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Models Lineals (04-05) 
L'objectiu d'aquest curs és l'estudi dels Models Lineals i les seves aplicacions a diversos 

h b i t s  (economia, salut, enginyeria, i ciencies en general), brasades en exemples, problemes i 
prhtiques m b  paquets estadístics. En primer lloc es presenta el model lineal simple, per la 
seva simplicitat i importhcia i perquk és un bon prbleg per a la comprensió del =del lineal 
múltiple. El model de regressió múltiple expressat matricialment, i amb les seves variants 
(polinomial, interaccions, variables regressores fictícies, ...), & la segona part del curs. Tant en 
la regressió simple com múltiple s'analitzen l'adequació del model, la satisfacció de les hipbtesis 
i la detecció de dades especials, i s'estudien possibles solucions qum es detecten wanarn&a. 

1. L'analisi d e  regressió. Regressi6 lineai simple 

- Introducció als modeis de regressió. Passos previs. 

- La regressió lineal simple: model, hipbtesis, parhetres i estimadors; prediccions i 
residus. 

- Inferencia sobre els parbetres del model: intervals i tests. 

- Interval de conñanca per a la resposta mitjana. Interval de predicció de rioves 
observacions. Iderencies simultanies en la regressió simple. 

- AnUsi de la varihcia (ANOVA) de la regressió simple. 

- Diergdtiw del m d e l  i analisi dels reskctw: Aduacions de la 1iaeeJikat i test 
de manca d'ajust lineai; avaiuwió de I~bnzocedasticitat, normalitat, incorrelació 
i punts atípics i/o influents. 

- Possibles solucions per a l'adequació del model: Transformacions, pesos i a l t r a  

- Complements: Coeficient de determinació (sense ajustar i ajustat); regressió per 
l'origen; regressi6 be! X wbre Y; variable hdepedmib deacOria; metode de dwima 
versemblanca. 

2. Regressid lineal múltiple 

- El model de regressió lineal múltiple. Estirnació dels coeficients per mínims quadrats. 

- Interpretació geomhtrica. Prediccions i residus: propietats. InttkpretaciB del signi- 
ficat dels coeficients de la regressió. 

- Les condicions de Gauss- Markov: Estimació de la varikncia de l'error; propietats 
dels estimadors, de les prediccions i dels residus. 

- La hipbtesis de normalitat: Distribució dels estimadors dels coeficients, de la re- 
sposta mitjana estimada i dels residus de les observacions mostrals. 

- Inferencia en regressió múltiple: Intervals de confiansa i tests individuals per als 
coeficients i per a la resposta mitjana de les dades observades. Tests de significació 
(ANOVA) de la regressió múltiple. Tests amb liigadures: pqincipi de la vaviabilitat 
inc~emental. Estimació de la resposta mitjana i predicció de noves observacions. 



Duraat el curs es farm entregues de problemec i practiques. Tot aixb donara lloc a una 
nota de curs, que sera com a miixim de 3 punts. 

Suposem que O < C 5 3, e% la nata de curs, aleshores la Nota ser& 

C 
Nota = C + EF(1- -) 
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on EF és la nota de I'examen final (sobre 10). 




