
12. Statystyka astronomiczna 2021/22

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

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



Dokończenie poprzedniego wykładu

● Rozkład t-Studenta wyprowadzenie 
● Teoria testów (lemat Neymana – Pearsona)
● Test stosunku wiarygodności
● Krzywe regresji











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...







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) 



Procesy stochastyczne, transformaty, 
periodogramy

● Procesy stochastyczne 
● Przykłady: soczewkowanie i mikrosoczewkowanie QSO
● Proces Poissona
● Pola losowe
● Przykład: rozkład gęstości we Wszechświecie
● Szeregi Fouriera; transformaty 1D
● Periodogramy



Definicja

Proces stochastyczny  zdarzenie losowe zachodzące w 
czasie. Funkcja, przypisująca danej chwili czasu t 
zdarzenie losowe, czyli zmienną losową. Funkcja losowa. 
Ściślej: zbiór zmiennych losowych {X(t)} zależnych od 
parametru t należącego do podzbioru T liczb 
rzeczywistych.
(Parametr t niekoniecznie jest czasem)
Np:
-jasność QSO w czasie
-konwekcja
-tempo tworzenia gwiazd
-ewolucja parametrów orbity małego ciała Układu Słonecznego
-fluktuacje giełdowe, EKG, EEG, ruchy Browna itp...
Pożądane informacje:
-wielkość sygnału (np zmienności strumienia energii)
-wielkość szumu (czyli czynnika utrudniającego detekcję)
-okresowość
-trend (przyszłe zachowanie)
-auto-korelacja 



Charakterystyki
Proces stochastyczny:  
-dyskretny z czasem dyskretnym
-ciągły z czasem dyskretnym
-dyskretny z czasem ciągłym
-ciągły z czasem ciągłym
(Bo zmienne losowe mogą być dyskretne lub ciągłe; może nas interesować 
ciągły pomiar, albo tylko “sporadyczne” sprawdzanie stanu układu. Procesy z 
czasem dyskretnym nazywamy łańcuchami.)
Realizacja p.s.  X(t)
Wartość oczekiwana p.s.

Wariancja p.s.

(Uśrednianie ,,po realizacjach'')

Obok: cztery realizacje p.s. ich średnia 
i pas +/- sigma



Korelacje
Funkcja korelacyjna p.s.:  

(jest kowariancją zmiennych X(t_1), X(t_2); jest symetryczna)

                                                    dla t_1=t_2:
 
                                          bo  f(t) nielosowa

Współczynnik korelacji (autokorelacji)

Funkcja korelacji wzajemnej, współczynnik korelacji 
wzajemnej (cross-korelacji):

Badanie wzajemnych korelacji ma szerokie zastosowanie np porównanie 
zmienności czasowej dwóch obrazów silnie soczewkowanego QSO pozwala 
zmierzyć względne opóźnienie czasowe, co może być podstawą pomiaru 
stałej Hubble'a.



QSO 0957+561 A,B – pierwszy QSO o 
dwóch obrazach (1979) A I B zmienne, 
B – opóźnione. 
Czas opóźnienia – kontrowersja ~500d 
czy ~400d. 
1995: wyraźna zmiana jasności A

Kundic et al. (1997) ApJ, 482, 75 
monitorowanie, różne metody, takze 
cross(A(t+tau),B(t)) → tau = 417d



 Krzywe zmian blasku (pojedyńcza)



 Punktowa soczewka:  
  np OGLE 2007-BLG-054 

t_0=2454193.079 +/-0.009 
t_E= 21.843+/-0.040 
u_0=0.140+/-0.000 
A_max=7.187+/-0.011 



Linie krytyczne i kaustyki: (podwójna)



Krzywe zmian blasku (podwójna)

U góry: położenia 2 punktowych soczewek w rzucie na niebo. Zamknięte niebieskie 
krzywe: fragmenty kaustyk. Proste kolorowe linie: zrzutowane trajektorie źródła ,,za 
soczewką’’. Źródło punktowe poza kaustyką: 3 obrazy, wewnątrz 5 obrazów
U dołu: syntetyczne krzywe zmian blasku w kolorze odpowiadającym kolorowi trajektorii 
powyżej. Źródło wewnątrz i blisko kaustyki ma parę bardzo jasnych obrazów (dla 
punktowego byłaby asymptotycznie nieskończona). Stąd skoki jasności przy przejściu 
przez kaustykę.



