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Regressiosuoran sovittaminen perustuu lineaariseen malliin

Yi = β0 + β1xi + εi, i = 1, . . . , n,

jossa xi on i:s selittävän muuttujan arvo, Yi on i:s vaste, εi on i:s virhetermi
ja β0 (vakiotermi) ja β1 (kulmakerroin) ovat mallin kerroinparametreja. Mal-
lissa selittäjän arvot ovat deterministisiä, mutta vasteet ja virhetermit ovat sa-
tunnaismuuttujia. Virheet εi ovat riippumattomia, ja niillä on kaikilla jakauma
N(0, σ2), jossa varianssiparametri σ2 on tuntematon. Kun mallia sovitetaan,
vastesatunnaismuuttujien arvot on havaittu mutta virheitä ei, ja tavoitteena on
estimoida kerroinparametrien ja varianssiparametrin arvot.

Ensiksi luemme aineiston.

> (e <- read.table("e1.dat"))

stretch distance
1 46 148
2 54 182
3 48 173
4 50 166
5 44 109
6 42 141
7 52 166

Sovitamme lineaarisen mallin, jossa datakehikon e muuttuja stretch on selit-
tävä muuttuja ja distance on selitettävä muuttuja eli vaste.

> m <- lm(distance ~ stretch, data = e)

> m

Call:
lm(formula = distance ~ stretch, data = e)

Coefficients:
(Intercept) stretch

-63.571 4.554

Kuvassa 1 sivulla 2 näemme sovitetun regressiosuoran. Tällaisen kuvan tuotta-
miseksi R:ssä tarvitsee antaa seuraavat komennot.

> plot(e)

> abline(m)
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Kuva 1: Aineisto ja regressiosuora.
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Objektin m tulostamalla saimme edellä selville kerroinparametreille estimoi-
dut arvot: Intercept tarkoittaa vakiotermiä, ja stretch tarkoittaa muuttujaan
stretch liittyvää kulmakerrointa. Saamme lisää informaatiota funktion summa-
ry avulla.

> summary(m)

Call:
lm(formula = distance ~ stretch, data = e)

Residuals:
1 2 3 4 5 6 7

2.1071 -0.3214 18.0000 1.8929 -27.7857 13.3214 -7.2143

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -63.571 74.332 -0.855 0.4315
stretch 4.554 1.543 2.951 0.0319 *
---
Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Residual standard error: 16.33 on 5 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.6352, Adjusted R-squared: 0.5622
F-statistic: 8.706 on 1 and 5 DF, p-value: 0.03186

Kohdasta Std. Error saadaan selville kertoimien estimoidut keskivirheet. Koh-
dasta Pr(>|t|) nähdään p-arvo testille, jossa tarkastellaan kullekin kerroinpara-
metrille erikseen, onko se nollasta eroava. Kohdasta Residual standard error
löytyy estimaatti virhekeskihajonnalle, joka on varianssiparametrin σ2 neliöjuu-
ri.
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