
10. Statystyka astronomiczna 2022/2023

● Tryb: stacjonarny
● We wtorki 10:00, Sala Kopernikańska
● Zaliczenie: ćwiczenia + egzamin ustny

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



     (uzupełnienie)







Estymacja parametrów, przedziały ufności etc

● Liniowa MNK przypomnienie
● Wariancja parametrów
● Postulat Bayesa: rozkłady p-stwa dla parametrów
● Przypadek nieliniowy
● Przedziały ufności
● Rozkłady chi-kwadrat, Studenta, Fishera



MNK przypadek liniowy: przypomnienie 

y_i   to dane (pomiary) wektor o długości n (np wyniki n pomiarów jasności)
Theta to wektor parametrow modelu o długości k (np amplitudy różnych 
funkcji czasu)
M to “model”, W macierz wag czyli odwrotność macierzy kowariancji

W przypadku liniowym parametry (Z DEFINICJI) wchodzą do równań liniowo  
I zagadnienie daje się sprowadzić do LINIOWEGO UKŁADU RÓWNAŃ 

Jeśli macierz, którą mamy odwrócić nie jest osobliwa – rozwiązanie istnieje
Otrzymujemy estymatory parametrów.



Liniowa MNK: twe Gaussa-Markowa  

Estymatory parametrów w liniowej MNK są liniowymi kombinacjami  
wielkości mierzonych (jak wynika z powyższego wzoru)

TWE Gaussa-Markowa

Spośród wszystkich nieobciążonych estymatorów, które są liniowymi 
kombinacjami wielkości mierzonych, estymatory wyznaczone metodą 
najmniejszych kwadratów mają najmniejszą wariancję.

(Nie potrafimy wykluczyć istnienia estymatorów nieliniowych o jeszcze 
mniejszej wariancji, więc TWE nie odwołuje się do pojęcia maksymalnej 
efektywności.) 



Liniowa MNK: ocena wariancji parametrów  

Estymatory parametrów w liniowej MNK są liniowymi kombinacjami  
wielkości mierzonych (jak wynika z powyższego wzoru).
Jesli <\epsilon>=0 (błędy danych) , estymatory są nieobciążone.
Macierz kowariancji estymowanych parametrów znowu otrzymujemy poprzez 
liniowe operacje na  macierzy kowariancji błędów.



Liniowa MNK: rozkład p-stwa parametrów  

Błędy parametrów są liniowymi kombinacjami Gaussowskich błędów 
pomiarowych, więc mają wielowymiarowy rozkład normalny. Powierzchnie 
stałego prawdopodobieństwa są elipsoidami. Jeśli parametry są skorelowane, 
osie elipsoid nie pokrywają się z osiami parametrów.  

Niżej szczegółowe wyprowadzenie wzoru na wariancję parametrów I związek 
z MNP.





Liniowa MNK: obszary ufności dla parametrów 

Używając liniowej MNK znaleźliśmy estymator parametrów. Wykorzystaliśmy n-
wymiarowy zbiór danych. 
Rozkład p-stwa parametrów to k-wymiarowy rozkład normalny. 
(Macierz kowariancji U jest symetryczna I dodatnio określona, można więc ją 
zdiagonalizować i (w jakichs innych zmiennych) otrzymać powyższe wyrażenie 
jako sumę k kwadratów  znormalizowanych zmiennych Gaussowskich. Taka 
suma ma rozkład chi-kwadrat o k stopniach swobody. Zależnie od poziomu 
ufności I liczby stopni swobody mielibyśmy następujące ograniczenia na max. 
wartość chi-kwadrat dla “akceptowalnych” wartości parametrów:
---------------------------------------------------------
 k  =      1       2       3    4      5      6
–--------------------------------------------------------
68.30%   1.00  2.30  3.53  4.72  5.89 7.04           
95.40%    4.00  6.17  8.02  9.70  11.3  12.8
99.73%    9.00  11.8  14.2  16.3  18.2  20.1
----------------------------------------------------------
(Wartości w tabelce to wartości na powierzchni k-wymiarowej elipsoidy błędów. Np 
przy k=5 otrzymanie  chi^2>5.89 ma prawdopodobieństwo 31.7%, >11.3 – 4.6%,  
>18.2 – 0.27%)



