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1. Co rozumiemy przez analizę regresji. Niech zmienna y zależy od zmiennych 
x 1, „., xP, przy czym zależność tę można przedstawić w postaci równania: 

(1) 

Zmienne y, x 1 , .„, Xp będziemy w dalszym ciągu nazywali cechami, stałe b0 , b1 , „ . 

. . . , bp - współczynnikami regresji, a wielkość e - błędem. Zmienna y w układzie 
(1) jest nazywana zmienną wynikową, a zmienne x 1, „., xP zmiennymi objaśniają
cymi. 

Przypuśćmy, że pomierzono wielkości y, x 1 , „., xP u n osobników. Wielkości 
zaobserwowane u i-tego osobnika będziemy oznaczać przez Yb xi1, „., Xip (i = 
= I, „., n). Wtedy zależność między cechą y (zmienna wynikowa) a cechami 
x1 , .„, xP (zmienne objaśniające) możemy przedstawić w postaci równania 

(1') 

gdzie ei jest wielkością błędu w i-tej obserwacji Yi· 
Równanie typu (1) lub (1') nazywamy równaniem regresji. 
Analiza regresji zajmuje się następującymi zagadnieniami: 
a) wyznaczaniem współczynników b0 , b1 , .„, bP, 
b) oceną istotności tych współczynników, 
c) oceną dobroci aproksymacji zmiennej y za pomocą zmiennych x 1 , ••• , Xp, 

a więc oceną błędu e, 
d) badaniem wpływu mniejszej liczby badanych cech na zmienną wynikową y, 
e) wyznaczaniem podzbiorów zmiennych x 1 , „., Xp mających największy wpływ 

na zmienną wynikową y. 

2. Podstawowy algorytm rozwiązujący układ równań normalnych. Wyznaczanie 
współczynników równania (1) lub (I') odbywa się na zasadzie metody najmniej-
szych kwadratów, to znaczy, znajdujemy wartości b~, b1' .„, b: m.inimizując zmien-
ność reszto wą, określoną w następujący sposób: 

(2) 
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Wartości b:, b1 , ••• , b~ minimizujące SSr są estymatorami parametrów b1' ... , bp 
występujących w równaniu (1). Obliczając pochodne cząstkowe względem b~, b~, ... 
. . . , b~ i przyrównując je do zera otrzymujemy układ równań normalnych 

C11 b1 + C12b2 + ... + C1pb~ = C1q, 

(3) 

uzupełniony o związek 

(3') 

gdzie 
n 

(4) cii = 2.:: (xki-xi) (xki-xi), i= I, ... ,p; J =I, ... ,p+I, 
k=l 

i= 1, .„,p,p+I = q. 

Dla ujednolicenia symboliki zmienna wynikowa y otrzymuje numer q (q = p + 1). 
Wielkości cii są proporcjonalne do kowariancji z próby, w szczególności, c1 ą, 

c2ą, .„, Cpą są proporcjonalne do kowariancji zmiennej wynikowej y ze zmiennymi 
X1, ••• , Xp: 

11 

ciq = 2.:: (xki-<xi) (yk-y), i= 1, ... ,p. 
k=l 

Wzór (4) jest równoważny następującemu: 
n 

(4a) cij = L xkixkj-nxixj. 
k=1 

Przy obliczeniach na e.m.c., dla zagwarantowania większej dokładności obliczeń, 
szczególnie przy dużej liczbie obserwacji, korzysta się ze specjalnej procedury (por. 
[5], [6], [9]). 

Macierz współczynników układu równań (3) jest macierzą symetryczną. Do 
rozwiązania tego układu wystarczy_ w zasadzie zastosować jakąkolwiek dostępną 
procedurę rozwiązującą układ równań liniowych. Jednak ze względów, które zo-
staną omówione poniżej, warto tutaj stosować pewne procedury dostosowane 
specjalnie do analizy regresji. 

Ogólne procedury algebry liniowej rozwiązujące układ (3) wymagają najczęściej, 
by macierz { cii} była dodatnio określona. Warunek ten oznacza, że żadna ze 
zmiennych x 1 , ••• , Xp nie może być kombinacją liniową pozostałych, co nie zawsze 
jest spełnione w praktyce. Może na przykład się zdarzyć, że przyrodnik dostarcza-
jący danych do obliczeń poda, jako cechy objaśniające, wszystkie sumujące się 

do jedności frakcje jakiegoś składnika. 
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Czasem celem analizy regresji może być właśnie uchwycenie dużej współzależ
ności pomiędzy cechami. Wobec tego należy koniecznie uwolnić się od założenia, że 
macierz { cii} ma być dodatnio określona. 

Ogólne procedury algebry liniowej mają również na ogół tę właściwość, że roz-
wiązują cały układ równań (3) jednocześnie, wobec czego, chcąc rozszerzyć równanie 
regresji do większej liczby zmiennych, musimy rozpoczynać obliczenia od początku. 

