
11. Statystyka astronomiczna 2022/23

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

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



Testowanie hipotez statystycznych etc

● Definicje 
● Testy średniej
● Test Pearsona
● Test Kołmogorowa-Smirnowa
● Test znaków
● Teoria testów
● Analiza wariancji
● Krzywe regresji



Definicje

Parametryczny (test, hipoteza, estymacja) odnoszący się 
do wartości parametrów
Nieparametryczny (j.w) odnoszący się do postaci 
funkcyjnej rozkładu p-stwa
Hipoteza statystyczna przypuszczenie dotyczące 
populacji generalej
Testy statystyczne metody pozwalające weryfikować 
hipotezy
Zbiór hipotez dopuszczalnych wiedza o populacji 
generalnej może ograniczać jej możliwe rozkłady np do 
normalnych, albo do ciągłych etc; wszystkie rozkłady 
normalne stanowią zbior hipotez dopuszczalnych w 
pierwszym przypadku, w drugim jest on o wiele szerszy 



Definicje

Hipoteza prosta typująca jednoznacznie rozkład populacji 
generalnej (np: normalny z konkretną średnią I dyspersją)
Hipoteza złożona  - typująca więcej niż jeden rozkład (np 
normalny ze średnią wyższą od 5)
Test istotności – do weryfikacji hipotez parametrycznych: 
odrzucić, czy nie?
Test zgodności  -  do weryfikacji hipotez 
nieparametrycznych: czy populacja posiada daną cechę?
Hipoteza zerowa (H0) – poddawana weryfikacji  (np: 
m=m_0)
Hipoteza alternatywna (H1) przeciwstawna do H0, czyli 
dopełnienie H0 (np: m różne od m_0)



Testy istotności

Weryfikacja:
1 Sformułowanie H0 oraz H1
2 Wybór statystyki testowej
3 Określenie poziomu istotności (= ryzyko błędu I 
rodzaju, czyli odrzucenia hipotezy prawdziwej) Zwykle 
0.05, 0.01
4 Wyznaczenie obszaru krytycznego testu. Obszar na 
krańcach rozkładu statystyki testowej. P-stwo, że test da 
wartości w tym obszarze równy jest poziomowi istotności
5 Jeśli wartość statystyki testowej leży w obszarze 
krytycznym – odrzucamy H0 jako nieprawdziwą (na 
danym poziomie istotności) Jeśli nie leży – nie odrzucamy.
(Możemy też sprawdzić czy wynik testu leży w obszarze 
krytycznym dla mniejszego poziomu istotności. Jeśli tak – 
odrzucenie H0 staje się mocniejsze)



Błąd II rodzaju 
nieodrzucenie fałszywej H0. 
Im mniejsze alfa, tym 
mniejsze obszary krytyczne I 
tym trudniej odrzucić hipotezę 
fałszywą

Zmniejszając ryzyko błędu I, 
zwiększamy ryzyko błędu II



Testy średniej

1:H0: średnia populacji =m_0. Zakładamy, że populacja generalna ma rozkład 
normalny. Dla dużej próbki (umownie n>30) możemy estymować wariancję 
używając s^2.  Wybieramy statystykę testową Y oraz warunek dla obszarów 
krytycznych:

Jeśli H0 prawdziwa rozkład statystyki Y jest normalny N(0,1). Z tablic odczytujemy 
granice obszaru krytycznego (identyczne z określaniem przedziałów ufności dla tej 
samej alfa)

2: Nie znamy dyspersji, próbka jest mała (n<30). Tu już musimy zastąpić dyspersję 
poprzez jej estymator s. Używamy rozkładu t Studenta:

I tutaj widać bliski związek z określaniem przedziału ufności, który jest dopełnieniem 
obszaru krytycznego.



