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Lineáris regresszió, minden változójában 
hibát tartalmazó sztochasztikus kapcsolat esetén

B A L Á Z S  L Á S Z L Ó *

A  hagyományos legkisebb négyzetek módszerén alapuló lineáris regresszió az esetek többségében jó l  
alkalmazható. Azonban, ha minden változót viszonylag nagy hiba terhel, akkor csak durva közelítésnek 
tekinthető. Ez a cikk egy, ilyen esetekben is jól használható módszerrel és annak tulajdonságaival foglal
kozik.

Линейную регрессию, которая основана на традиционном способе наименьших квад
ратов, в большинстве случаев успешно применяется. В то же время, если все переменные 
содержат относительно большую ошибку, то в итоге получем только грубое приближение. 
Данная статья знакомит с хорошо применяемом в этом случае способом и его свойствами.

In  the majority of cases, application of linear regression based on the visual least squares method is 
convenient m  order to determine connection of variables. However, in cases, where each variable contains 
significant error, the method mentioned above may be regarded as a rough approach. This paper deals 
with an other method and its properties, which is applicable under this circumstances.

A karotázs értelmezés számára sok területen igen fontos a lineáris vagy a 
különböző lineárisra visszavezethető regressziók alkalmazása. A cross-plotokra 
alapozott kiértékelésben, a különböző kőzetfizikai paraméterek és a mért ered
mények egyszerű modellre vonatkozó, közelítő összefüggését leíró formulák 
konstansainak meghatározásánál, de más területeken, például a mélység és 
kőzetparaméterek összefüggésének kimutatásánál is lényeges lehet alkalmazásuk. 
A trendek feltárása viszonyítási alap lehet az anomális zónák feltárásában, 
valamint megfelelő körültekintés mellett az „interpoláció“ és „extrapoláció“ 
eszköze lehet. A különböző szelvények között felállított regressziós összefüggések 
hiányos szel vény ezettség esetén jó közelítést tesznek lehetővé.

A formulák pl. a szorzóként vagy kitevőként szereplő paraméterek hibájára 
igen érzékenyek lehetnek, ezért fontos azok lehetőség szerinti minél pontosabb 
megállapítása.

A fenti alkalmazások némelyikénél a hagyományos legkisebb négyzetes 
illesztésnél használt ^/-irányú minimalizálás nem mindig célravezető, mert gyak
ran, a függetlennek tekintett változót is viszonylag nagy hiba terheli. (A cross- 
plotok alkalmazásainál ez igen gyakran fennáll.)

Például nagy iránytangensű lineáris függés esetén kis x irányú hiba is nagy 
у irányú hibaként jelentkezne és kevés pont esetén az összefüggést erősen torzí
taná. (1. úbra).

Ezért nagy relatív hibák esetén még feltételezhető oksági összefüggés esetén 
sem használható a hagyományos módszer. A fenti probléma kiküszöbölésére, 
ebben a cikkben olyan becslés kerül ismertetésre, ahol mindkét változót való
színűségi változónak tekintjük, az eredményt tekintve az illesztett egyenesre 
merőlegesen a pontfelhő szórása minimális, és az egyenesről mint ^-tengelyről 
nézve a pontfelhő korrelálatlan.

* S Z K F I , B udapest.
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SZINTETIKUS PELDR

1. ábra. H agyom án yos regresszió, m indkét változójában  egyenletes eloszlású zajja l terhelt lineáris
kapcsolat esetén

Puc. 1. Традиционная регрессия в случае линейной связи, осложенная равномерно рассеян
ной помехой содержащейся в д в у х  её переменных 

Fig. 1. Conventional regression in the case o f  linear connection o f the variables and w ith white
noise in each variable.

Ehhez elsőként a merőleges eltérésnégyzet várható értékére vonatkozó 
minimum feltételt írjuk fel X  és Y valószínűségi változók együttes sűrűség függ
vényével,

ahol: Ax = ( y - b ) l a - x  az egyenestől való x irányú eltérés
a : az egyenes iránytangense
b: az egyenes tengelymetszete
f ( x , у ): a fenti együttes sűrűség függvény
x, y: l é s  7  realizációi

elvégezve először a b szerinti deriválást:
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Ahogy az elvárható, a regressziós egyenes áthalad a pontfelhő súlypontján.
Az iránytangens értékét a  ̂ =  0 feltételből kapjuk. Ha b helyére

да
behelyettesítjük az előbb nyert összefüggést, és felcseréljük a deriválás és az 
integrálás sorrendjét:



karakterisztikus egyenletből számolva:

A12 =  (S $ + S *± № *-S $ *  + 40*y)l2
adódik.