Bardzo dogodny do obliczeń analizy regresji jest zmodyfikowany algorytm 
Gaussa-Jordana opisany przez Effroymsona [2] i Beale'a [1]. Algorytm ten roz-
wiązuje układ p równań normalnych w p krokach. Każdy krok wprowadza jedną 
zmienną do równania regresji i daje jednocześnie rozwiązanie układu równań (3) 
ze względu na wszystkie zmienne znajdujące się aktualnie w zbiorze regresji. Kolej-
ność wprowadzania zmiennych do zbioru regresji jest obojętna. Omawiany algorytm 
polega na następujących działaniach: 

Macierz współczynników układu równań (3) zostaje rozszerzona o dodatkowy 
wiersz o elementach cą1 , cą2 , ••• , cąp oraz o dodatkową kolumnę c1 ą, ••• , Cpq, Cąą' 

gdzie cii dane są wzorem (4) dla i,j = 1, .„, q. Element Cąą nosi nazwę zmienności 
całkowitej: 

(5) 
n 

ze= cqq = L (Yi-.Y) 2
• 

i=l 

Wprowadzenie zmiennej o numerze r do zbioru regresji polega na wykonaniu na 
macierzy c następującej transformacji Tr: 

(6) I I I 
Cir = Cri = CirCrr' 

c;i = Cji = Cij + Cir c;i 
dla i,}= 1, ... , q; j, i i= r. Przez c' oznaczono macierz otrzymaną w wyniku 
transformacji macierzy c. Jeśli nie będzie to prowadzić do nieporozumień, będziemy 
opuszczać „prim" dla macierzy c, nawet jeśli transformacji dokonano więcej niż 
jeden raz. 

Algorytm (6) ma następującą własność: Jeśli wprowadzono do równania regresji 
zmienne o numerach i1, i2, „., ik, to elementy cąi 1 , cąi2 , „., Cąik wzięte ze znakiem 
przeciwnym są współczynnikami regresji zmiennej y od zmiennych x;

1
, xi

2
, „., x;k. 

Oznacza to, że - Cqj = bi dla zagadnienia regresji 

y = b~+bi1 x; 1 + „. +b;kx;k+e', 
gdzie e' jest błędem, do którego dołączono wpływ zmiennych x 1, I <t {i1 , „„ ik}, 
nie uwzględniony w xi, j E {i1 , ••. , id, a b~ nową stałą, wyznaczoną z zależności 
b~ = y- Libixij. 

Wprowadzenie nowej dodatkowej zmiennej do zbioru regresji polega na prze-
prowadzeniu następnej transformacji na macierzy c'. Bez zmiany ogólności przyj-
mijmy, że ii= j dla j = 1, „., k, I~ k ~ p. Wówczas Ti 1 , „., T;k ~ T1 , „., Tk. 
Elementy przekątniowe macierzy c, oznaczające pierwotnie zmienności całkowite 
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badanych cech, ulegają w czasie transformacji T1 , ••• , Tk redukcji i zamieniają się 
na zmienności resztowe, wyrażające pozostałości po wytrąceniu wpływu zmiennych 
znajdujących się aktualnie w zbiorze regresji. W szczególności, element cąą ozna-
czający na początku zmienność całkowitą zmiennej y zamienia się po transforma-
cjach T1 , ••• , Tk na zmienność resztową zmiennej y pozostałą po wyeliminowaniu 
zmiennych x1' „„ xk za pomocą równania regresji prostoliniowej otrzymanej w wy-
niku minimalizacji wyrażenia 

(7) 

gdzie ' przy elemencie c~ą oznacza, że wykonano transformacje T1 , T 2 , ••• , Tk. 
Wzór powyższy jest wzorem definicyjnym zmienności resztowej. Można go 

przekształcić (por. Scheffe [12]) do równoważnej postaci: 
k 

(8) ss, =ze- '2:6icąi· 
i=l 

W podobnie prosty sposób możemy usuwać zmienne ze zbioru regresji. Usu-
nięcie zmiennej r według numeracji macierzy c ze zbioru regresji (oczywiście pod 
warunkiem, że zmienna ta została przedtem tam wprowadzona) dokonuje się na 
podstawie następującej transformacji T;: 1 : 

(9) 

Transformacja ta jest wykonywana dla i,}= I, „„ q; i,} =I r, r ~ p. 

Opisany wyżej algorytm rozwiązywania układu równań normalnych oferuje 
następujące możliwości, szczególnie dogodne przy analizie regresji: 

a) zmienne są wprowadzane do zbioru regresji indywidualnie. Po każdej trans-
formacji są dostępne kompletne wyniki analizy regresji dla zmiennych znajdujących 
się w zbiorze regresji. Tak więc, rozwiązując układ równań dla p zmiennych otrzy-
mujemy „prz>' okazji" rozwiązania dla I, 2, „., p- l zmiennych; 

b) algorytm ten daje od razu zmienność resztową, na podstawie której możemy 
wnioskować o dobroci aproksymacji zmiennej y za pomocą obliczonego równania 
regresji; 

