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Akár tetszik, akár nem a fizika szubjektív!

A valószínűség logikailag konzisztens, matematikailag
korrekt megfogalmazása a Bayes-elmélet.  

Thomas Bayes (1702-1761)

Pierre Simon, Marquis de Laplace 1812

Sir Harold Jeffreys 1939

Richard Threlkeld Cox 1946



3

A matematikának a természettudományok terén való hasznossága a 
csodával határos. Nincs is rá racionális magyarázat. 
Mert semmiképpen sem természetes, hogy legyenek "természeti törvények",
és még kevésbé kézenfekvő, hogy az ember felfedezhesse őket.
Az a tény, hogy a matematika nyelve alkalmas a fizikai törvények
megfogalmazására, csodálatos ajándék, amelyet soha nem leszünk
képesek igazán megérteni vagy kiérdemelni.

Wigner Jenő



4



5



6



7



8

Paraméter becslés

Tekintsük a következő egyszerűsített esetet:
egydimenziós mérés
flat háttér                B értékkel
ismert alakú csúcs  A amplitudóval

A

B

Δx szélességű mérés

detektor felbontása
összebinningeljük

x

Szeretnénk A-t meghatározni
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A kísérletekből egy adott mennyiség értékét akarjuk  meghatározni, 
vagy hogy melyik  elmélet összeegyeztethetőbb a mért értékekkel.

Induktív következtetés

Nincs lényeges különbség a két eset között.
Általában  

elmélet véges számú diszkrét
mennyiség folytonos

Miért végzünk kísérleteket?
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Mire jó a Bayes-elmélet?
Mindenre.

paraméter becslés, 
modell választás,
kísérlet tervezés

Előnyei - hátrányai
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Cox axiómák  (hihetőség kalkulus – szubjektív valószínűség)

A hihetőség véges érték 
0≤P(A|I) ≤1

Tranzitív
ha P(A|I) < P(B|I) es P(B|I)<P(C|I), akkor P(A|I)<P(C|I)

Egyértelmű
P(A|I) csak a releváns információktól függ. Nem függhet attól, 
hogyan végezzük a következtetést.

Ezekből következnek a Kolmogorov axiómák.

Azaz a hihetőség megegyezik a valószínűséggel.
Ugyanúgy lehet vele számolni stb,de az értelmezése más.

A valószínűség az, amit mindenki tud mielőtt valszámot tanul.
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Bayes-szabály

1)|()|( =+ IHPIHP

)|(),|()|,( IHPIHDPIDHP ⋅=

)|(
)|(),|(),|(

)|(),|()|,(
)|(),|()|,(

IDP
IHPIHDPIDHP

IDPIDHPIDHP
IHPIHDPIDHP

⋅
=

⋅=
⋅=

kiik

k
k

k
k

YY

IHYP

IYHPIHP

δ=

=

=

∑

∑

I

1),|(

)|,()|(
Marginalization
Decomposition



13

)|(
)|(),|(),|(

IDP
IHPIHDPIDHP ⋅

=

Likelihood PriorPosterior

Evidence

A Bayes-módszer a "tanulás" leírása

Újraértékeli tudásunkat a H hipotézisről, ismervén a D méréseket

Minden morzsányi adat akármilyen rossz is, növeli (semmiképp
sem csökkenti) ismeretünket az adott jelenségről!

P(H|D,I) mindig keskenyebb mint P(D|H,I) vagy P(H|I)

Folytonos eset
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A...........hatáskeresztmetszettel arányos
n............luminozitással arányos
n, xo, w..ismert (fizika)
Δx .........ismert (detektor)
B............bizonyos pontossággal ismert

Nk

xk

Egy csatornában a mért beütésszám 
Poisson-eloszlást követ.

A

B

xxk

Dk

Alkossuk meg a mérési modellt
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Rögzítjük az ismert paramétereket

A, B az ismeretlen paraméterek 
nem csak az amit keresünk
(a jobboldalon A,B a független változó)

{Nk } az elvégzett mérés eredménye

Függetlenek - a szisztematikus
hibákkal nem foglalkozunk.

Nem tudunk semmit .

A Bayes-szabály alkalmazása
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Minden információ benne van a posterior PDF-ben.

Posterior PDF

szintvonalak
60-37-22-13%

Numerikus probléma – a posterior PDF éles függvény
Mivel pozitív, praktikusabb a logaritmusával dolgozni.

