
1 Ekonometria

1.1 Načítanie dát

Dáta z textového súboru môžeme importovať do Matlabu najjednoduchšie pomocou príkazu
load meno súboru. Nevýhodou je, že sa nám všetky dáta natiahli do jedinej matice. Teda
ďalším krokom je v tomto prípade separácia týchto stĺpcov do jednotlivých premenných.

Úloha. Importujte dáta z textového súboru tree.txt do Matlabu. Jednotlivé stĺpce
potom separujte do premenných: prvý stĺpec=volume, v ďalších potom: height, a diameter.

1.2 Deskriptívna štatistika

Vzorky dát môžu obsahovať aj niekoľko tisíc hodnôt. Deskriptívna štatistiky poskytujú
spôsob, ako tieto dáta charakterizovať pomocou niekoľkých hodnôt, ktoré obsahujú najrel-
evantnejšie informácie.

Základné deskriptívne charakteristiky sumarizuje nasledujúca tabuľka:

mean stredná hodnota
std štandardná odchýlka
var variancia
median medián
min, max najmenšia a najväčšia hodnota
range rozsah najmenšej a najväčšej hodnoty

Niekedy môže byť užitočné znázorniť frekvenciu dát. V Matlabe na to slúži funkcia hist.

Úloha. Vypočítajte tieto deskriptívne štatistiky pre danú vzorku dát. Skúste to pri
tom zavolať funkcie iba raz. Ďalej nakreslite histogram pre každú z daných premenných
osobitne, ale tak, aby sa vám zobrazili v tom istom Figure Window.

1.3 Lineárna regressia

V tejto časti sa pokúsime zistiť vzťah medzi objemom a priemerom stromov.

Odhad koeficientov

Prvú predstavu o týchto vzťahoch nám poskytne grafická vizualizácia týchto hodnôt, tvz.
scatter plot. V Matlabe stačí použiť jednoduchý príkaz
plot(diameter,volume,’o:’).

Na hľadanie závislosti použijeme metódu najmenších štvorcov. K tejto metóde sa v
Matlabe viažu dva základné príkazy: polyfit a polyval. Presnejšie, príkaz polyfit
umožňuje odhadnúť koeficienty polynómu

pn(x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x + a0,

1



ktorým approximujeme zadané dáta. Presná syntax tohto príkazu je
pcoef = polyfit(x,y,n)
Tento príkaz vráti koeficienty pcoef polynómu p(x) stupňa n, ktorý najlepšie aproximuje
vektor y v zmysle najmenších štvorcov pomocou vektora x.

Úloha. Odhadnite koeficienty lineárnej závislosti medzi objemom a priemerom stromov.

1.3.1 Testovanie kvality odhadu

Grafické zhodnotenie. Prvým krokom zistenie vhodnosti vášho modelu by malo byť
grafické porovnanie odhadnutých dát s pôvodnými hodnotami. Pri aproximácii polynó-
mom v Matlabe na to slúži funkcia polyval. Príkaz polyval použije koeficienty pcoef
vygenerované funkciou polyfit na vygenerovanie odhadnutých hodnôt ŷ. Príkaz
yhat=polyval(pcoef,x) vráti vypočítané hodnoty ŷ v bodoch vektora x.

Úloha. Graficky sa presvedčte, aká dobrá je nájdená aproximácia. Zobrazte do toho
istého obrázku pôvodné aj odhadnuté dáta.

Poznámka: Tejto časti sa nebudeme venovať na hodine, ale môže sa vám zísť v letnom
semestri na hodinách ekonometrie, preto ju tu nechavám.

Ďalším krokom je zobrazenie rezíduí. Predpokladom modelu je, že vektor disturbancií
je náhodná premenná s nulovou strednou hodnotou a konštantnou varianciou. Odhadom
týchto náhodných členov sú rezíduá. Vypočítajte strednú hodnotu rezíduí! V prípade testo-
vania štatistických hypotéz pribudne predpoklad normality distrubancií. Funkcia histfit
nakresí historam spolu s prispôsobeným grafom hustoty normálneho rozdelenia. Príkaz
normplot nám poskytuje grafickú predstavu, či daná vzorka dát je z normálneho rozdele-
nia. Ak sú dáta z normálneho rozdelenia, ležia na priamke.

Ak máme malú vzorku dát, histogram neposkytuje jasnú predstavu o tom, z akého
rozdelenia dáta sú. Keďže normálne rozdelenie je jedným z najdôležitejších rozdelení, je
dôležité vedieť povedať, či daná vzorka dát je z normálneho rozdelenia. Graficky je možné
zostrojiť tvz. Q-Q plot. Ide v podstate o graf, kde sa zobrazia kvantily vzorky dát a
porovnajú sa s teoretickými hodnotami. Ak sú dáta z normálneho rozdelenia, ležia na
priamke.

