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Abstract. The ordinary Method of the Least Squares (MLS) minimizes the scatter of all 
squares of deviations from the demanded estimation. Therefore, only one large deviation (or 
strong error in the data) causes strong change of the result. The Method of the Least 
Trimmed Squares (MLTS), introduced by Rousseeuw in 1984, minimizes the left part of the 
ranged squares of the deviations, containing at least the half of the data number. That’s why 
some very large squares of deviations may be present in the right part of the ranged squares 
of deviations, up to about 40% of the data, but MLTS ignores them. However, while the 
MLS produces formulas for calculation of the statistical parameter (e.g. the slpoe of the 
regression line), the MLTS tests and qualifies each available pattern of possible solution: 
each data point in 1D case, each line through pair of points in 2D case, each plane through 
triad of points in 3D case, etc. For that reason the MLTS consumes extraordinary computing 
timeq lut the novadays computers and algorithms are enough fast. Four chosen applications 
of the MLTS are presented here: building of a spectral continuum in the presence of many 
strong spectral lines, revealing of the „main sequence” in pistol-like diagram (two cases) and 
tracing the line of the maximum population on a diagram with numerous „bad” data. Some 
recommendations about the fast computations with use of the MLTS are given. 
Keywords: data analysis – models; statistical – methods 

Построяване на регресии при множество силно отклоняващи се 
данни чрез Метода на отбраните най-малки квадрати 

Цветан Б. Георгиев 

Ординарният Метод на най-малките квадрати (МНК) минимизира разсейването на 
всички квадрати на отклонения от търсената оценка на статистическия параметър. 
Затова дори едно силно отклонение (или груба грешка в данните) предизвиква силно 
изменение на резултата. Алтернативният Метод на отбраните най-малки квадрати 
(МОНК) минимизира разсейването на лявата част на подредените квадрати на 
отклонения, включваща поне половината данни. Така множество големи квадрати на 
отклонения могат да присъстват в дясната част на подредените квадрати на 
отклоненията, до около 40% от данните, защото МОНК ги игнорира. Обаче, докато 
МНК дава формули за изчисляване на статистическия параметър (напр. наклон на 
регресионна права), МОНК тества и окачествява всеки от достъпните образци на 
възможни решения. Основните случаи са следните: всяка данна в едномерния случай, 
всяка права през двойка точки в двумерния случай, всяка равнина през тройка точки в 
тримерния случай и т.н. Затова МОНК консумира извънредно много компютърно 
време, но съвременните компютри и алгоритми са достатъчно бързи. В тази работа са 
представени четири избрани приложения на МОНК: прекарване на спектрален 
континуум в присъствието на множество силни спектрални линии, изявяване на 
„главна последователност” в пистолетовидна диаграма (два случая) и трасиране на 
линията на максимална населеност на диаграма с множество „лоши” данни. Дадени са 
и някои препоръки за по-бързи пресмятания при използването на МОНК. 
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Въведение 

Фитирането на статистически зависимости чрез регресионни линии или 
повърхности, построени по Метода на най-малките квадрати (МНК; 
Method of the Least Squares, MLS), е широко разпространено в 
практиката на научните изследвания. МНК се базира на Принципа за 
най-малките квадрати, въведен от Льожандр и Гаус, според който най-
добрата оценка на търсения параметър е тази, която минимизира 
квадратите на отклоненията от оценката. Основното достойнство на 
този принцип е, че той дава формули за изчисляване на регресионните 
параметри. А понеже формулата за средно-аритметичната стойност, 
даваща оценка на (неизвестната) средна стойност (математическо 
очакване) на едномерна случайна величина може да се изведе от 
Принципа за най-малките квадрати, то всички оценки на параметри, 
получени по МНК имат по аналогия смисъл на средно-аритметични 
оценки. 

Според теорията МНК е коректно приложим при система от 
статистически допускания, най-вече че стойностите на аргумента 
(независимата променлива) хk са точно известни, а всяка стойност на 
функцията (зависимата променлива) уk съдържа добавена нормална 
грешка (случайна величина с нулево математическо очакване и крайна 
ненулева дисперсия). Обикновено се смята, че статистическите 
допускания са приблизително изпълнени и удобният за практиката 
МНК се прилага повсеместно. Най-често се оценяват параметрите на 
статистически зависимости, представими чрез полиноми или хипер-
повърхнини от ниска степен. 

