энергией в системе центра масс 1.96 ТэВ. 

Исследование проводилось в двух направлениях: измерение дифференциальных 

сечений рождения адронных струй, рожденных c и b кварками в событиях с W 

бозоном и измерения интегральных сечений рождения соответствующих 

кваркониев. 

В работе приведены результаты измерения дифференциальных сечений 

рождения W бозона и ассоциированных адронных струй с c та b кварков в 

мюонном канале распада W  как функции поперечного импульса 

адронной струи jet

Tp  в фазовом пространстве: для поперечного импульса 

лептона 20>p μ

T ГеВ, для псевдоскоростности лептона |ημ|<1.7, унесенная 

нейтрино энергия более 25 ГэВ и для адронных струй: |ηjet|<1.5, 

15020  jet

Tp ГеВ.  

Были измерены интегральные сечения рождения J/ψ мезонов, 

одновременного рождения двух J/ψ мезонов, одновременного рождения J/ψ и Υ 

мезонов в мюонном канале распада.  

Измерения сечения одновременного рождения двух J/ψ мезонов было 
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сделано в наборе данных с интегральной светимостью 8.1 фб-1. Впервые этот 

процесс был разделен на две компоненты – вклад от рассеяния одной пары 

партонов и одновременного рассеяния двух пар партонов. Это позволило 

определить параметр – эффективное сечение σeff, характеризующий 

пространственное распределение партонов в нуклоне. 

Измерение одновременного рождения J / ψ и Υ мезонов было сделано в 

наборе данных с интегральной светимостью 8.1 фб-1. Считается, что эти 

процессы образованы благодаря глюон-глюонному слиянию. Определенный в 

этом измерении дополнительно параметр мультипартонного рассеянья σeff, в 

пределах погрешности согласуется с определенным эффективным сечением в 

измерении с одновременным рождением двух J / ψ мезонов. 

Ключевые слова: физика высоких энергий, коллайдер, адронные струи, 

кваркониум, дифференциальное сечение, эффективное сечение. 

 

ABSTRACT 

 

Gogota O.P. Production of c and b quarks in  pp  collisions at the Tevatron 

collider at s = 1.96 TeV. - Manuscript. 

Thesis for the Candidate’s of Sciences Degree (Physics and Mathematics) by 

specialty 01.04.16 – Physics of Nucleus, Elementary Particles and High Energies. –V. 

N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2016. 

In this thesis, results of the measurements of c and b quarks productions in 

proton-antiproton collisions at the D0 experiment at the Tevatron.  Measurements 

have been done in 2 aspects: measurement of the W +b-jet and W +c-jet differential 

production cross sections and a measurement of the fiducial cross sections of 

quarkonium productions of c or b quark.  

Thesis presents the measurement of the differential cross sections for the 

associated production of a W (in the muon channel decay W ) boson with at 

least one heavy quark jet, b or c, in 8.7 fb−1 data collected  at s  =1.96 TeV with the 

D0 detector at the Fermilab Tevatron pp  Collider. Measurements have been done 

differentially as a function of the jet transverse momenta in the range 20 to 150 GeV. 

These results are compared to calculations of perturbative QCD theory as well as 

predictions from Monte Carlo generators. The fiducial region of the measurements is 

defined by the following selections at the particle level: at least one b(c)-jet with 

transverse momentum 15020  jet

Tp  GeV and pseudorapidity |ηjet| < 1.5, a muon with 

the transverse momenta 20>p μ

T GeV and pseudorapidity |ημ| <1.7, and a neutrino 

with 25
Tp  GeV.  These are the first measurements of W + b/c cross sections that 

are sensitive to the gluon splitting processes. Measurement of the production cross 

section of a W boson in association with a b or c-quark jet provides a test of quantum 

chromodynamics. Also associated production of a heavy quark with a W boson can 

also be a significant background to rare standard model processes, for example, 

production of top quark pairs or a single top quark. 

The measurements of the cross section of J/ψ mesons production, cross section 
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of simultaneously production of two J/ψ mesons, cross section of simultaneously 

production of J/ψ and Υ mesons were done in the muon channel decay.   

The observation of doubly produced J/ψ mesons with the D0 detector is 

presented.  The production cross section for both singly and doubly produced J/ψ 

mesons is measured using a data with an integrated luminosity of 8.1 fb−1. For the 

first time, the double J/ψ production cross section is separated into contributions due 

to two possible modes - single and double parton scatterings. These measurements 

allowed to extract effective cross section, σeff, a parameter characterizing an effective 

spatial area of the parton-parton interactions and related to the parton spatial density 

inside the nucleon. The measurement of the single parton production cross section 

provides unique information to constrain parametrizations of the gluon parton 

distribution function (PDF) at low parton momentum fraction and energyscale, where 

the gluon PDF has large uncertainty. 

Also thesis reports evidence for the simultaneous production of J/ψ and Υ 

mesons in 8.1 fb−1 of data collected by the D0 experiment at the Fermilab  pp  

Tevatron Collider. Unlike other quarkonium processes such as double J/ψ production, 

or processes involving jets or vector bosons, the production of J/ψ and Υ mesons is 

expected to be dominated by double parton interactions involving the collisions of 

two independent pairs of partons within the colliding beam particles. Such events are 

expected to be produced predominantly by gluon-gluon interactions. This 

measurement allowed to extract the effective cross section characterizing the initial 

parton spatial distribution. The values of σeff is in agreement in the performed 

measurements.  

The production of two quarkonium states can be used to probe the interplay of 

perturbative and nonperturbative phenomena in quantum chromodynamics and to 

search for new bound states of hadronic matter. Information about double parton 

scattering is a subject of great interest, because the growing LHC luminosity gives an 

opportunity to search for the new physics signals which the DP events constitute a 

significant background, especially in the multijet final state. 

Keywords: high energy physics, collider, hadron jets, quarkonium, differential 

cross section, effective cross section. 