Testy średniej
Przykład: Zaobserwowaliśmy N=39 układów podwójnych, wśród nich 13 skraca okres 
ruchu orbitalnego. Czy H0: p-stwo znalezienia układu skracającego okres p=0.5 jest 
prawdziwa?
Jeśli H0, to mamy rozkład dwumianowy, oczekujemy Np układów skracających okres 
z wariancją Np(1-p).  Dla pojedynczego doswiadczenia mamy srednią m=0.5 oraz 
wariancję p(1-p)=0.25
Srednia z dużej liczby prób ma rozkład normalny. Sprawdzamy:

Dla poziomu istotności 0.05 możemy H0 odrzucić: Y leży w obszarze krytycznym, 
Bo |-2.081|>1.96. Ale dla poziomu istotności 0.01 obszar krytyczny odpowiada |Y|> 
2.58, a hipoteza H0 nie byłaby odrzucona.

A teraz N=9, wśród nich K=3 skracają okres. Znowu pytamy czy H0: p-stwo 
znalezienia układu skracającego okres p=0.5 jest prawdziwa? 
Przy N=9 I p=0.5 rozkład dwumianowy daje P(k=0)=1/512, P(k=1)=9/512, 
P(k=2)=36/512, P(k=3)=84/512 → P(K=<1)=0.0195, P(K=<2)=0.0898,P(K=<3)=0.25. 
Wynik obserwacji (K=3 układy na 9 skracajace okres) nie wyklucza H0 na poziomie 
istotności 0.05. Dopiero K=1 wykluczałoby H0 na poziomie 0.05 (ale nie 0.01). 



Testy zgodności

Test Pearsona (H0 musi być hipotezą prostą tzn całkowicie określać rozkład 
gęstości p-stwa f(x) (→ dystrybuantę F(x))



Test Pearsona

Test Pearsona  metoda:
Dzielimy przestrzeń wartości zmiennych losowych na r rozłącznych obszarów 
(“biny” w 1D)
Zgodnie z H0 obliczamy prawdopodobieństwa p_i przyjęcia przez zmienną losową 
X wartości z obszaru O_i
Dla próby liczby n_i oznaczają liczbę obserwacji należących do O_i
Liczby obserwacji w każdym obszarze mają rozkład Poissona o średniej np_i  oraz  
wariancji  np_i , gdzie n jest całkowitą liczbą obserwacji
Sprawdzamy zgodność rozkładu empirycznego z teoretycznym:

Dla dużej liczby obserwacji (>5 obszarów po >5 obserwacji) statystyka testowa 
dąży do rozkładu chi-kwadrat o r-1 stopniach swobody. H0 odrzucamy, jeśli wynik 
testu leży w obszarze krytycznym.



Test Pearsona

Dla dużej liczby obserwacji (>5 obszarów po >5 obserwacji) statystyka testowa 
dąży do rozkładu chi-kwadrat o r-1 stopniach swobody. H0 odrzucamy, jeśli wynik 
testu leży w obszarze krytycznym.

Powyżej: losujemy próbki z rozkładu jednorodnego (n=100, 10 przedziałów)  i 
sprawdzamy H0: “zmienne rozłożone są jednorodnie”. Na czerwono rozkład chi2 
dla 9 stopni swobody. (Wartości chi2 sa tu dyskretne, stąd wygląd histogramu)



Test Pearsona

Powyżej: losujemy próbki z rozkładu f(x)~x (n=25/5, 100/5, 100/10). Sprawdzamy 
H0: f(x)=const. Dla 5 przedziałów chi2<9.488 (95%). Dla 10 przedziałów 
chi2<16.919 (95%). 

Przy n=25 fałszywość H0 można stwierdzić w ~połowie przypadków. Przy n=100 
praktycznie zawsze. 



Test dopasowania

Test dobroci dopasowania f(x|par) metoda:
Jeśli dane są “zbinowane” (znamy tylko histogram opisujący rozkład danych, a nie 
wartości wszystkich obserwacji), to możemy posłużyć sie statystyką chi-kwadrat 
do wyznaczenia parametrów postulowanego rozkładu p-stwa, a następnie zbadania 
jakości dopasowania. Jeśli np H0 mówi, że f(x)=f(x|parametry), to minimalizując 
(np używając MNK) chi-kwadrat otrzymujemy wartości “najlepszych” parametrów 
oraz minimalną wartość statystyki. Po dopasowaniu k parametrów liczba stopni 
swobody spada do r-k-1. H0 odrzucamy, jeśli wartość statystyki leży w obszarze 
krytycznym dla chi-kwadrat o r-k-1 stopniach swobody.