Фундаменталният недостатък на МНК е, че дори една груба грешка 
(y-данна, която се отклонява силно от предполагаемата зависимост) 
води до силно изменение на оценката на параметъра. Затова се говори, 
че МНК има асимптотично нулева робастност (якост, устойчивост) 
спрямо силни отклонения в данните. Обикновено това не е проблем, 
защото изследователят познава точките си и изхвърля предварително 
грубите грешки. Обаче, проблемът става сериозен, когато (i) фракцията 
на данните с груби грешки е голяма (напр. 30-40%), (ii) аргументите са 
повече от един (т.е. визуалният контрол е труден) и (iii) МНК се прилага 
многократно „сляпо” (при обработка на редове от данни или числени 
изображения). В такива случаи следва да се прилага метод за 
построяване на регресия, който да е робаст, т.е. да е устойчив на 
влиянието на силно отклоняващи се данни. Трябва да се отбележи, че 
думата робаст (англ. – robust) е възприета напр. в руската литература по 
математическа статистика и няма причина да бъде заменяна с точния 
български превод – „як”. 

За оценка на средната стойност на едномерно разпределение вместо 
средно-аритметичната стойност може да се използва медианната 
стойност, която също има асимптотична робастност 50%. Медиана 
вместо средно-аритметично се използва широко при изглаждането на 
редове от данни и/или числени изображения, но не е ясно как да се 
дефинира медиана на многомерно разпределение или как да се построи 
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медианна регресия. За щастие, съществува по-добро решение – може да 
се и изчислява мода на многомерно разпределение, както и да се 
построява модална регресия. 

Забележителен и прост по същността си метод – модален и робаст – е 
Методът на отбраните най-малки квадрати (МОНК; Method of the Least 
Trimmed Squares, MLTS). Той е въведен от Peter Rousseeuw (1984). 
Анализ и примерни приложения на този метод са дадени от Rousseeuw 
& Leroy, Rousseeuw & Van Driessen (1999) и Georgiev (2008). 
Теоретично МОНК се характеризира с максимално възможната 
асимптотична робастност 50% и затова се определя като „екстремално 
робаст”. На практика МОНК игнорира успешно до около 40% от 
данните, чиито у-стойности се отклоняват силно от подозреваемата 
зависимост, независимо колко силни са отклоненията. 

За тази и други подобни работи авторът на тази статия е разработил 
система от компютърни С-програми. Тук в Раздели 1 – 4 са представени 
4 подбрани примери при които МНК е неефективен, но МОНК изявява 
предполагаемата регресия приблизително така, както изследователят би 
я очертал „на око”. В Раздел 5 са дадени някои указания за ускоряване 
на изчислителния процес. 

1 Екстремално робастият „Метод на отбраните най-
малки квадрати” (МОНК) 

Според „Принципа за отбраните най-малки квадрати” най-добрата 
оценка на търсения параметър е тази, която минимизира болшинството 
на малките квадрати на отклоненията от оценката. Основното 
предимство на този принцип е, че той игнорира големите квадрати на 
отклоненията. Затова, докато МНК се основава на минимизирането на 
сумата от всички квадрати на отклонения от предполагаемата 
зависимост, МОНК се базира на минимизирането на отбрани квадрати 
на отклонения. Основното практическо отличие на МОНК от МНК е, че 
при МОНК няма как да се изведат експлицитни формули за изчисляване 
на оценките на параметрите. Затова прилагането на МОНК се състои в 
тестване на всеки елемент на някаква система образци на решения. 
Търси се образецът, за който сумата на отбраните най-малки квадрати е 
минимална. 

Образците за МОНК съответстват на размерността на 
пространството, в което се работи. При едномерна случайна величина 
потенциално решение (оценка на средната стойност чрез емпиричната 
мода на разпределението) е всяка точка (данна). При случайна права в 
равнината потенциално решение (модална права) е правата през всяка 
двойка точки. При случайна равнинна в пространството потенциално 
решение (модална равнинна) е равнината през всяка тройка точки и т.н. 

Отбраните най-малки квадрати заемат лявата част от възходящо 
подредените квадрати на отклоненията, но не по малко от 50% от броя 
на данните плюс 1. Резултатът за оценявания параметър съответства на 
оценка на емпиричната мода на разпределението на отклоненията, която 
все пак остава малко отместена към по-тежката опашка на 
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разпределението спрямо истинската, но неизвестна (ненаблюдаема), 
мода. Затова докато оценките на параметрите на статистически 
зависимости, получени по МНК са „средно-аритметични”, то тези 
получени по МОНК са „модални” (по-точно, „квази-модални”). 

Изискването за употреба на най-малко 50% + 1 от квадратите на 
отклоненията, т.е. на „просто болшинство”, следва от необходимостта 
да се изявява главната (най-населената) мода при мулти-модално 
разпределение на отклоненията. При n данни броят на половината 
данни, като „просто болшинство”, e nh = n/2 + 1. Изследователят може 
да избере и по-голямо болшинство данни. При това, когато nh клони към 
n резултатът, получен чрез МОНК, клони към резултата, получен чрез 
МНК. 