c) biorąc pod uwagę właściwość, że elementy przekątniowe macierzy c po 
transformacji wyrażają zmienności resztowe, po uwzględnieniu wpływu zmiennych 
znajdujących się w zbiorze regresji otrzymujemy pewną kontrolę nad dokładnością 
i sensownością wykonywanych obliczeń. Jeśli element przekątniowy odpowiadający 
zmiennej, którą zamierzamy wprowadzić do zbioru regresji, jest bliski zera, oznacza 
to, że zmienna ta jest funkcją prawie liniową zmiennych już wprowadzonych do 
równania regresji i, jako taka, nie wnosi żadnej nowej informacji o zmiennej y. 
Wobec tego pomijamy tę zmienną. 
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Po wykonaniu p transformacji wprowadzających zmienne x 1 , ••• , xP do zbioru 
regresji, p pierwszych wierszy i kolumn przetransformowanej macierzy c przedsta-
wia macierz odwrotną do wyjściowej macierzy c wziętą ze zmienionym znakiem. 
Z macierzy odwrotnej korzystamy przy wyznaczaniu wariancji i kowariancji esty-
matorów nieznanych współczynników b1 , b2 , ••• , bp równania regresji. 

Zilustrujemy działanie omówionego algorytmu na następującym przykładzie: 
Dane są wartości cech x 1 ,x2 ,x3 ,y zaobserwowane u 5 osobników 

X1 X2 X3 y 
o 1 1 2 
3 o 3 2 

-1 o 1 
-2 -2 -4 o 
-2 o -2 -1 

Wyznaczyć regresję zmiennej y od zmiennych x 1 , x 2 , x 3 • 

Zmienne x 1 , x2 , x 3 otrzymują numery 1, 2, 3; zmienna y otrzymuje numer 4. 
Macierz c obliczona na podstawie wzorów (4a) przedstawia się następująco: 

17.2 
3.0 6.0 

20.2 9.0 29.2 
8.6 3.0 11.6 6.8 

Po wprowadzeniu zmiennej Xi i x 2 do zbioru regresji (co jest równoważne wy-
konaniu transformacji opisanych wzorem (6) dla r = 1 i r = 2) przetransformo-
wana macierz c przedstawia się następująco: 

.06369 

.03185 - .18259 
- 1.00000 - I. 00000 0.00000 
-0.45223 - .27388 0.00000 2.08917 

Element c33 oznaczający zmienność resztową zmiennej x 3 po wyeliminowaniu 
wpływu zmiennych x 2 i x 2 wykazuje wartość O. Oznacza to, że 7mienna x 3 jest 
funkcją liniową zmiennych x 1 i x 2 (porównując dane wyjściowe możemy stwierdzić, 
że jest ona sumą obu zmiennych). Szukanymi współczynnikami regresji zmiennej y 
od zmiennych x 1 , x2 są: b~ = 0.45223 i b~ = 0.27388. 

Równanie regresji przyjmuje postać 

y = b"o + 0.45223x 1 + 0.27388x 2. 

Stałą h0 (wyraz wolny) należy wyznaczyć z warunku 

.Y = b0 +0.45223x1 +0.27388x2, 

gdzie y, Xi, x2 oznaczają średnie arytmetyczne omawianych zmiennych. 
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Na tym kończy się wprowadzanie zmiennych do zbioru regresji. Trzeciej zmiennej 
nie uwzględniamy, bo jest ona funkcją liniową dwóch poprzednich i nie wnosi nic 
nowego do regresji. 

Zmienność całkowita zmiennej y po wykonaniu transformacji dla r = 1 i r = 2 
uległa redukcji z wielkości 6.8 (zmienność całkowita wyjściowa)' do 2.08917 (zmien-
ność resztowa). Tak więc, . przez wprowadzenie regresji od zmiennych Xi, x 2 można 

1. . , 6.8-2.08917 100 69% . , . . . o . wye 1mmowac 6_8 = 0 zm1ennosc1 zm1enneJ y. trzymuJemy w ten 

sposób praktyczną ocenę korzyści z wprowadzonego równania regresji. 

3. Ocena dobroci wyznaczonego równania regresji i wpływu poszczególnych zmien-
nych. Celem wprowadzania zależności regresyjnej postaci y = b0 +bixi + ... + 
+bPxP+e jest przewidywanie wartości y na podstawie wartości Xi, ... ,xP. Jako 
miarę dobroci aproksymacji przyjmujemy współczynnik determinacji określany na-
stępująco: 

