
13. Statystyka astronomiczna 2021/22

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

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



Remanent

● Próbkowanie 
● “Bootstrap”
● “Jacknife”
● Lemat Neymana-Pearsona (przykład)
● MCMC









Próbkowanie jednorodne

. 
Przypuśćmy, że sygnał można przedstawić jako urwany szereg Fouriera, np. do 
k-tej składowej harmonicznej. Jeśli odstęp próbkowania jest krótszy od połowy 
okresu tej najszybciej zmiennej składowej, jesteśmy w stanie wyznaczyć 
współczynniki urwanego szeregu dokładnie (czyli odtworzyć sygnał na podstawie 
 skończonej liczby pomiarów). (Warunek: brak szumu)



Próbkowanie jednorodne

. 

Natomiast, jeśli odstęp próbkowania jest dłuższy od połowy okresu tej najszybciej 
zmiennej składowej, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć współczynników urwanego 
szeregu dokładnie. (Liczba pomiarów staje się mniejsza od liczby współczynników 
rozwinięcia). Jesteśmy w stanie wyznaczyć współczynniki dla mniejszej liczby 
składowych harmonicznych, sygnał z wyższych częstości “produkuje” dodatkowe 
częstości (“aliasy”). 
W ogólności: sygnał ma widmo o nieograniczonej liczbie składowych 
harmonicznych (tym bardziej sygnał plus szum) i skończona liczba pomiarów 
zawsze pozostawi miejsce na aliasy.



Próbkowanie jednorodne

. 

Sygnal: f(x)=0.64cos(x)+0.48sin(x)+0.48cos(2x)+0.36sin(2x)
Czerwona krzywa: probkujemy w 5 miejscach: 36, 108, 180, 252 I 324 deg. 
Uzywajac “dminf1” dopasowujemy kombinacje j.w. ale cztery współczynniki są 
swobodnymi parametrami. Udaje sie odtworzyć oryginał (czerwona) dokładnie.
Niebieskie: próbkujemy w 3 miejscach: 60, 180, 300 deg. Zaleznie od startowych 
wartosci wspolczynnikow dopasowanie zbiega do roznych ich wartosci; 
dopasowanie w miejscach próbkowania jest idealne (punkty przecięć wszystkich 
krzywych), ale poza tym: NIE.





Bootstrap (metody samowsporne)

Dysponujemy próbką o liczebności n. (Tu: 100 symulowanych 
pomiarów strumienia energii dla zjawiska mikrosoczewkowania, dla 
losowo wybranych momentów czasu, z dodanym szumem. Do takiej 
krzywej zmian blasku dopasowujemy model zjawiska i otrzymujemy 
estymatory parametrów t_0, t_E, u_0, F_0)

Dla porównania generujemy dużą liczbę krzywych zmian blasku dla 
mikrosoczewkowania, za każdym razem wybierając losowo inne 

momenty czasu i dodając losowany z rozkładu normalnego szum. Do 
każdej krzywej zmian blasku dopasowujemy model  (czyli t_0, t_E, 

u_0, F_0).  Ich rozrzut można traktować jak ocenę błędu 
dopasowania.



Każda próbka danych niezależna 

t_0 t_E

u_0 F_0



Bootstrap: dane wylosowane z ustalonego zbioru 

t_0 t_E

u_0 F_0



Każda symulacja danych niezależna
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F_0
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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 0.3. 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
Eksperyment myślowy: 10 000 razy obserwujemy to samo 
zjawisko w nieco innych momentach czasu



Bootstrap: losowanie obserwacji z ustalonego zbioru  
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TO SAMO co na poprzedniej stronie, 
ale dla danych losowanych z ustalonego zbioru,
czyli BOOTSTRAP. 
Wyniki tutaj oparte są na jednorazowych 
pomiarach (100 punktów krzywej zmian blasku) i 
późniejszym losowym wykorzystywaniu 
podzbiorów danych. 



Jackknife







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.































Przykładowy rezultat 
zastosowania metody 
MCMC
[Statistics, Data Mining, 
and Machine Learning 
in Astronomy, Ivezic I 
in.
Princeton 2014]
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