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Test pozwala porównać rozkład teoretyczny z empirycznym.
Mamy próbę o wartościach {x_1,...,x_n} (zbiór uporządkowany) Tworzymy 
statystykę będącą dystrybuantą empiryczną:

Statystyka testowa mierzy największą różnicę dystrybuant:



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Wartości krytyczne odczytujemy z tablic:

Jeśli D_n przekracza wartość krytyczną – H0 (że dystrybuanty nie różnią się) 
odrzucamy. Dla dużych n korzystamy z granicznego rozkładu Kołmogorowa:

Popularne wartości: 



Test Kołmogorowa-Smirnowa



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Losujemy próbki z rozkładu f(x)~x i sprawdzamy przy pomocy testu KS 
zgodność z rozkładem f(x)=const. W przypadku dużych próbek (n=100) 
praktycznie zawsze test wykaże niejednorodność rozkładu. (Odrzucenie 
H0: rozkład  X jest jednorodny) Dla n=5, 10 w większości przypadków test 
nie wykaże odstępstwa.



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Jeśli parametry f(x) nie są znane I otrzymujemy je przez optymalizację statystyki 
D_n, to rozkład dla niej nie jest znany I jakość dopasowania nie może być 
zbadana. Możemy go wciąż stosować dla dużych próbek – wynik będzie 
przybliżony.

Test Kołmogorowa wymaga ciągłej f(x) I to jest jego kolejna wada. 

Może być stosowany do bardzo małych próbek.



Test Kołmogorowa-Smirnowa



Test Kołmogorowa-Smirnowa

Porównujemy 2 próby o liczebnościach n_1, n_2. Dla każdej konstruujemy 
dystrybuantę empiryczną. Statystyka testowa to:

Granicę obszaru krytycznego odczytujemy z tablic, jeśli D_n1n2 ją przekracza H0 
(że rozkłady nie różnią się) odrzucamy

Dla dużych próbek można stosować kryterium

posługując się granicznym rozkładem Kołmogorowa.



Test Smirnowa

Ten sam problem – inne podejście





Test znaków
Mamy próbkę o liczebnośc n oraz funkcję, która ma dane aproksymować. 
Sprawdzamy ile razy dane>funkcja (n_plus) oraz ile razy dane<funkcja (n_minus). 
 H0: obie liczby powinny mieć zbliżoną wartość.  (Dla “dobrej” funkcji 
aproksymującej, “plus” I “minus” mają jednakowe prawdopodobieństwa p=1/2)
Prawdopodobieństwo dla liczby plusów dane jest rozkładem dwumianowym:

Skrajne (bliskie zera I bliskie n) liczby plusów są mało prawdopodobne jak wynika 
z własności rozkładu dwumianowego. Obszar krytyczny określić można jako

Przy małych n test nie może dać wyniku o znaczącej istotności. Np dla n=5 p-stwo 
0 lub 5 plusów (każde z nich) wynosi 1/32 więc przy poziomie istotności 5% 
obszary krytyczne nie występują. 





Analiza wariancji

Możemy liczyć średnią dla całej próbki i w poszczególnych ,,binach''

Suma kwadratów odchyleń od średniej z całej próby:

Składa się z sumy odchyleń ,,wewnętrznych'' w poszczególnych binach oraz 
odchyleń średnich w poszczególnych binach od średniej globalnej. Używając 
estymatorów wariancji dla poszczególnych członów mamy:





Analiza wariancji

Jeśli sygnał jest okresowy, a okres T został prawidłowo dobrany, spodziewamy się, 
że wariancja pomiędzy binami będzie wieksza od wewnętrznej. Aby sprawdzić, czy 
różnica jest istotna stosujemy test Fishera:

Jeśli, przy uwzględnieniu liczby stopni swobody (r-1 dla licznika oraz n-r dla 
mianownika) otrzymamy F>k_\alpha, możemy twierdzić, że sygnał jest okresowy

z poziomem istotności alfa.
 