Nieliniowa MNK: metoda estymacji 

W przypadku nieliniowego modelu (tzn jego nieliniowej zależności od parametrów)
można problem sprowadzić do liniowego, co pokazują powyższe równania. Rozpoczynamy od 
jakiegoś początkowego zestawu parametrów, zależność modelu wokół rozwijamy w szereg 
Taylora.  Otrzymujemy liniowy problem dla poprawek do wartości parametrów. Obliczając 
poprawki i korygując wyjściowe wartości parametrów otrzymujemy poprawione estymatory itd, 
przez iteracje dochodzimy do lokalnego minimum.
Równie dobrze można poszukiwać minimum dla S^2 przy pomocy standardowych procedur 
minimalizacji, które niekoniecznie odwołują się do schematu opisanego wyżej. 
ZAWSZE problem: czy znalezione minimum jest globalne?
 Oraz: czy minimum S^2 ma “akceptowalną” wartość ? Jeśli zakładaliśmy, że błędy pomiarowe 
zmiennych Y mialy rozkład normalny, to rozkład wartości S^2 powinien byc taki, jak dla 
rozkładu chi^2 o n-k stopniach swobody. (liczba pomiarów – liczba dopasowanych parametrów). 
Tablice pokazują ograniczenia na chi^2 .



Nieliniowa MNK: obszary ufności 

W przypadku nieliniowego modelu (tzn jego nieliniowej zależności od parametrów) po 
znalezieniu lokalnego minimum Q, można rozwinąć wyrażenie na Q w szereg Taylora.
Jego pierwsze nietrywialne składniki są kwadratowe I otrzymujemy wyrażenie jak w 
liniowej MNK. Różnica polega na tym, że tutaj istnieją człony wyższych rzędów, które 
pominęliśmy I metoda jest przybliżona. W tym przybliżeniu analiza obszarów ufności 
sprowadza się do analizy jak w przypadku liniowym. Trzeba pamiętać, że to przybliżenie, 
a wyrazy wyższych rzędów mogą znacząco zdeformować obszary o określonej ufności, w 
szczególności niekoniecznie są one elipsoidami wokół  punktu, w którym Q ma minimum.



Nieliniowa MNK: przykład 



Nieliniowa MNK: przykład 

Teoretyczna krzywa zmian blasku opisująca zjawisko mikrosoczewkowania
Symulowane wartości mierzone odpowiadające dyspersji równej 0.1 lub 0.3 



Nieliniowa MNK: przykład 
             t_0                                    t_E                                  u_0

F_0

u_0

t_E

Symulacje: dla   t_0=0,   t_E=1,   u_0=0.3,   F_0=1
Konstruujemy syntetyczną krzywą zmian blasku dodając 
gaussowski szum o dyspersji 0.1. Jako dane służy wartość 
symulowanego strumienia energii (z szumem) dla n=100 
punktów rozmieszczonych losowo w zakresie t_0 +/- 1.5*t_E.  
Dopasowujemy parametry używając procedury optymalizującej 
(Nelder – Mead).  Powtarzamy 10000 razy. Rysunki: rozkłady 
dopasowanych parametrów



Nieliniowa MNK: przykład 
             t_0                                    t_E                                  u_0

F_0

u_0

t_E TO SAMO co na poprzedniej stronie, 
ale dyspersja szumu 0.3 (a nie: 0.1)



Nieliniowa MNK: np: mikrosoczewkowanie 

Obszary ufności dla trzech przykładowych syntetycznych krzywych zmian 
blasku i związanych z nimi ocen parametrów  tE  u0  . 



