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(Nejaké) Problémy s
chybami



Dnes

Čo ked’ sú chyby korelované?

Čo ked’ majú chyby rôznu varianciu?

Ako otestovat’ fit modelu?

Čo ked’ chyby nie sú normálne rozdelené?
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Gaussovský lineárny model

var(ε) = σ2I =


σ2 0 ... 0
0 σ2 ... 0
...

. . .
0 0 ... σ2

 .
čo ak

var(ε) = σ2Σ?



Σ = SST.

Transformujeme na štandardný model

y = Xβ + ε

S−1y = S−1Xβ + S−1ε

y′ = X′β + ε′

Variancia nových transformovaných chýb ε′ je potom

var(ε′) = var(S−1ε) = S−1var(ε)S−T = σ2I.
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Teda aplikujeme MNŠ na S−1y a S−1X. V tomto prípade
minimalizujeme

(y′ − X′β)T(y′ − X′β) = (y − Xβ)TΣ−1(y − Xβ),

čoho riešením je
β̂ = (XTΣ−1X)−1XTΣ−1y.

Variancia tohoto odhadu je

var(β̂) = σ2(XTΣ−1X)−1.



Odhadnút’ Σ ??

Privel’a parametrov...

Namiesto toho uvažujme akúsi štruktúru.

Napríklad v prípade seriálne korelovaných chýb to môže byt’
εi+1 = φεi + δi, kde δi ∼ N(0, τ2).
V prípade ak sú dáta zoskupené tak môžeme uvažovat’, že
korelácia v rámci skupinu je nejaké číslo φ inak 0.
Chyby môžu byt’ priestorovo korelované.
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Chyby môžu byt’ priestorovo korelované.



Vážená metóda najmenších štvorcov

Majme nezávislé chyby ale s rôznou varianciou.
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Príklady:
Ak var(εi) ∝ xi, tak použijeme wi = x−1

i . Túto závislost’ môžeme
vyčítat’ z diagnostických grafov.
Ak sú yi priemery z ni pozorovaní, potom podla ZVČ je variancia
proporciálna 1/ni. Takže var(yi) = var(εi) = σ2/ni, teda wi = ni.
Príklad: priemerná mzda v rôznych krajinách.
Ak je presnost’ pozorovaní rôznej kvality, tak váhy nastavíme ako
wi = 1/var(yi).



Vhodnost’ fitu

Popisuje náš model dáta dobre?

Ak áno, potom náš odhad variancie šumu σ̂2 blizky skutočnej hodnote
σ2.
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σ̂2
free =

∑
j

∑
i

(yij − ȳj)2/df ,

kde ȳj je priemer v j tej skupine a počet stupňov vol’nosti je
df = n − #groups, teda počet pozorovaní mínus počet skupín.

Potom F-test náš model vs. saturovaný



Čo ked’ naše chyby nie sú normálne?

Problém je, že môžeme byt’ vel’mi citlivý na outlierov.



M-estimation

n∑
i=1

ρ(yi − xT
i β)

ρ(x) = x2 dostávame MNŠ

ρ(x) = |x| sa nazýva least absolute deviation - LAD alebo L1
regresia

ρ(x) =

{
x2/2 ak |x| ≤ c

c|x| − c2/2 inak sa nazýva Huberova metóda a je

čosi medzi MNŠ a LAD. Parameter c volíme ako nejaký robustný
odhad σ. Hodnota propociálna mediánu |ε̂| je vhodná.
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Minimalizácia najmenších štvorcov vedie k riešeniu nasledovnej
sústavy rovníc

XT(y − Xβ̂) = 0,

v prípade WLS máme

n∑
i=1

wixij(yi −

p∑
j=1

xijβj) = 0, ∀j = 1, ..., p

Ak zdiferencujeme
∑n

i=1 ρ(yi − xT
i β) podl’a βj dostávame

n∑
i=1

ρ′(yi −

p∑
j=1

xijβj)xij =

n∑
i=1

ρ′(ui)
ui

xij(yi −

p∑
j=1

xijβj) = 0, ∀j = 1, ..., p,

teda vidíme, že M-estimácia zodpovedá WLS s váhami
w(u) = ρ′(u)/u.



M-estimácia zodpovedá WLS s váhami w(u) = ρ′(u)/u.

V prípade MNŠ je w(u) konštantná
Pri LAD: w(u) = 1/|u|. (Pri u = 0 máme problém, takže to musíme
modifikovat’)

Huberova metóda: w(u) =

{
1 ak |x| ≤ c

c/|u| inak



Least Trimmed Squares

Huberova aj L1 metóda zlyhá ak máme zhluk outlierov. Least trimmed
squares metóda sa pozerá len na určitý počet najmenších reziduálov,
tie ostatné ignoruje.

arg min
q∑

i=1

ε̂2
(i)

Ako zvolit’ q? Odporúča sa začat’ s q = bn/2c + b(p + 1)/2c.

Konfidenčné intervaly? Bootstrap!

Vygenerujeme ε∗ - vektor dĺžky n pomocou vyt’ahovania s
opakovaním z ε̂1, ..., ε̂n

Vytvoríme y∗ = Xβ̂ + ε∗

Pomocou (X, y∗) vypočítame β̂∗

Toto zopakujeme mnohokrát a kvantily distribúcie vygenerovaných β̂∗

použijeme ako konfidenčný interval.
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Obr. 1: Porovnanie: MNŠ (plná čiara), Huberov estimátor (bodkovaná) a LTS
(čiarkovaná). (Zdroj: [?]).



Zhrnutie

(1) Robustné estimátory nám pomôžu s dlhými chvostami distribúcie
chýb avšak nie s korelovanost’ou chýb.

(2) Na štatistickú inferenciu pri robustných estimátoroch používame
bootstrap.

(3) Robustný estimátor môžeme použit’ na detekciu problému s
distribúciou chýb. Ak sa robustný estimátor a estimátor pomocou
MNŠ príliš líšia, je to zdvihnutý varovný prst.

(4) Robustný estimátor je užitočný ked’ treba automaticky
analyzovat’ dáta a outlieri nám môžu výrazne ublížit’.



Ďakujem za pozornost’.