(10) R 2 _ ZC-SSr 
y<I. „ .• P> - ze 

Współczynnik ten jest jednocześnie kwadratem współczynnika korelacji wielo-
krotnej między zmienną y a zmiennymi x 1 , ••• , xP (por. Rao [11]). Mówi on, o jaką 
część redukuje się zmienność całkowita zmiennej y, jeśli uwzględniamy wpływ naj-
lepszej kombinacji liniowej zmiennych x1, .„, xP. (Oczywiście, przez „wpływ" ro-
zumiemy tu zależność heurystyczną, a nie przyczynową). Tak więc współczynnik 
determinacji wskazuje na praktyczną korzyść z wprowadzonego równania regresji. 
Wypisując po każdej zmiennej wprowadzonej do równania regresji odpowiedni 
współczynnik determinacji, otrzymujemy ciąg wskaźników, na podstawie których 
można wnioskować czy nowo wprowadzona zmienna wnosi dużo dodatkowych 
informacji o zmiennej y. Na przykład gdyby wprowadzanym kolejno do zbioru 
regresji zmiennym x 1 , x 2 , x 3 , x4 , x 5 towarzyszyły współczynniki determinacji 
R;c 1> = .05, R;ci, 2 > = .08, R;c 1 , 2 , 3 > = .35, R;ci, 2 , 3 , 4 > = .88, R;ci, 2 , 3 ,4,s> = .90, to 
można stąd wnioskować, że stosunkowo duży wpływ na zmienną y ma zmienna 
x 3 (nie wiadomo, czy jest to wpływ tylko zmiennej x 3 , czy też zespołu cech x 1 , x 2 , X3) 

oraz zmienna x4 (zespół zmiennych Xi, x 2 , x 3 , x4 ). Wpływ zmiennej x 5 po uwzględ
nieniu wpływu zmiennych x 1 , x 2 , x 3 , x4 jest minimalny (przyrost współczynnika 
determinacji wynosi zaledwie 2 %). 

Mając obliczone R;ci .... , k> - kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej mię
dzy zmienną y a zmiennymi x 1 , ... , xk oraz R;< 1, .. „ k, k+t, ...• P> - kwadrat współ
czynnika korelacji wielokrotnej między zmienną y a zmiennymi Xi, „., xb ... , Xp 
(p > k), łatwo obliczyć współczynnik korelacji cząstkowej między zmienną y 
a zmiennymi xk+ 1 , • • • , xP przy ustalonych wartościach zmiennych x1, x2, ... , xk: 

2 R;(l, .. „ P>-R;0 , „ .• k> 
(11) (!y<k+1„„.p>c1„„.k> = -t-R2 ----

yc1 •... , k> 

Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej określony powyżej mówi, o jaką część 
można zmniejszyć zmienność zmiennej y pozostałą po wyeliminowaniu wpływu 
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pierwszych k zmiennych, jeśli wprowadzimy dodatkowo regresję liniową od xk+ 1 , ••• 

„., Xp. 

Dalszym wskaźnikiem mierzącym dobroć aproksymacji jest resztowe odchylenie 
standardowe. Wyznacza się je według wzoru 

(12) Se = JIZCj(n-p-1). 
Przedstawia ono średnie odchylenie (błąd) obserwowanych wielkości y od wartości 
teoretycznych, oczekiwanych na podstawie wprowadzonego równania regresji. Po-
równując odchylenie standardowe wyjściowe zmiennej y z odchyleniem standardo-
wym resztowym, otrzymujemy praktyczną ocenę korzyści z wprowadzonego rów-
nania regresji y = b0 +b1 x 1 + „. + bPxP + e. W szczególności, porównując s~ obli-
czone dla regresji względem k zmiennych, tj. regresji postaci y = b~+b~x1 + „. + 
+b;,xk + e', oraz se określone wyżej dla regresji p zmiennych, możemy ocenić prak-
tyczny sens wprowadzania do równania regresji dodatkowo p - k + 1 zmiennych. 

Niektórzy użytkownicy metod regresji, po obliczeniu odpowiedniego równania, 
chcieliby jakoś w procentach wyrazić udział poszczególnych zmiennych w zmien-
ności całkowitej ZC cechy wynikowej y. Między innymi możliwość taka jest po-
kazana np. w rozpowszechnionej u nas książce Guilforda(1 ), w której autor inter-
pretuje składniki ~cąi występujące we wzorze (8) jako udziały zmiennych xi w zmien-
ności y. Do tej interpretacji należy mieć poważne zastrzeżenia. Poprzez wartość 

k 

S = Ł bicąi wyrażamy łączny wpływ wszystkich k zmiennych objaśniających wpro-
i=I 

wadzanych do zbioru regresji. Mechaniczne dzielenie sumy S na poszczególne 
składniki jest pozbawione praktycznego sensu, ponieważ współczynniki bi są ważne 
tylko w kontekście wszystkich zmiennych rozważanych w danym równaniu regresji. 
Pominięcie jednej zmiennej wymaga obliczenia nowych współczynników regresji, 
które mogą okazać się diametralnie różne od poprzednich, co oznaczałoby dia-
metralnie różne wpływy pozostałych zmiennych na rozważaną zmienną wynikową 
y. W tej sytuacji można jedynie mówić o warunkowym wpływie jednej zmiennej 
przy ustalonych wartościach pozostałych zmiennych mierzonym poprzez różnicę 
odpowiednich współczynników determinacji lub współczynnik korelacji cząstkowej. 

