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BevezetésAz extrém érték statisztika (EVS) régóta ismert és kutatott terület astatisztikákkal kapsolatos tudományágakban. Az utóbbi években nagyobb�gyelem övezi, mivel az általa jellemzett ritkán el®forduló, de extrém esemé-nyek, mint a jelent®sebb földrengések, hurrikánok, árvizek vagy szárazságok,általában nagy horderej¶ek, és gyakran katasztrofális következménnyel jár-nak.Elméleti alapjai jól ismertek azonos eloszlású és független (iid) változókra.Ha a mintamérettel végtelenhez tartunk, akkor univerzális osztályok jelennekmeg, és az extrém eloszlás a három határeloszlás salád egyikéhez fog tartani.Az empirikusan meg�gyelt extrém eloszlások a határeloszlásoktól több okbólis eltérhetnek. A határeloszlásokhoz való konvergenia általában lassú, ezérta véges méretb®l adódó korrekió lényeges. Egyes esetekben a minta mérete,amelyb®l a maximumot meg�gyeljük, szintén egy véletlen változó, ilyenkorúj, a mintaméret eloszlástól függ®, határeloszlások jelenhetnek meg. A vizs-gált változók ezenfelül gyakran korreláltak, és az iid elmélet érvényét veszti.A disszertáióban részletesen foglalkozunk a fenti e�ektusokkal, a véges ésvéletlen mintaméret hatásával az extrém statisztikában, illetve a korreláióhatásával a sorrend statisztikában.A jelent®s véges méret korrekiók miatt az extrém érték statisztika alkal-mazásához nagyméret¶ adathalmaz szükséges. Napjainkban a galaxis adat-bázisok már elegend®en nagyok az EVS empirikus vizsgálatához, s dolgoza-tunkban egy adott térszög legfényesebb galaxisának statisztikáját elemezzük.Másrészr®l a galaxis feltérképezések egyik f® motiváiója a fényesség eloszlás(ún. luminozitás függvény) meghatározása, és ennek az eloszlásnak a nagyargumentumú viselkedésére nagyon jól lehet következtetni az EVS alkalmazá-sával. Egy adott térszögben meg�gyelhet® galaxisok száma véges és változóérték, ezért a fényességek extrém eloszlásában szerepet kap mind a véges,mind a véletlen mintaméretb®l származó korrekió. Ezekre a korrekiókrakapott elméleti eredményeink itt kerülnek el®ször alkalmazásra.Vizsgálataink tárgya továbbá az els® és második legnagyobb fényesség kö-zötti különbség értéke, ami az asztro�zika számára egy érdekes mennyiség.Ugyanis egy adott galaxis klaszterre korlátozva a statisztikát a különbségre1



az iid elmélet szerint várttól lényegesen eltér® érték adódik. Ennek magyará-zatára különféle elméleteket dolgoztak ki, amelyek a legfényesebb galaxisokeltér® evolúióján alapulnak, s ma is folyik a vita arról, hogy dinamikai vagystatisztikai háttere van-e a különbségnek.Módszerek és adatokA dolgozatban mind analitikus számolásokat mind pedig nagyskálájú szi-muláiókat végeztünk, s nagy adathalmaz statisztikai analízisével is foglal-koztunk.Analitikus módszerekkel vizsgáltuk a véges és véletlen mintaméret esetét,és a korreláió hatását. A véges méret korrekió függvényét egy renormálásisoport transzformáió bevezetésével határoztuk meg. A korreláió hatását
1/fα zajok sorrend statisztikájában vizsgáltuk numerikus módszerekkel éselméleti meggondolások útján. Analitikus módon határoztuk meg az els® ésmásodik legnagyobb érték távolságát iid változókra, és annak véges méretkorrekióját a Fisher-Tippett-Gumbel osztályra.A galaxis fényességek extrém statisztikájának meghatározásához a SloanDigital Sky Survey Data Release 8 (SDSS-DR8) fotometrikus és spektrosz-kopikus adatait használtuk. A Main Galaxy Sample (MGS), tovább osztvaMGSblue és MGSred alosztályokra, és a Luminous Red Galaxies (LRG) ga-laxisait vizsgáltuk, a HEALPix-geometria szerinti három felbontás (Nside =