OGLE 2003-BLG-267

Ciasny układ soczewek (nieruchomy, bez efektu 
paralaksy)



“Einstein Cross”:  Q 2237+0305

[Irwin et al. (1989) AJ, 98, 1989]

z_QSO=1.69
z_gal=0.039



       Q 2237+0305

[OGLE III, 2001 - 2007]

(1,3m warszawski teleskop w Chile)
Dekompozycja: zmienność 
wewnętrzna + 
mikrosoczewkowanie



 Mapy wzmocnienia - mikrosoczewkowanie

Mapa wzmocnienia (fragment). Krzywe zmian blasku (małe źródło – linia 
ciągła 10x większe - przerywana)

[Wambsganss (2006) Saas-Fee Lectures, Springer-Verlag: Berlin, 
pp 457.]



 Mapy wzmocnienia - mikrosoczewkowanie

Dla wielu losowo rozmieszczonych punktowych soczewek układ 
kaustyk staje się skomplikowany, jego postać można określić 
tylko numerycznie.

Przy przejściu przez kaustykę rozmiar źródła staje się istotny – im 
większe, tym bardziej krzywa zmian blasku zostaje wygładzona 
(to dotyczy tez pojedynczych i podwojnych soczewek). 

Wielokrotne obrazy QSO powstają dzięki ugięciu promieni 
świetlnych przez galaktyki. Pole grawitacyjne wygładzonego 
rozkładu masy określa położenia obrazów I uśrednione w czasie 
stosunki ich jasności. 



 Mapy wzmocnienia - mikrosoczewkowanie

Wiązki promieni odpowiadające poszczególnym obrazom 
przecinają różne, na ogół odległe od siebie (I przez to niezależne) 
obszary galaktyki-soczewki.  To oznacza, że ziarnista składowa 
rozkładu gęstości (gwiazdy) na każdy obraz wpływa inaczej. 

Mikrosoczewkowanie jest ważne, jeśli powierzchniowa gęstość 
masy składowej dyskretnej jest dostatecznie duża. Wtedy do 
zmienności źródła dodaje się zmienność wywołana przez 
mikrosoczewkowanie. Nie ma korelacji pomiędzy składowymi 
pochodzącymi od mikrosoczewkowania wpływającymi na różne 
obrazy.



 Ray shooting 2009

 

Technicznie możliwe jest 
wygenerowanie tak wielu 
sekwencji map (+ruchy 
gwiazd!), że obserwowane 
krzywe można 
DOPASOWYWAĆ !!!
Pozwala to otrzymać 
V, <m> soczewki
Rozmiar, nachylenie źródła

[Poindexter & Kochanek (2009)arXiv:0910.3213,3669]



 Ray shooting 2009

 

Dopasowanie.
Pamięć operacyjna i 
komunikacja pomiędzy 
procesorami głównym 
ograniczeniem.  Czas 
rachunków (1 rok *1AMD) 
drugorzędny

[Poindexter & Kochanek (2009)arXiv:0910.3213,3669]



 Ray shooting 2009

 

Dopasowanie: najbardziej 
prawdopodobne parametry 
soczewki

[Poindexter & Kochanek (2009)arXiv:0910.3213,3669]



Dalsze charakterystyki p.s.
Dystrybuanta n-wymiarowa

 Proces stacjonarny w węższym sensie

(to oznacza niezależność rozkładu p-stwa od czasu)
 Proces stacjonarny w szerszym sensie

 Proces ergodyczny: dla którego średnia po czasie z jednej realizacji 
utożsamiana jest ze średnią po zbiorze realizacji. Pozwala to badać procesy, 
dla których znamy tylko jedną realizację. Dla szerokiej klasy p.s. z warunku

wynika ergodyczność względem średniej I funkcji autokorelacji. Kryterium 
powyższe nie jest ostre. 



Dalsze charakterystyki p.s.