Na koniec tego rozdziału pragnę podkreślić, że wszystkie dotychczas wprowa-
dzone pojęcia i wskaźniki mają sens niezależnie od założeń probabilistycznych co 
do rozważanych zmiennych. W szczególności, wskaźniki charakteryzujące dobroć 
aproksymacji, a więc współczynnik determinacji, współczynnik korelacji cząstkowej, 
resztowe odchylenia standardowe są wskaźnikami statystycznymi obliczonymi na 
podstawie próby, i dopóki są interpretowane jako charakterystyki tej właśnie próby, 
żadne założenia probabilistyczne nie są potrzebne. Dopiero z chwilą, gdy zaczyna-
my mówić o populacji, z której rozważana próba została wylosowana, obliczone 
wskaźniki stają się estymatorami odpowiednich wielkości w populacji i dla testo-

(1) J. P. Gu i I ford, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, War-
szawa 1960. 
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wania różnych hipotez (obliczanie przedziałów ufności) potrzebna jest znajomość 
rozkładów probabilistycznych rozważanych zmiennych losowych. 

4. Testowanie hipotez statystycznych dla jednego równania regresji. W dalszym 
ciągu rozważamy model opisany za pomocą zależności (1) lub (2). Wielkości xir 

(i = 1, . „, n; r = 1, ... , p ), tworzące tzw. macierz doświadczenia, są dokładnymi 
wartościami zmiennej x, w i-tym powtórzeniu. O błędach ei zakładamy, że są nie-
skorelowanymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym z wartością oczeki-
waną równą zero wariancją a2 : 

(13a) 
ei ,..., N(O, a2), i = 1, „., n, 

Przy tych założeniach zmienne y 1 , ••• , Yn są niezależnymi zmiennymi losowymi 
o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną Eyi = b0 + b1 xil + ... + bpxip 
i wariancją a2 ; 

Yi ""'N(Eyb a2
), i = 1, .„, n, 

cov(yi, yj) = O, i =/:. j. 
(13b) 

Najczęściej weryfikowanymi hipotezami są: hipoteza o istotności obliczonego 
współczynnika korelacji wielokrotnej, hipoteza o istotności obliczonego współczyn
nika korelacji cząstkowej lub hipoteza o istotności poszczególnych współczynników 
regresji. Przedstawimy weryfikowanie hipotez według sposobu opisanego np. w książ
kach Scheffego [11] lub Rao [12]. 

4.1. Testowanie istotności współczynnika korelacji wielokrotnej. Przestrzeń Q 
dopuszczalnych wartości parametrów modelu opisuje się następującym równaniem 

(14) 

Hipoteza testowana redukuje przestrzeń Q do podprzestrzeni w przez nałożenie 
p restrykcji na parametry b1 , b2 , „., bp: 

(15) {
w: E(y) =ho, 
H 0 : b1 = b2 = ... = bp = O. 

Hipotezę tę weryfikujemy za pomocą następującego kryterium: 

(16) 

gdzie 

F = SSro-SSn . SSa 
p . n-p-1' 

n 

SSn = L (yi-bo-b1 xi1 -hi_xi2 - .„ -bpX;p)2
, 

i=l 

n 

ss(J) = .2..: (y;-y) 2
, 

i=l 

bk (k = O, ... , p) oznacza estymator wielkości bk występujących w równaniu (14), 
obliczany zgodnie z algorytmem opisanym w punkcie 2. 
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SSro jest zmiennością całkowitą (por. wzór (5)) zakodowaną przy obliczeniach 
jako element Cqq macierzy c. Ten sam element Cqą po wykonaniu transformacji 
T1 , ••. , TP wprowadzających zmienne x 1 , ••• , Xp do zbioru regresji ma nadaną 
wartość SSD. Funkcję testową F określoną wzorem (16) możemy wyrazić przez 
współczynnik korelacji wielokrotnej R w następujący sposób (por. Rao [11 ], str. 230): 

R2 n-p-1 
(16a) F = l-R2 · p 

gdzie R 2 = R;0 , „ •• P> może być wyznaczone według wzoru (10). Jeśli hipoteza H0 

jest prawdziwa, to obliczona wartość F ma rozkład .~-Snedecora z p stopniami 
swobody dla licznika i n-p- 1 stopniami swobody dla mianownika. 

4.2. Testowanie istotności współczynnika korelacji cząstkowej. Przypuśćmy, że 
wprowadziliśmy do równania regresji zmienne x 1, „., xk i zastanawiamy się nad 
celowością dołączenia dalszych zmiennych o numerach xk+ 1 , „., xk+ 1• 

Czy udział tych ostatnich w określeniu zmiennej wynikowej y jest statystycznie 
istotny, możemy ocenić na podstawie współczynnika korelacji cząstkowej 

!!yci •... , k><k+i. „„ k+l>· Przestrzeń dopuszczalnych wartości parametrów modelu okre-
ślamy tym razem następująco : 

(17) !J: E(y) = b0 +b1 x 1 + .„ +bkxk+hk+iXk+1 + „. +hk+iXk+i· 

Hipoteza testowana redukuje przestrzeń Q do podprzestrzeni w przez nałożenie 
restrykcji na parametry modelu (17): 

(18) {
w: E(y) = b0 +b1X1 + „. +bkxb 

H0 : bk+ 1 = bk+ 2 = „. = bk+i =O. 
Hipotezę H0 weryfikujemy za pomocą statystyki F określonej następująco: 

(19) 

gdzie 

F = SS ro - SSD . SSD 
l · n-k-l-1' 

n 

SSro = Ł (yi-bo-b1xu - „. -b:xik)2 , 
i=l 

" -bk+lXi,k+z)2
, 

gdzie ho, „., bk i b0 , „., bk+l oznaczają estymatory uzyskane zgodnie z algorytmem 
z ustępu 2 po wprowadzeniu pierwszych k zmiennych i pierwszych k +I zmiennych, 
odpowiednio, do zbioru regresji. 