A feladat megoldása
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Minket a csúcs amplitudója érdekel (A).
A háttér (B) kellett a likelihood kiszámításához (mivel ezt se ismerjük),
azonban most már érdektelen (nuisance) paraméter.
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Marginalizáljunk az érdektelen paraméterek szerint.
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Ilyen ábrákat nem küldhetünk folyóiratba.
Szeretnénk néhány számmal jellemezni
az eloszlásokat.



19

Hogyan közelítsük az eloszlást?

Legyen P(a)=P(a|D,I) a meghatározandó posterior és tegyük fel,
hogy jól fog viselkedni.  Legyen L(a) = ln(P(a))

Fejtsük sorba L-et a0 körül
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Keressük meg L(a) maximumát ae-t és hagyjuk el a 
magasabb fokszámú tagokat. 
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Vii

Több paraméter esetén

Hesse  mátrix

Általában a diagonális elem reciproka
nem egyenlő

az inverz diagonális elemével
iiH

1

A kovariancia mátrix a Hesse-mátrix inverze

marginalizáció
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A paraméter legjobb becslése  az eloszlás várható értéke.

A becsült paraméterek hihetősége (hibája) a kovariancia
matrixszal adható meg, 
(Miután az érdektelen paraméterekre a marginalizációt elvégeztük.) 

vagy a marginális eloszlás szélességével. (Standard deviation)  
Ez nem tartalmazza a paraméterek közötti korrelációt.

A hibaterjedés nem más mint a marginalizáció.

Hibabecslés, hibaterjedés
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| 0.023     -0.0048 |
| -0.0048  0.0052  |Cov =

A = 1.6   +/- 0.016
B = 1.94 +/- 0.07

Corr = -0.45

Néhány ábrán
rossz értékek vannak
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Valami gubanc van!
A < 0 nem lehet!

Kis beütésszám
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Maximum helyett inkább várható érték.

Az eloszlás várható értéke egy 
nagyságrendben van az eloszlás 
szélességével.
Nem számít hova tesszük a konfidencia-
intervallumot. 

A megoldás:
Prior

1σ

2σ

A=1 +/- .7  66%

A=1.5 +/- 1.6  92%



25

A ,,Bayes-recept” (paraméterbecslés)

• a feladat világos megfogalmazása és 
az összes feltétel rögzítése

• likelihood

• prior

• következtetés levonása: Bayes-szabály

• marginalizáció - hibák, hibaterjedés

• A log posterior pdf maximuma
• A Hessian meghatározása, azaz a posterior közelítése 

többdimenziós Gauss-eloszlással a maximum környékén
• A kovariancia mátrix V=H-1

A numerikus problémák a paraméterszámmal exponenciálisan nőnek!
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Mérések kombinálása
Adatkiértékelés egyszerre vagy egymás után?

Ahogy lennie kell, a végeredmény nem függ a kiértékelés módjától.
Lehet egyszerre, vagy egymás után tetszőleges sorrendben.

ha D1, D2 függetlenek
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A háttérbecslés pontossága javult, de a csúcsé nem.

Egy példa
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A+B

A-B

Az A+B –t lehet kis hibával meghatározni,
azaz  a teljes háttér plusz csúcs nagyságát.

Még egy példa
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* =

likelihood prior posterior

Informatív prior

P(A*B)=P(A)*P(B)   ☺ P a paritás operátor

T , azaz így kell olvasni.
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Nemcsak a háttér becslése lett jobb.
Egy jó prior sokat javít a becslésen.

Egy rossz meg sokat ront.

Prior B - re

prior
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Még egy példa - Binning
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A = -0.13 +/- 0.21 (+/-1σ)

A Nincs jel esete
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0.43

98%
∫

Nincs jel - A megoldás: prior.

A < 0.43   98%CL 
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Lényeges-e a prior?
Rossz mérés
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Lényeges-e a prior?
Jó mérés
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Lényeges-e a prior?
Rossz mérés
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Lord Ernest Rutherford of 
Nelson 

(1871-1937)

"If your experiment needs statistics, 
you ought to have done a better experiment." 
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Van még öt bonusz fóliaám a kísérlet tervezésről.
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Tervezzünk detektort
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Paraméterek
Csúcs magaság std 0.68                     0.09
Csúcs szélesség std                      1.0  GeV 8.4 GeV
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Csúcs magaság std 2.8                     0.05
Csúcs szélesség std                      1.6  GeV 3.4 GeV

Detektor
Hatásfok ~ L
Felbontás ~ L

Hogyan hasonlíthatjuk össze a két márást A megoldás: prior.
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Egy mérés hatékonyságának mértéke.


