
6. Statystyka astronomiczna 2022/23

● Tryb: stacjonarny
● We wtorki 10:00 (wyjątkowo o 12:00)

 Sala Kopernikańska
● Zaliczenie: ćwiczenia + egzamin ustny

● Informacje, prezentacje: 
https://www.astrouw.edu.pl/~mj/



Z6: Rozkłady prawdopodobieństwa;
statystyka

Rozkłady:
●t-Studenta
●F-Fishera-Snedecora
Statystyka:

●Pojęcie, definicja
●Estymatory
●Efektywność estymatora
●Twe Cramera-Rao
●Przykłady  















Eksperyment numeryczny: posługujemy się generatorem liczb losowych o rozkładzie 
jednorodnym i metody (poprzednie wykłady) tworzenia przy jego pomocy liczb o 
rozkładzie normalnym. Sumy kwadratów 5 lub 10 takich liczb mają rozkłady \chi^2 dla 
5, 10 stopni swobody. Ilorazy tych sum mają rozkłady Fishera-Snedecora, co pokazują 
wykresy. Na wykresie zaznaczono też wartości F powyżej których można już oczekiwać 
tylko 5% (1%) wyników.  Tablice przewidują niemalże identyczne wartości. 

Symulacja 
zamiast 

rachunków



   Dla porównania: tablice                                        



   Dla porównania: tablice                                        



Przykład: używając modeli mikrosoczewkowania generujemy teoretyczną krzywą blasku 
dosyć krótkiego zjawiska z obserwacjami raz na dobę przez 201 nocy. Używając generatora 
liczb o rozkładzie normalnym dodajemy do krzywej teoretycznej “Gaussowski szum”. Do 
zaszumionych obserwacji dopasowujemy nowy model teoretyczny minimalizując średnio-
kwadratową odchyłkę modelu od “obserwacji”. Powtarzamy to 10 mln razy. Na rysunku 
dwie z symulacji: ta, dla której możliwy był model o najmniejszym “chi^2” (na czerwono) I 
ta o najgorszym dopasowaniu.  To pokazuje, że jakość dopasowania zależy od nieprzewidy-
walnego wpływu szumu. Ale chodzi o co innego: może te pare punktów odstających od 
średniej nie ma znaczenia i mamy do czynienia z brakiem zmienności ?

Mikrosoczewkowanie
    i jego detekcja       



Kontynuując: niechaj poprzednia strona odgrywa rolę hipotezy “b” (mamy do czynienia z 
mikrosoczewkowaniem, możemy dopasować parametry zjawiska do “obserwacji”). Ale może 
to tylko fluktuacje, a hipoteza “a” (mamy do czynienia z niezmiennym źródłem, dla którego 
Flux=const = <Flux>, a odchylki to “szum”). Tu tez możemy policzyć chi^2. Tym razem 
DOF=200 bo dopasowujemy 1 parametr, a nie 4. Dla każdej z 10 mln wygenerowanych 
“obserwacji” możemy użyc modelu/hipotezy a lub b i obliczyć stosunek ich chi^2 na stopień 
swobody (zmienną F rozkładu Fishera-Snedecora) i sprawdzić czy jej wartość jest typowa, 
czy też ma małe prawdopodobieństwo. Dla porównania: microlensing community uses rule 
of the thumb: b is more likely if gives chi^2 smaller by 300 as compared with a.

Mikrosoczewkowanie
    i jego detekcja       

















         

mediany                            



Jeśli wariancja nie jest określona (przypadek rozkładu Cauchy), to 
wariancja średniej arytmetycznej też NIE. Dlatego zwiększanie 
liczebności próbki losowej ma nikły wpływ na rozkład (rozrzut) średniej z 
próby (rysunki z poprzednich stron). 







Liczymy rozkład sumy 
kwadratów odchyłek 
od średniej z próby 
dla zmiennej o 
rozkładzie normal-
nym i dzielimy przez 
liczbę składników. To 
ma ~rozkład chi^2. 
Ale liczba stopni 
swobody to n=N-1 bo 
jest 1 warunek: suma 
odchyłek = zero.
Maxima rozkładów w 
n-2. Dzielimy przez N, 
wiec max w (n-2)/N 
=0.4, 0.7, 0.97



Rozkład Cauchy jest 
patologiczny 
i zawsze są z nim 
problemy ...











 Ściślej: średnia z próby jest najefektywniejszym estymatorem parametru m













To, że x_m okazuje się medianą wynika z faktu, że całki gęstości p-stwa od -\
infty do x_m I od x_m do +\infty są sobie równe !













: wsp. korelacji Pearsona

                                                       wysumowanie po próbce i podzielenie 

wyniku przez jej liczebność                                                     
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