Do wyznaczenia wielkości SSro i SSn nie jest potrzebna znajomość wartości bk, 
wystarczy znajomość zmienności resztowej, którą obliczamy według algorytmu 
opisanego w ustępie 2. Garside [4] podał pewne uproszczenie tego algorytmu, które 
można stosować wtedy, gdy celem obliczeń jest jedynie wyznaczenie zmienności 
resztowej, a znajomość współczynników regresji nie jest potrzebna. 
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Statystykę testową F ze wzoru (19) można również wyznaczyć za pomocą współ
czynników korelacji wielokrotnej. 

(19') F = R;(l, .... k+l> -R;< 1 •...• k> n-k-l-1 
1-R;< 1 •. ..• k+l> l 

Jeśli hipoteza H 0 jest prawdziwa, statystyka F określona wzorami (19) lub (19') 
ma rozkład ffe-Snedecora z l stopniami swobody dla licznika i n-k-l-1 stopnia-
mi swqbody dla mianownika. 

4.3. Testowanie istotności pojedynczych współczynników występujących w równa-
niu regresji wielokrotnej. Istotność pojedynczych współczynników regresji wielokrot-
nej ocenia się na podstawie statystyki t zdefiniowanej wzorem 

b·-E(b·) t = ' ' 
V D2 (bi) 

(20) 

gdzie bi jest estymatorem prawdziwej wielkości bi występującej w równaniu regresji 
y = b0 +b1 x 1 + ... +bPxP+ e. O wartości oczekiwanej i wariancji estymatora b~ 
wyznaczanego metodą najmniejszych kwadratów wiadomo, że E(bi) = bi i D2(b~) = 
= cii·ii2, gdzie cii jest odpowiednim elementem macierzy odwrotnej do macierzy c 
przedstawiającej macierz współczynników układu równań normalnych, 0'2 zaś ozna-
cza estymator błędu, czyli wariancję resztową obserwowanych wielkości y. 

Z założeń normalności (porównaj wzory (13) oraz Rao [11], str. 195) wynika, 
że statystyka t ma rozkład t-Studenta z liczbą stopni swobody równą liczbie stopni 
swobody wariancji resztowej: 

t ,.._, Sn-p-1 · 

W szczególności, możemy testować hipotezę H 0 : bi = O za pomocą statystyki 

(20') gdzie 

·SS, jest zmiennością resztową określoną wzorami (7) lub (8). 

5. Porównanie kilku płaszczyzn regresji. Omówimy tu testy równoległości i iden-
tyczności płaszczyzn regresji. Testy te są przytoczone w książce Elandt [3] dla 
przypadku prostych regresji, tj. gdy mamy tylko jedną zmienną objaśniającą. W dal-
szym ciągu podamy uogólnienie tych testów do p-wymiarowej przestrzeni zmien-
nych objaśniających x 1 , ••• , xP. Testy te są stosowane często w analizie kowariancji, 
gdzie przed badaniem wpływu różnych zabiegów na obserwowaną wielkość y na-
leży wyeliminować wpływ zmiennych towarzyszących lub ubocznych. 

Przy obliczeniach macierzy kowariancji wygodnie jest posługiwać się wzora-
mi (4a). 

5.1. Test równoległości. Przypuśćmy, że mamy h grup doświadczalnych, dla 
których wyznaczamy regresję p zmiennych. 

Zaobserwowane wartości zmiennych wynikowych oraz współczynniki równania 
regresji otrzymują obecnie dwa indeksy: górny oznacza numer grupy, a dolny 



Algorytmy analizy regresji 111 

numer zmiennej. Przestrzeń dopuszczalnych wartości parametrów opisuje się na-
stępująco: 

(2 l) !J: r~(~~) .=. ~i~.b~~l ~. ·~· •+•b~~P.' 
E(yh) = bi+b1x1 + ... +b;xP. 

Hipoteza testowana redukuje przestrzeń Q do podprzestrzeni w opisanej następu
jąco: 

(22) w: i~(~?.=. ~Ó·+·b~~1·+· .. „.~~;~P.' 
ECJ"2) = bi +br x. + ... +b; xp. 

Hipoteza testowana H 0 nakłada (h- l)p restrykcji na parametry modelu Q, co 
oznacza, że rozważane płaszczyzny regresji są równoległe względem siebie: 

rb l - - bh 1 - ... - 1, 

Ho: l ....... . 
b~ = ... = b~. 

(22') 

Wspólne wartości bi oznaczono we wzorach (22) przez br. Przypuśćmy, że w gru-
pach 1, ... , h zaobserwowano n1, ... , nh wartości zmiennej y. 