Úloha. Otvor súbor strom_coef.m.

Štatistické vyhodnotenie. Z ekonometrie by vám mali byť známe nasledujúce vzťahy.

Úloha. Otvor súbor statistiky.m. V tomto súbore sa nachádzajú hodnoty pre R2 a
F . Všimnite si, akým jednoduchým spôsobom sa tieto štatistiky dajú vypočítať, nakoľko
Matlab je uspôsobený na prácu s maticami.
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Úloha. Otvor súbor intervaly.m. Príkaz polytool(x,y,1) nájde regresnú priamku a
zobrazí výsledky. Na grafe sú znázornené pôvodné dáta, regresná priamka a tiež 95% interal
spoľahlivosti. Nastavením hodnoty degree môžeme interaktívne meniť stupeň polynómu.
Súčasne môžeme nastavovať x-ové hodnoty a na ľavej strane grafu sa nám zobrazuju pris-
lúchajúce hodnoty y.

Príkaz [y,delta] = polyval(p,X,S) použije výstup vygenerovaný funkciou polyfit
na vygenerovanie odhadov chýb, (ypred−delta) a (ypred+delta). Ak sú rezíduá nezávislé
normálne rozdelené s konštantnou varianciou, v intervale (ypred− delta, ypred + delta) sa
nachádza najmenej 50% predikovaných hodnôt.

1.4 Mnohonásobná regresia

Úloha. Vašou úlohou je estimovať koeficienty nasledujúcej rovnice

y = β0 + β1x1 + β2x2

Ako závislú premennú použite objem, ako nezávislé premenné použite výšku a priemer.
V Matlabe je na mnohonásobnú regresiu zadefinovaná funkcia:

[b,bint,r,rint,stats] = regress(y,X)
Vstup:

• X—matica pozorovaní. Typická matica: X = [ones(n,1) x1 x2], tj. prvý stĺpec
reprezentuje konštantný člen, za ním nasledujú (po stĺpcoch) vysvetľujúce premenné

• y stĺpcový vektor závislej premennej

Výstup:

• b: Odhadnuté koeficienty regresie

• bint : 95% interval spoľahlivosti pre koeficienty

• r: Vektor rezíduí

• rint : 95% interval spoľahlivosti pre rezíduá

• stats : Vektor obsahujúci štatistiku R2, F -štatistiku, p-hodnotu pre regresiu

Úloha. Pozri si súbory multiple_regres.m a multiple_regres2.m. Ďalšou novou
funkciou v súbore multiple_regres2.m je funkcia regstats(y,X). Táto funkcia očakáva
ako vstup závislú premennú y a maticu nezávislých premenných X (bez stĺpca pre konš-
tantný člen). Ako default model regstats požíva lineárny model s konštantým členom. Po
vyvolaní tohto príkazu sa zobrazí interaktívna tabuľka, ktorá ponúka rôzne možnosti výs-
tupu. Príklad výstupných premenných: Coefficients-koeficienty regresie, FittedV alues-
predikované hodnoty, Residuals-rezíduá a pod.

Vo vyšších verziách Matlab-u sa pomocou tejto funkcie dajú získať aj F a t-štatistiky.
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2 Simulácie
Matlab nám umožňuje generovať náhodné čísla z rôznych rozdelení. Najčastejšie využí-
vanými sú príkazy rand a randn, s ktorými sme sa už zoznámili. Našou úlohou teraz bude,
na základe odhadnutých parametrov, zostrojiť generátor na generovanie dvoch náhodných
premenných X z normálneho rozdelenia N(0, 9) a Y z N(0, 4), tak, aby korelácia medzi
týmito premennými bola 0.5.

Použijeme funkciu randn a Choleského rozklad variačno-kovariačnej matice. Zopakujme
si, že Choleského rozklad rozkladá maticu A na hornú trojuholníkovú maticu R tak, že platí:

A = RT R

V prípade variančno-kovariančnej matice

V =

(
σ2

1 cov
cov σ2

2

)

má matica R tvar:
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√
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)

Takýto rozklad nám umožní generovať náhodné čísla s predpísanou koreláciou nasledu-
júcim spôsobom:

1. Vygenerujeme dve náhodné nezávislé premenné X ∼ N(0, 1) a Y ∼ N(0, 1).

2. Definujeme variančno-kovariančnú maticu a urobíme Choleského rozklad tejto matice.

3. Definujeme nové premenné Z a W nasledujúcim spôsobom

Z = R(1, 1)X

a
W = R(1, 2)X + R(2, 2)Y.

Takýmto spôsobom vygenerujeme napr. 10000 hodnôt Z a W . Overíme, že takto
vygenerované hodnoty majú požadované vlastnosti (variancia, kovariancia). Normalitu
môžeme aspoň graficky skontrolovať použitím funkcie hist. Teoretický dôkaz nechávam
na domácu úlohu!
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