Przykładowy periodogram otrzymany metodą analizy wariancji. 
Sinusoidalny sygnał zakłócony gaussowskim szumem o 10 krotnie 
mniejszej amplitudzie.



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)  



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



Niesfazowane obserwacje Upsilon Andromedy pokazują wielookresowość w 
krzywych prędkości radialnych (Marcy, Butler) 



Sfazowane  z okresem 14.65 d obserwacje 55 Cancri  mają wciąż duży 
rozrzut. Uwzględnienie dodatkowych okresowości rozrzut ten zmniejsza.



Teoria testów

Jak odróżnić źródła od tła?  Nie chcemy gubić źródeł, ale nie chcemy też 
fałszywych detekcji. Odcięcie jak wyżej w zasadzie nie prowadzi do błędów I 
rodzaju (odrzucenia faktycznych  źródeł – false negatives), ale grożą błędy II 
rodzaju (nie odrzucenie tła – false positives)











Teoria testów

Jak zminimalizować błędy II rodzaju przy ustalonym ryzyku popełnienia błędu I 
rodzaju? (tzn ustalonym poziomie istotności alfa). Jeśli H0 I H1 są prostymi 
hipotezami to granice obszaru akceptacji H0, zgodnie z lematem Neymana-
Pearsona, dane są przez:

 

Dla statystyki testowej Z i obszaru krytycznego W mamy:

Alfa oznacza p-stwo popełnienia błędu I (odrzucenia prawdziwej hipotezy)
Beta oznacza p-stwo błędu II (przyjącia fałszywej hipotezy). Lemat Neymana-
Pearsona pozwala określić obszar dla którego beta jest minimalne. Oparty na tym 
test nazywamy najmocniejszym. Na ogół zależy on od hipotezy alternatywnej. 
Testem jednostajnie najmocniejszym nazywamy test najmocniejszy niezależnie 
od hipotezy alternatywnej.



Test stosunku wiarygodności
Stosunek wartości funkcji wiarygodności dla tej samej próbki I różnych hipotez 
może być metodą ich testowania. 
Przykład:  Optymalizujemy L ze względu na wszystkie parametry I otrzymujemy 
L(x | H1).  Z kolei zakładamy, że niektóre parametry mają zadane wartości I 
optymalizujemy L ze względu na pozostałe, otrzymując L(x | H0). Testem H0 
względem H1 jest:

 
Dla ,,dużych'' wartości r  (0<r<1)  H0 przyjmujemy jako prawdziwą.

 W ramach przykładu rozpatrzymy próbkę o liczebności n wylosowaną z populacji 
o rozkładzie normalnym N(\mu,\sigma^2)

W ogólności (dla dowolnych funkcji wiarygodności) znalezienie kryterium jest 
trudne – brak uniwersalnej recepty.   Asymptotycznie (duże n) funkcje 
wiarygodności dążą do rozkładu normalnego...







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



Uzupełnienie: krzywe regresji
Pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego:

(Daje rozkład p-stwa dla y przy danym x i na odwrót)
Można obliczyć wartości oczekiwane Y przy zadanym X (oraz X pod war.Y)

Są to tzw. krzywe regrasji. Ich szczególnym przypadkiem były dopasowywane w 
przypadku dwuwymiarowego rozkładu normalnego proste y=ax+b oraz x=cy+d.
Krzywe g_Y(x) oraz g_X(y) nie pokrywają się (chyba, że X Y są w związane 1-1 
odwzorowaniem)



Uzupełnienie: krzywe regresji
Przykład krzywych regresji

 

Dla niezależnych (X,Y) mamy                                                i w konsekwencji:



Uzupełnienie: krzywe regresji

W przypadku wielowymiarowym, dla gęstości p-stwa
możemy zdefiniować hiperpowierzchnię regresji:

Zmiennej Y względem zmiennych (X_1,...,X_p) 
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