Hipotezę H 0 testujemy za pomocą statystyki F określonej następująco: 

(23) 

gdzie 

• 

F = SSro-SSn 
p(h-1) 

h k 

h 

2: ni-h(p+ 1) 
i=l 

SSa =LI (y~-b~-b~ x;, - .„ -b!x;p)2
; 

k=l i=l 

SSn oznacza w tym przypadku sumę zmienności resztowych wyznaczanych od-
dzielnie dla każdej grupy danych w ten sposób, by współczynniki regresji w jednej 
grupie były estymowane niezależnie od pozostałych grup, a wynikające stąd zmien-
ności resztowe zostały po prostu zsumowane. 

SSro należy wyznaczać według następującej zasady: Najpierw tworzymy układ 
równań normalnych wyznaczający estymatory współczynników M, b!, ... , b;. Ma-
cierz { có} tego układu równań powstaje przez zsumowanie wartości C;i dla po-
szczególnych grup: 

(24) 
h h nk 

* - ~ k - ~ ~ ( .k -k) ( .k -k) cii - L c;i - L ~ .xu-X; .xli-xi , 
k=l k=l l=l 

gdzie i~, xj oznaczają średnie arytmetyczne zmiennych o numerze i oraz j w k-tej 
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grupie danych, xfb x~i oznaczają /-tą wartość i-tej oraz }-tej cechy w k-tej grupie 
danych. Zmienność całkowitą określamy następująco (q = p+ 1): 

h nk 

(24') * ~ ~ ( k -k)2 
Cqq = ~~ Yi-Y . 

k=1 1=1 

Rozwiązując określony powyżej układ równań normalnych za pomocą algorytmu 
opisanego w ustępie 2, otrzymujemy po wprowadzeniu wszystkich zmiennych do 
równania regresji na miejscu przetransformowanego elementu Cąą szukaną zmien-
ność resztową SSro. 

Jeśli hipoteza H0 jest prawdziwa, statystyka F określona wzorem (23) ma rozkład 
h 

g;"-Snedecora z p(h-1) stopniami swobody dla licznika i 2: nr-h(p+ 1) stopniami 
i=l 

swobody dla mianownika. 

5.2. Test identyczności. Za przestrzeń dopuszczalnych wartości parametrów przyj-
mujemy przestrzeń określającą wszystkie płaszczyzny równoległe względem siebie: 

t:J': 1~(~~) .=. ~A·+·b~ ~i·+· .„ .. ~~: ~~, 
E(yh) = bi +b! Xi+ ... +b; Xp. 

t25) 

W przestrzeni tej na parametry bA, b5, ... , bi nakładamy Iz - 1 restrykcji, określając 
tym samym przestrzeń w': 

(26) 

Hipotezą testowaną jest hipoteza 

(26') H~: bl, = . . . = bi. 
• Wspólną wartość parametrów bA :i ••• , bi oznaczyliśmy w równaniu (26) przez B0 • 

Hipotezę H0 testujemy za pomocą statystyki F określonej następująco: 

(27) F = SSw,-SSn, 
h-1 „ 

gdzie SSn, oznacza zmienność resztową obliczaną jako SS(J) przy teście równo-
ległości 

h nk 

(27a) SSn, = L L (yf-bi-b!xil - ... -b;xip)2
• 

k=l i=l 

ss(f), jest obliczane na podstawie wszystkich danych połączonych w jedną grupę, 
w której wyznaczono jedną płaszczyznę regresji 

(27b) ss(f), = t I (yf-Bo-B1Xf1 - ... -Bpxfp)2
• 

k=l i=l 
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Układ równań normalnych określający wspólną płaszczyznę regresji jest wyzna-
czany przez macierz współczynników { cii} obliczanych następująco: 

(28) 

h nk 

cij = L L (xri-xi)(xrj-xj), 
k=l l=l 

gdzie :Xi, :Xi, y oznaczają średnie arytmetyczne i-tej i j-tej cechy objaśniającej oraz 
cechy obserwowanej y we wszystkich grupach łącznie. 

Jeśli hipoteza H 0 jest prawdziwa, to statystyka F określona przez wzór (27) ma 
h 

rozkład Ji'-Snedecora z h-1 stopniami swobody dla licznika i L nt-h-p stop· 
i=l 

niami swobody dla mianownika. 

5.3. Test równości płaszczyzn regresji. Często w analizie kowariancji nie wyod-
rębnia się etapów opisanych w ustępach 5.1 i 5.2, lecz bada od razu istotność 
między przestrzenią Q i w'. W tym przypadku hipotezą testowaną jest hipoteza: 

{
b5=b5=„.=bi, 

H~': ................ . 

b~ = b; = ... = b;. 
(29) 

Hipoteza Hg mow1, ze wszystkie współczynniki równania regresji są takie same 
we wszystkich grupach i nakłada (h-1) (p-1) restrykcji na przestrzeń Q. Hipo-
tezę tę testujemy za pomocą statystyki F obliczanej następująco: 

F- SSw,-SSn . SSn 
- (p + 1 )(h- 1) . ~ . 

