
7.2.5. Нелінійна регресія 
Існують лінійні зв’язки, що випливають безпосередньо з відомих 

закономірностей. Так, шлях s, пройдений при постійній швидкості c за 
проміжок часу t розраховується за формулою:  

 

 tcs ⋅= , 

тобто шлях є лінійною функцією часу. А якщо ми розглянемо закон 
вільного падіння, то в цьому випадку відстань s, яку проходило падаюче 
тіло, збільшується пропорційно квадратові часу:  
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де g – прискорення вільного падіння.  
 
 
Хоча зв’язок між s та t не є лінійним, його можна перевести в 

лінійну модель, якщо взяти квадратний корінь з обох сторін закону 
вільного падіння:  
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За допомогою перетворення даних ми дозволяємо комп’ютерові 
створити нову змінну y, що дорівнює значенню квадратного кореня з 
величини s, і розглядати її як залежну змінну, а час t – як незалежну 
змінну, тепер у лінійній залежності: 

 

aty = , 

де 
2
ga = – коефіцієнт.  

 

За допомогою відповідних трансформацій у лінійну модель можна 
перевести й інші нелінійні зв’язки. Приміром, що дуже часто 
зустрічається, є експонентний зв’язок  

 

у = а·еbx, 
 

який можна перетворити у лінійну залежність за допомогою обчислення 
логарифму від обох сторін рівняння  

 

ln (у) = ln(a) + b·x . 
 

Тобто в даному випадку до проведення лінійного регресій-ного 
аналізу необхідно логарифмувати залежну змінну.  

Можливість переводу у лінійну модель потрібно використо-вувати 
завжди, тому що в цьому випадку параметри регресії обчислюються 



безпосередньо, а не визначаються за допомогою ітерацій. 
Найчастіше використовують лінійну, поліноміальну, логарифмічну, 

степеневу, експонентну типи регресій. 
1. Лінійна регресія придатна при моделюванні характеристик, 

значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю. Це 
найбільш проста в побудові модель досліджуваного процесу. Вона 
будується відповідно до рівняння: 

 

y = b1 x + b0 , 
 

де b1 – тангенс кута нахилу лінійної регресії до осі абсцис; b0 – 
координата точки перетинання лінійної регресії з віссю ординат. 

2. Поліноміальна лінія тренду корисна для опису характеристик, 
що мають кілька яскраво виражених екстремумів (максимумів і 
мінімумів). Вибір ступеня поліному визначається кількістю екстремумів 
досліджуваної характеристики. Так, поліном другого ступеня може 
добре описати процес, що має тільки один максимум чи мінімум; 
поліном третього ступеня – не більше двох екстремумів; поліном 
четвертого ступеня – не більше трьох екстремумів і т.д. 

У цьому випадку лінія тренда будується відповідно до рівняння  
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де коефіцієнти c0 , c1 , c2 ... cn – константи, значення яких 
визначаються в ході побудови; n – ступінь поліному. 

3. Логарифмічна лінія тренду з успіхом застосовується при 
моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко 
міняються, а потім поступово стабілізуються. Будується відповідно до 
рівняння 

 

у = a ln(x) + b, 
 

де a, b – константи. 
4. Степенева лінія тренду дає гарні результати, якщо значення 

досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною 
швидкості росту. Прикладом такої залежності може служити графік 
рівноприскореного руху автомобіля. Якщо серед даних зустрічаються 
нульові чи негативні значення, вико-ристовувати статиcтичну лінію 
тренду не можна. 

Будується відповідно до рівняння 
 

у = a хb, 
 

де a, b – константи. 
5. Експонентну лінію тренду варто використовувати в тому 

випадку, якщо швидкість зміни даних монотонно зростає. Для даних, 
що містять нульові чи негативні значення, цей вид наближення також не 



застосовуємо. 
Будується відповідно до рівняння 
 

у = a·еbх, 
 

де a, b – константи. 
При підборі моделі апроксимації слід розрахувати значення 

величини R2, що характеризує вірогідність апроксимації: чим ближче 
значення R2 до одиниці, тим надійніше лінія тренду апроксимує 
досліджуваний процес.  

Розглянемо перераховані показники більш докладно. 
Інформативність моделі оцінюється за величиною коефіцієнта 
множинної кореляції і величиною розрахункового значення           F-
відношення (критерію Фішера) для коефіцієнта кореляції. Обидві 
величини повинні бути якомога більшими: бажано, щоб значення 
множинної кореляції було від 0,9 і вище, а значення F-відношення – 
принаймні на порядок більше табличного. Неінформативністъ чи низька 
ін форма-тивність може бути викликана наступними причинами: 
• неправильний вибір структури рівняння регресії;  
• неправильний вибір числа рівнів варіювання (їх занадто мало);  
• діапазони зміни перемінних занадто вузькі;  
• у план і експеримент включені не всі значимо впливаючі фактори;  
• на аналізований відгук занадто великий вплив роблять “шумові” 

(некеровані, неконтрольовані) ефекти.  
Неінформативну модель використовувати не можна. 

 