Zakładając, że proces jest ergodyczny i badając go w czasie 
[0,T]
używamy:

 

Podobnie w przypadku z czasem dyskretnym: 















Współczynnik korelacji dla pola gęstości

Dla uproszczenia przyjmujemy, że |\delta_k|^2 ~ k dla k<=k_max oraz, że znika 
przy k>k_max. Całkowanie ze sferyczną funkcją Bessela daje wtedy wynik jak na 
wykresie.
(Dla małych k przybliżenie jest zgodne z postulatem Harrisona – Zeldowicza, dla 
dużych k odzwierciedla tłumienie fluktuacji w czasie rekombinacji).



Szeregi Fouriera 

Podstawowe właściwości szeregów Fouriera dla funkcji okresowych. Każdą ciągłą I 
całkowalną w kwadracie funkcję można przedstawić w ten sposób. Analiza Fouriera 
jest jednym z podstawowych narzędzi badania zmienności w czasie; stosunki 
poszczególnych amplitud I różnice faz mogą pomóc w klasyfikacji gwiazd zmiennych

R_mn pokazują na ile sygnał okresowy różni się od sinusoidy. \phi_mn, jeśli są różne 
od zera pokazują asymetrię krzywych zmian blasku (np: cefeidy). Układy 
zaćmieniowe powinny mieć symetryczne krzywe zmian blasku. 



Przykład: analiza fourierowska w 
zastosowaniu do krzywej zmian 
blasku cefeidy z LMC. Kolejne 
krzywe przedstawiają przybliżenia 
uwzględniające coraz większą liczbę 
harmonik (aż do szóstej). Ich 
amplitudy systematycznie maleją. 

(wg: Igor Soszyński)



Transformacja Fouriera 1D

Właściwości transformacji Fouriera: jak operacja na funkcji zmienia jej transformatę I 
na odwrót.  W astronomii wiele danych jest efektem splotu (chociażby obraz jest 
splotem z PSF). Kształt linii widmowych jest splotem ich naturalnego kształtu (zasada 
nieoznaczoności, profil Lorentza (Cauchy)) oraz poszerzenia wynikającego z 
termicznych ruchów atomów (poszerzenie Dopplera, profil Gaussa). Profil Lorentza dla 
danej linii jest znany; dzieląc transformatę kształtu linii przez transformatę profilu 
Lorentza, a wynik transformując z powrotem do przestrzeni częstości możemy ocenić 
temperaturę. 



Dyskretna transformata Fouriera 

Znamy próbkę procesu stochastycznego dla skończonej liczby N momentów czasu, o 
równych odstępach. Pozwala to na obliczenie transformaty tylko dla N częstości.
Rachunek wymaga N*N operacji, ale istnieje algorytm FFT (Fast Fourier 
Transform), który wymaga tylko NlnN operacji. 
Pomiary astronomiczne na ogół nie są wykonywane w równych odstępach I FFT 
bezpośrednio się do nich nie stosuje (choć można myśleć o interpolacji sygnału do 
równo rozmieszczonych momentów).  We wszelkich symulacjach ,,na siatce'' można 
używać FFT. Np rozwiązanie równania Poissona (gęstość → potencjał) jest wtedy 
bardzo szybkie.
Aliasy: z odstępem czasu pomiędzy pomiarami wiąże się pewna częstość; sygnały o 
częstościach różniących się jak niżej dają te same próbki: 



Wg Lomb (1976) Astroph.Sp.Sci 39, 447

5









Krzywa zmian blasku I 
periodogram dla 
gwiazdy typu delta Sct.
Maximum mocy przy 
10/d towarzyszą aliasy 
odpowiadające +/- k/d 
związane z dobowym 
cyklem obserwacji. 
Widać też szum.



Periodogramy Lomba dla 
syntetycznej krzywej zmian blasku z 
gaussowskim szumem. “Obserwacje” 
są losowo rozmieszczone w 
przedziale [0, 5T]. 
Zwiększenie liczby pomiarów 
zmniejsza rolę szumu.
Symulacje nie zawierają efektu 
dnia/nocy i nie wprowadzają 
związanej z nim okresowości. 
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