16, 32, 64) mellett. A bizonytalan vagy hibás luminozitás értékek gondos ki-szelektálása után korrekiókat alkalmaztunk a különböz® vöröseltolódás ér-tékeken meg�gyelt galaxisok összehasonlíthatósága érdekében. Az empirikuseloszlások alapján numerikus módszerekkel generáltunk nagyobb adathal-mazt.
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Tézisek1. A Fisher-Tippett-Gumbel osztályon belül felírtuk a vezet® rend¶ vé-ges méret korrekió függvényének egzakt alakját az alkalmazások szem-pontjából lényeges sztenderdizáióban (nulla várható érték és egységnyiszórás mellett). Néhány gyakran el®forduló ®seloszlás expliit számo-lásával mutattuk meg a különböz® funkionális formájú véges méretskálázást. Részletesen tárgyaltuk a korrekió N mintamérett®l valófüggését tiszta exponeniális (a korrekió ∼ 1/N), Gauss (1/ lnN),
e−x/xα típusú (1/ ln2N) illetve lognormális (1/√lnN) eloszlás esetén.2. Az els® és második legnagyobb érték közötti átlagos távolságot vizs-gáltuk iid változókra. Megmutattuk, hogy annak N → ∞ határértékefügg az EVS univerzalitási osztálytól, és az asztro�zikai alkalmazásszempontjából fontos Fisher-Tippett-Gumbel osztályra meghatároztuka gap véges méret korrekióját. A határértékhez való konvergeniát ille-t®en az extrém határeloszlás kapsán megismert skálázást kaptuk, azazGauss-típusú ®seloszlás esetén 1/ lnN-nel, tiszta exponeniális esetén
1/N-nel arányos els®rend¶ korrekiót találtunk.3. Vizsgáltuk az extrém határeloszlásokat, olyan esetekre amikor a minta-méret egy véletlen változó. Ekkor a végtelen mintaméret határesetea mintaméret egy tipikus (N0) értékének végtelenhez tartásával ér-telmezhet®. Analitikusan megmutattuk, hogy adott mintaméret (N)eloszlás mellett az ®seloszlás aszimptotikája szerinti szokásos univer-zális osztályok megjelennek. Az extrém eloszlás három határeloszlássalád egyikéhez fog tartani, s az adott saládon belül további két ese-tet különböztetünk meg a mintaméret eloszlás skálázási tulajdonságaiszerint. N0-lal skálázó N-eloszlás esetén a határeloszlás függ a minta-méret eloszlás skálafüggvényét®l. Nins hatása az N véletlenségéneka határeloszlásra, ha az N-eloszlás, N0-lal skálázva gyorsan összesz¶-kül. Felírtuk a határeloszlás els® rend¶ véges méret korrekiójánakfüggvényét skálázó mintaméret eloszlás esetén. A renormálási soportmódszert használtuk a korrekió amplitúdójának és függvényalakjánakmeghatározásához. 3



4. Egy adott térszögben észlelt galaxisokat vizsgálva megmutattuk, hogyazok számának eloszlása az átlaggal összeskálázható a különböz® szín¶és morfológiájú populáiókra. A skálafüggvényre �ttelt gamma eloszlásmellett analitikus úton meghatároztuk az extrém határeloszlást és végesméret korrekiót. Mivel a skálafüggvény keskeny, és 〈N〉-gal összesz¶-kül, ezért a fényességek extrém határeloszlása, a Shehter-®seloszlásbólkövetkez®en, a Fisher-Tippett-Gumbel-eloszlás, a véletlen N hatásátkorrekióként vettük �gyelembe.5. Egy adott térszögben meg�gyelt legfényesebb galaxis empirikus statisz-tikáját vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a fényességek extrém statiszti-kája az iid elmélet keretein belül értelmezhet®, az empirikus eloszlást aFisher-Tippett-Gumbel-eloszlás jól leírja. Ennek a konklúziónak a levo-násához azonban a véges méret és a véletlen N korrekiót is �gyelembekell venni.6. Az els® és második legfényesebb galaxis magnitúdó-gap értékét és aTremaine-Rihstone arányszámokat vizsgálva analitikus úton és az össze-kevert empirikus adatok szimuláiója alapján megmutattuk a lassú,mintamérettel logaritmikus konvergeniát a határértékekhez. A lassúkonvergenia miatt jelent®s véges méret korrekió lép fel a klaszterekkis elemszáma mellett, ami az arányszámok vártnál alasonyabb értékétokozhatja.KövetkeztetésekAz empirikus galaxis fényességek extrém eloszlását vizsgálva eredménye-ink azt mutatták, hogy a véges és a véletlen mintaméretb®l adódó korrekiólényeges, és az alkalmazások során nem elhanyagolható. Azt is láttuk, hogymég a jelenleg legnagyobb galaxis adatbázis sem feltétlenül elég a megbíz-ható extrém statisztikához. Megmutattuk, hogy az ®seloszlás helyes kezeléseis fontos, mivel az elméleti határeloszlások és korrekiók érzékenyen függenekannak aszimptotikus viselkedését®l. 4
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