A számunkra lényeges sajátirányt a nagyobbik sajátértékből számolva, 
(mivel erre merőlegesen minimális a szórás) a tengely egyenlete:

у =  [(S * -8 i+ Y (S * -S $ *  +  Wy)l2G
A súlypontba tolva ez pedig éppen a fenti egyenes egyenlete. Az eltolás 

jogos, mivel erre a műveletre a kovariancia mátrix érzéketlen. Mivel a pontfelhő 
az egyenesről nézve körrelálatlan, maradék egyenes már nem illeszthető. Ez a leg
nagyobb sajátértékhez tartozó sajátirányra alapozott levezetés módot adhat a 
módszer többváltozós kiterjesztésére is. Az ilyen származtatás kvalitatív képet 
ad a módszer jóságáról is. Elsőként megállapítható, hogy az ilyen értelmű illesz
tési hiba koordináta rendszertől független, így érzéketlen a változók felcserélé
sére, szemben a hagyományos módszerrel.

A hiba egyedül a pontfelhő alakjának függvénye. A fentiekből következően 
az ilyen típusú regresszió minden olyan esetben jó eredményt ad, amikor a 
hibából eredő szórás nem fedi el a tényleges függvénykapcsolatból adódó szórás
járulékot, azaz a lineáris függés tendenciája a sajátértékek különbségében és a 
pontfelhő ellipticitásában is kifejezésre jut. ̂ Ellenkező esetben vagy a mintavételi 
tartomány olyan szűk a lehetséges hibához képest, hogy a regresszió értelmet
lenné válik (ilyenkor a szűk megfigyelési tartományon belüli mintaszám növelés 
sem biztos hogy eredményre vezet), vagy a függés, a korreláció túl gyenge. Ezt 
az irodalomban megtalálható, becsült korrelációs együtthatóból képzett Student- 
eloszlású statisztika segítségével lehet ellenőrizni. Érdemes megjegyezni, hogy 
másfajta, de szintén kovariancián alapuló optimumfeladat megoldásaként is 
ugyanez az egyenes áll elő.

Felfoghatjuk úgy, hogy a levezetett egyenes lényegében a pontfelhő pont
jainak hibamentes helyére ad becslést. Az egyenes jóságát ily módon úgyis le
mérhetjük, hogy a becsült és a kiindulási ponthalmaz kovarianciája minél na
gyobb legyen. Erre értelmes feltételnek mutatkozik a

cov (XX)  -f cov(FF)
vetületi kovarianciákkal felírt kifejezés maximalizálása. Ha a regresszió egyál
talán értelmes, akkor szükségtelen a fenti kovarianciák előjelével foglalkozni a 
maximum feltétel felállításakor. Ha b-re eleve feltesszük a

b =  e(Y) —ae(X)
összefüggés teljesülését, akkor az iránytangensre vonatkozó feltétel a következő
képpen írható fe l: ff
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Végeredményben а (2) egyenletben felírt parabola mínusz egyszeresét 
kapjuk, amiből látható, hogy az itteni maximum feltétel ugyanazt a megoldást 
adja az iránytangensre, rávilágítva az egyenes egy másik fontos tulajdonságára.

Az egyenesre merőleges hiba kifejezését már a minimum feltételnél tetszőle
ges meredekségű és tengely metszetű egyenesre megadtuk (1). Ez rövidebben így 
fejezhető k i:

D2(Y) -f-a2Z>2(X) -  2a cov (X, Y)
о ±_ = -------------------------------------------------

a2+ 1
a helyére beírva a korábban kiszámolt értéket, a D (Y )< D (X )  feltétel mellett 
a hibafüggvény konkrét alakja:

d ± = D2( Y ) -

_____________4 cov2 (X, Y)Y(D2{Y) £>2(X ))2 + 4 cov2 (XY)____________

(1/(D2(Y) -  D2(X))2 + 4 cov2 (X, Y) + D2(X) — D2(Y))2 +  4 cov2 (X, Y)
Az ж irányú szórást egységnyinek választva, D( F) és a korrelációs együtt

ható fü függvényében a 2. ábrán látható a hibafüggvény. Összehasonlításképpen 
a hagyományos illesztés hibája a 3. ábrán látható, ugyanilyen feltételek mellett. 
Ez utóbbi konkrét alakja:



A fenti példák nemcsak a változók hibájának pontosabb figyelembevételére, 
hanem a mintavétel helyes megválasztására is figyelmeztetnek. Ez utóbbi is 
lényegesen javíthatja a regresszió hatékonyságát.

2. ábra. 
Puc. 2. 
Fig. 2.
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3. ábra. 

Puc. 3. 
Fig. 3,



4. ábra. 

Рис. 4. 
Fig. 4.

5. ábra. 
Рис. 5. 
Fig. 5.
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