Nieliniowa MNK: np: mikrosoczewkowanie 

Obszary ufności dla trzech przykładowych syntetycznych krzywych zmian 
blasku i związanych z nimi ocen parametrów  tE  u0  . Różnica pomiędzy 
rozwinięciem w szereg a pełnym podejściem jest wyraźna dopiero przy 
badaniu poziomu Delta chi2=30, przy sigma =0.1 (w tym konkretnym 
przykładzie). 



Nieliniowa MNK: np: mikrosoczewkowanie 

                     Jak poprzednio, ale \sigma=0.3 (zamiast 0.1).



Obszary ufności ogólnie: MNW

Stosujemy postulat Bayesa (rozkład p-stwa parametrów dla ustalonych danych jest 
proporcjonalny do rozkładu p-stwa dla danych, przy ustalonych parametrach.  Obszar o 
ustalonym poziomie ufności to obszar wokół punktu, dla którego funkcja wiarygodności 
ma maximum, na jego granicy wartość prawdopodobieństwa jest stała, a całka z f-ji 
wiarygodności po tym obszarze stanowi ustaloną (dużą) część calki po całej przestrzeni 
parametrów.

To zawsze działa, w przestrzeniach wielowymiarowych może być uciążliwe, zwłaszcza, 
jeśli obliczanie p-stwa wymaga rachunków numerycznych.
(Metody Monte Carlo mogą być pomocne w liczeniu wielowymiarowych całek. Monte 
Carlo Markov Chains krążą po przestrzeni parametrów, zwłaszcza w obszarach dużego p-
stwa I niejako przygotowują wyszukiwanie obszarów ufności.



Dwuwymiarowe przekroje obszarów ufności 
dla modelu nieliniowego. Parametrami są 
(tutaj) parametry silnej soczewki 
grawitacyjnej i stała Hubble'a. Obserwacje 
zastąpiono symulacjami.  

McCully I in. arXiv:1601.05417



Dwuwymiarowe 
przekroje obszarów 
ufności dla modelu 
Wszechświata
Nieb: SN Ia
Ziel: symulacje FRB
Czw: SN Ia + FRB  



Model 
dwuparametrowy
(w=-1)

Nieb: SN Ia
Ziel: symulacje FRB
Czw: SN Ia + FRB  



Model dwuparametrowy
(\Omega_M +                
\Omega_w =1)

Nieb: SN Ia
Ziel: symulacje FRB
Czw: SN Ia + FRB  



Estymacja przedziałowa 

Przykład.  Zliczamy losowo rozmieszczone obiekty w polach o tej samej 
wielkości. Losowość I dyskretność problemu sugerują iż rozkład p-stwa dla 
liczby obiektów k w poszczególnych polach jest rozkładem Poissona

W jednym polu znaleźliśmy k=3 obiekty. Do jakiego przedziału należy \lambda z 
ufnością 95% ? ←→ Dla jakiej (małej?) wartości parametru P(k>=3)=2.5% oraz 
dla jakiej (dużej?) wartości P(k<=3)=2.5% ? 

 

Rozwiązaniem są wartości parametru  0.62 oraz 8.8. Z ufnością 95% możemy 
powiedzieć, że lambda należy do [0.62, 8.8]. 





Estymacja przedziałowa 

Przykład ogólniejszy. Jeden pomiar Z=z. Rozkład Z jest znany dla kazdej 
wartości parametru (np rozkład natężenia promieniowania dla widma 
Plancka o zadanej T)

Dobieramy wartosci parametru tak, by “zostawić” nie więcej niż żądaną 
część prawdopodobieństwa “po zlej stronie”: 



Estymacja przedziałowa 

Przykład. Stosujemy postulat Bayesa: L(par|data) opisuje p-stwo rozkładu 
parametrów dla zadanych pomiarów. Problem opisany jest rozkładem Poissona. 
Krzywe pokazują rozkład p-stwa dla parametru gdy: 1 pomiar dał k=3, 1 pomiar 
dał k=5,  3 pomiary dały k=3,4,5. Przedziały ufności nie są identyczne jak w 
klasycznym podejściu  