~ ni-h(p+ 1) 
i=l 

Jeśli hipoteza H~' jest prawdziwa, to statystyka F określona powyżej ma rozkład 
h 

§-Snedecora z (p+ 1) (h-1) stopniami swobody dla licznika i L ni-h(p+ 1) stop-
i=l 

niami swobody dla mianownika. 

6. Wybieranie najlepszego podzbioru. Rozważmy następujące zagadnienie: Dana 
jest zmienna wynikowa y oraz zbiór p zmiennych x 1 , „., xP, które mogą mieć 
wpływ na zmienną y. Należy wybrać r zmiennych x,

1
, .„, x;, takich, aby współ

czynnik korelacji wielokrotnej R;(ii, ... ,i,) był możliwie duży. Wybranie najlepszego 
podzbioru wymaga uwzględnienia wszystkich możliwych podzbiorów r-elemento-
wych i obliczenia dla każdego z nich odpowiednio współczynnika korelacji wie-
lokrotnej. Ponieważ ilość kombinacji rośnie bardzo szybko wraz z liczbą zmiennych, 
obecnie zagadnienie to jest realne jedynie dla kilkunastu zmiennych. Autorce arty-
kułu jest znany jedynie jeden opublikowany algorytm z tej dziedziny: jest to na pi-
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sana w ALGOLu 60 procedura „nextstep" Garside'a [4], oparta na algorytmie 
opisanym w ustępie 2, pozwalająca w sposób systematyczny przeszukać wszystkie 
możliwe podzbiory zadeklarowanych zmiennych. 

Procedura ta oblicza każdorazowo z zadanej macierzy współczynników kore-
lacji prostoliniowej współczynnik korelacji wielokrotnej między zmiennymi znajdu-
jącymi się w badanym podzbiorze a zmienną wynikową y. Na przykład, dla p = 10 
jest konieczne obliczenie 2P - 1 współczynników korelacji wielokrotnej. Obliczenia 
te trwają na m.c. ODRA 1204 około 3,5 minuty. 

Obliczenia dla większej liczby zmiennych stają się szybko nierealne ze względu 
na czas pracy maszyny. Z tego powodu rezygnuje się często z dokładnego wyzna-
czania najlepszego podzbioru, stosując strategie, które pozwalają wyróżnić podzbio-
ry zmiennych „stosunkowo" dobre. Są to strategie oparte na największych (naj-
mniejszych) przyrostach współczynnika korelacji wielokrotnej, największych (naj-
mniejszych) współczynnikach korelacji cząstkowej, największej (najmniejszej) istot-
ności statystyki „t" testującej istotność współczynników regresji. Strategie te są 
na ogół dwojakiego rodzaju: albo następuje dołączenie do zbioru regresji nowych 
zmiennych, które w połączeniu ze zmiennymi znajdującymi się w zbiorze regresji 
są najbardziej istotne (dają największy przyrost współczynnika determinacji lub ko-
relacji cząstkowej), lub też przeciwnie: rozpoczyna się od pełnego równania regresji 
(wszystkie zmienne znajdują się w zbiorze regresji) i eliminuje się stopniowo zmienne 
najmniej ważne. 

Procedury tego rodzaju znajdują się w pakietach statystycznych firm CDC, ICL 
(opisane w języku polskim przez H. Laskowską [7] i J. Pawłowską [IO]), w pakiecie 
firmowym m.c. ODRA 1304, oraz opracowane niezależnie w różnych krajowych 
ośrodkach obliczeniowych, jak np. Wrocław i Poznań (por. Malec i Caliński [8]). 

Procedura „maxstepregr" opracowana w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu 
Wrocławskiego pozwala łączyć obie opisane wyżej strategie. W zasadzie procedura 
ta jest nastawiona na dołączanie zmiennych do zbioru regresji, lecz dołączanie jest 
wykonywane tylko dla zmiennych wykazujących istotność na zadeklarowanym po-
ziomie ufności. Każdorazowo po dołączeniu nowej zmiennej do zbioru regresji 
bada się za pomocą statystyki „t" istotność zmiennych znajdujących się aktualnie 
w zbiorze regresji, przy czym zmienne nieistotne są usuwane. Po dołączeniu odpo-
wiedniej ilości zmiennych do zbioru regresji, można podwyższyć poziom ufności, 
wskutek czego pewna ilość zmiennych znajdujących się w zbiorze regresji może 
zostać wyeliminowana, stwarzając tym· samym możliwość dobrania innych zmien-
nych, które w połączeniu ze zmiennymi znajdującymi aktualnie się w zbiorze re-
gresji mogą okazać się istotne. W ten sposób manewrując poziomem ufności oraz 
liczbą zmiennych możemy znaleźć kombinacje zmiennych mające stosunkowo duży 
udział w zmienności badanej cechy y. Procedura „maxstepregr" posługuje się je-
dynie dobrym trójkątem macierzy kowariancji - wobec tego na m.c. typu ODRA 
1204 możliwe jest jej wywoływanie dla p ,.., 80 zmiennych objaśniających [13]. 
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