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VIII. REGRESSZIÓ

1. A REGRESSZIÓS EGYENES

Két valószínűségi változó kapcsolatának leírására az eddigiek alapján vagy egy numerikus értéket pl. a korrelációs
együttható vagy az ún. feltételes várható értéket, azaz a regressziós függvényt használjuk. Ez a függvény normális
eloszlást feltételezve egy egyenes (többdimenziós esetben sík). Mivel számos eset erre visszavezethető és könnyen
számolható, így nagyon gyakran alkalmazzák előrejelzésre. Először a becslések meghatározását és az eredmények
vizsgálatát tekintsük át egy egyenesre vonatkozó problémán keresztül.

A regressziós egyenes meghatározása

Adott   Keressük azt az egyenest,

amelyre

minimális. Ez azt jelenti, hogy minimalizáljuk az  véletlennek tekintett reziduumok négyzetösszegét.

Vezessük be a következő jelöléseket:

Ekkor a regressziós egyenes együtthatói

A hibák, a konfidencia-intervallumok és a hipotézisvizsgálatok leírásához bevezetett jelölésekben az  a korrigált
tapasztalati szórásra utal.

Két egyenes összehasonlítása

Adott két mérési adatsor, amelyek alapján elkészíthető két regressziós egyenes. Feladatunk annak vizsgálata mikor



egyezik meg a két egyenes statisztikailag.

Adott két minta. A mintaelem számok  és  A formulákban az 1 illetve 2 indexek az aktuális mintára utalnak. A 

 és  regressziós együtthatók összehasonlításához először végezzük el a következő -próbát:

A további lépéseinket az -próba alapján két irányba folytathatjuk:

1. Ha az -próba elfogad, azaz feltehetjük, hogy a szórásnégyzetek megegyeznek, akkor a

statisztika közelítőleg Student-eloszlású  szabadságfokkal.

2. Ha az -próba elutasít, azaz feltehetjük, hogy a szórásnégyzetek különböznek, akkor elég nagy minták esetén 
 a

statisztika közelítőleg Student-eloszlású  szabadságfokkal, ahol

Regressziós egyenesekre vonatkozóan sokszor csupán ezt a párhuzamossági kérdést vizsgálják. Ha elfogadtuk a
párhuzamossági hipotézist, akkor a regressziós együttható most már a két minta adataiból a becsülhető.

Hátra van még azonban az egyenesek azonosságára vonatkozó döntés kérdése. Ezt további két részre kell
bontanunk.

1. Ha  akkor a közös regressziós együttható megadható

formában is.

2. Ha  akkor az  biztosítja a regressziós egyenesek azonosságát, így azt kell megvizsgálnunk. A

szokásos kétmintás -próba alkalmas ennek eldöntésére.

Ha nem szükséges a párhuzamosság, akkor közvetlenül alkalmazható a következő -próba:

ahol  az egyesített mintára vonatkozó érték.



 

2. REGRESSZIÓS MÓDSZEREK

Elsőként tekintsük a többszörös lineáris regressziót. Ez nem más, mint az egyszerű lineáris regresszió általánosítása
arra az esetre, amikor legalább két magyarázó változó van. Legyen

a többszörös regresszió egyenlete, ahol  a  darab független (magyarázó) változó, amelyek kapcsolódnak

az  (függő) változóhoz. Az adatok

egy dimenziós tér pontjainak tekinthető. A

a regressziós együttható. Egyenként nincs jelentésük viszont együtt fontos szerepet játszanak az  értékeinek
előrejelzésében. Legyen

Jelölje  a várható értékek mátrixát a  mátrix elemeihez. Feltesszük, hogy

ahol  Legyen   elemeit reziduumoknak nevezzük. Ekkor

Ha  nemszinguláris, akkor a regressziós módszerek lényege a következő eredményekben foglalható össze:

1. A  a legkisebb négyzetes paraméterbecslés a  vektorra.

2. A  a  maximum-likelihood becslése, ha  dimenziós normális eloszlású.

3.

4. Legyen  akkor   az egységmátrix.

5. Ha  normális eloszlású, akkor  dimenziós normális eloszlású.

6. Normalitást feltételezve a  maximum-likelihood becslése

7.  így

a  torzítatlan becslése.



8. Ha  normális eloszlású, akkor

9.  és  függetlenek.

10. Bármely  lineáris kombinációra (ha nincs normalitás akkor is) a  minimális szórásnégyzetű lineáris

torzítatlan becslés.

Hipotézisvizsgálat

Normalitás feltételezése esetén

azaz Student-eloszlású, ahol  A  hipotézis vizsgálatára a

teszt statisztika éppen megfelelő. Sőt ez alapján  értékére konfidenciaintervallum készíthető.

Az illesztett egyenlet minőségének a vizsgálata az előzőek alapján.

néhány használatos mérőszám

A reziduumok négyzeteinek az összege

Az  átlagtól való négyzetes eltérések teljes összege

Népszerű még a négyzetes többszörös korrelációs együttható

Erre teljesül, hogy  és azt szokás mondani, ha közel van egyhez, akkor jó az illeszkedés.

Vigyázat  és  direkten nem összehasonlíthatók, hiszen az egyik esetben csak egy, míg a másik esetben 

 paramétert becsültünk.

Egy másik mérőszám sorozat az előző négyzetek átlaga (a torzítatlanság figyelembe vétele):

ahol  az ún. korrigált ("adjusted")

 PÉLDA  

 



Példa: Adottak a következő megfigyelési adatok:

Ekkor

Ha meg akarjuk vizsgálni a  hipotézist, ekkor a  választással ez átírható a 

 hipotézissé. Viszont

amelyből következik  elutasítása, hiszen a kritikus érték -ös szinten 
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