Estymacja przedziałowa: duże próbki 

Za duże na ogół uważa się próbki o n>30.  TWE centralne mówi, że dla 
dostatecznie dużej próbki wylosowanej z populacji generalnej o średniej 
m I dyspersji sigma,  średnia z próby ma rozkład normalny

Tablice rozkładu normalnego pokazują, p-stwo iż zmienna leży dalej od 
średniej niż 1.96*odchylenie standardowe, wynosi 5%. Wobec tego, 
zmierzywszy średnią z próby stwierdzamy

Czyli z ufnością 95% średnia populacji generalnej m należy do 
wskazanego przedziału. Dla dużych próbek dyspersję pop. generalnej 
przybliżamy poprzez
  



Estymacja wariancji  

Rozważamy populację generalną o rozkładzie normalnym z parametrami 
m,sigma.

Ostatnie wyrażenie to suma kwadratów zmiennych, każda o 
znormalizowanym rozkładzie Gaussa. Zmiennych jest n, ale występuje tu 
też zależna od nich średnia z próby, co powoduje, że liczba stopni 
swobody wynosi n-1. Wobec tego powyższe ma rozkład chi-kwadrat o n-1 
stopniach swobody. Dystrybuanty chi-kwadrat są stablicowane (a 
właściwie wartości chi-kwadrat dla popularnych centyli są podane)

                                        → 
 



Estymacja wariancji  
Korzystając z właściwości rozkładu chi-kwardat dla n-1 stopni swobody 
mamy:

Ponieważ znamy rozkład p-stwa dla wariancj z próby (chi2), możemy 
ocenić w jakim zakresie  zawiera się wariancja populacji generalnej
 
Dla n=10 mielibyśmy 

A dla n=30



Tablica chi-kwadrat



Małe próbki: rozkład Studenta  
Przekonaliśmy się, iż estymacja wariancji z próby daje wyniki o dużym 
rozrzucie I wobec tego wyznaczenie przedziałów ufności dla średniej z 
próby też jest trudne.  Problemy rozwiązuje rozkład Studenta f(t) dla 
statystyki Studenta t:

  
Zmienne X mają rozkład normalny. Rozkład Studenta to rozkład dla 
średniej z próby w oparciu o wariancję również zmierzoną z próby. W 
oparciu o tablice znajdujemy dla żądanej ufności I liczby stopni swobody 
szerokości przedziałów: 

Np dla ufności 95% mamy przy rozkładzie normalnym przedział +/-
1.96*sigma. Rozkład Studenta dla n=5 (DOF=4) daje +/-2.78*s



Małe próbki: rozkład Studenta  

Przy małej liczbie stopni swobody rozkład Studenta ma szerokie skrzydła I 
daje przedziały ufności znacząco szersze od wynikających z założenia, że 
s jest dobrym estymatorem dyspersji, a rozkład jest normalny.



Małe próbki: rozkład Studenta  

Przykładowa tablica rozkładu Studenta. 
(Tutaj 0.975 oznacza jednostronne odrzucenie 2.5%; inni tę samą kolumnę 
oznaczają 0.95, bo rozkład jest symetryczny)



Porównanie wariancji z prób: rozkład F  

Mamy dwie próbki o liczebności n, m. Dla obu używamy estymatorów 
wariancji. Jeśli obie są wylosowane z populacji normalnych o tej samej 
dyspersji sigma, to rozkład ich stosunku dany jest powyżej. (Mając dwie 
próbki I tablice rozkładu F można oceniać p-stwo, ze pochodzą z tej samej 
populacji)





Porównanie wariancji z prób: rozkład F
(Fishera, Fishera-Snedecora, F Snedecora)  



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                                        
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