
Modele, algorytmy i dopasowanie danych dla kanałów rozpadów tau  
w oparciu o dane eksperymentów Belle i BaBar 

 
 
Tematyka:  
Eksperymenty Belle i BaBar zebrały próbki wielu milionów przypadków rozpadów leptonów 
tau. Dynamika rozpadów ww. leptonów wymaga modelowania oddziaływań silnych  
w zakresie pośrednich energii, wyjątkowo trudnych do opisu ze względu na efekty 
nieperturbacyjne. Niezbędne jest budowanie modeli oraz opracowanie ich wyników w formie 
pozwalającej na porównanie z danymi. W praktyce, nowe wersje modeli rozpadów są 
reprezentowane albo poprzez serie przypadków generowanych przez symulacje Monte Carlo 
albo przez wagi dodawane do wygenerowanych wcześniej przypadków. Praca polega też na 
rozwijaniu algorytmu dopasowującego konstruowane modele do istniejących danych 
eksperymentalnych. 
 
 
Wymagania:  
Wbrew pozorom praca nie wymaga głębokiej wiedzy z fizyki. Znacznie ważniejsze jest 
zainteresowanie (ale nie sama wiedza) dotyczące metod numerycznych. Praca wymaga 
zainteresowania rozpoznawaniem obrazu dla specyficznych konfiguracji, gdzie istotne jest tło 
oraz wiedzy (rozkłady są na nieliniowych przestrzeniach).  Podstawowa referencja 
pozwalająca na zapoznanie się z tematem: http://arxiv.org/abs/arXiv:1203.3955 
 
 
 

Models, algorithms and fits for tau lepton decay channels  
based on data from experiments Belle and BaBar 

 
 
Subject:  
Belle and BaBar experiments collected multi-million data samples of tau lepton decays.  
The tau decay dynamic requires modelling of strong interactions at intermediate energy scales 
where perturbative description is particularly difficult. Construction, solving of models and 
representation of solutions in a form enabling comparison with data is necessary. In practice, 
the new decay models are represented as samples of events generated directly by the Monte 
Carlo programs or by weights attributed to previously generated samples. The work will focus 
on constructing an algorithm for fitting results of new models to existing experimental data. 
 
 
Requirements:  
Contrary to what the title may indicate, this work does not require profound knowledge  
on physics. More important is interest in (but not exactly knowledge about) numerical 
methods. This work requires interest in image recognition for specific configurations, with  
the stress on importance of the background and constraints (distributions are non-linear).  
Basic reference to illustrate the subject: http://arxiv.org/abs/arXiv:1203.3955 
 
 
Prof. Zbigniew Wąs, NZ 42   IFJ PAN 