Ето как работи алгоритъмът на МОНК в най-простия случай, като 
модален (квази-модален) оценител на средната стойност µ чрез 
емпиричната модална стойност m. 

0. Въвеждат се данните yj, j = 1, …, n от измервания на случайната 
величина Y. 

1. За всяка точка (стойност) yj се изчисляват всичките n квадрати 
на отклонения от нея ∆yij = (yi – yj)2, i = 1, …, n; 

2. За всяка такава точка се отбират (измъкват и подреждат 
възходящо) само nh = (n/2 + 1) броя квадрати на отклонения ∆yij. 
(Няма нужда да се подреждат всичките n отклонения.) 

3. Пресмята се сумата Sj на отбраните отклонения, която е 
основната характеристика на точката yj като потенциална 
оценка на модата; 

4. Извежда се като решение (в случая – мода на 1D данни) 
стойността yk, за която сумата Sk на отбраните nh квадрати на 
отклонения спрямо yk е най-малка. 

5. Извежда се като оценката sO на стандартното отклонение σ за 
математическото очакване µ във вида: 

(0) sO = 2 [Sk /(nh – 1)] 1/2. 
Трябва да се отбележи, че тук умножаването по 2 компенсира 

определянето на sO по само половината от данните. Така (при допускане 
за нормално разпределение на отклоненията) резултатът от МОНК става 
сравним с резултата, получен по всички данни чрез МНК. В този 1D 
случай броят на тестваните образци на решения, каквито тук са 
отделните точки, е N = n. 

Когато се търси център на 2D, 3D и т.н., дискретно разпределение 
МОНК проверява всяка точка (вектор) rj като потенциално решение. За 
целта се използват пространствените квадрати на отклонения  
∆rij = |ri – rj|2. Решението е векторът rk, спрямо който сумата на отбраните 
квадрати е най-малка. И в този случай, независимо от размерността на 
пространството, броят на тестваните образци на решения, каквито и тук 
са отделните точки, е N = n. 

Ето как работи МОНК и в най-разпространения 2D случай, като 
оценител на модална регресионна права от вида <y> = a + b x. 

0. Въвеждат се стойностите (хj, yj), j = 1, …, n. 
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1. За всяка двойка точки [(xi, yi) (xj, yj)], разглеждана като 
потенциален носител на търсената права, се определят 
параметрите al и bl на нейната права <y> = al + bl x. След това се 
изчисляват всичките n квадрати на отклонения на точки от тази 
права ∆ylj = (yl – al - bl xj)2, l = 1, …, n. 

По-нататък се изпълняват стъпките 2, 3, 4 и 5 от предния случай. 
Броят на тестваните образци на решения (правите през всички двойки 
точки) е равен на броя комбинациите от 2 елемента сред общо n 
елемента, т.е. N = n (n – 1)/2. 

При търсенето на модална квадратична регресия от вида 
<y> = a + b1 x + b2 x2 или на модална регресионна равнина от вида 
<z> = a x + b y + c се оценяват 3 параметъра. Алгоритъмът е подобен на 
горните, като броят на тестваните образци е N = n (n – 1) (n – 2)/6. При 
търсенето на модална кубична регресия от вида 
<y> = a + b1 x + b2 x2 + b3 х3 или на модална регресионна хиперравнина 
от вида <t> = a x + b y + c z + d се оценяват 4 параметъра и броят на 
тестваните образци става N = n (n – 1) (n – 2) (n – 3)/24. 

В последните случаи, при хиляди данни (точки), МОНК употребява 
много голямо компютърно време – от часове до десетки денонощия. 
Това е основната причина този метод да не е популярен. Все пак, има 
известни възможности за ускоряване на работата на МОНК, отбелязани 
в Раздел 5. 

В тази работа се представят приложения на МОНК в случаи, когато 
МНК е безполезен. Използват се регресионни модели на линейна, 
параболична, квадратична и кубична зависимости, както следва: 

(1) <y> = b0 + b1 x 

(1+) <y> = b0 + b2 x2

(2) <y> = b0 + b1 x + b2 x2

(3) <y> = b0 + b1 x + b2 x2 + b3 x3

На фиг. 1 е представен нерешим за МНК и лесен за МОНК случай – 
прекарване на спектрален континуум в присъствието на множество 
абсорбционни спектрални линии. Използвана е част от спектъра на АМ 
звездата HD 198391, съдържащ 600 точки със стъпка 0.01 nm. Спектърът 
е получен с 2-м телескоп на НАО Рожен (Budaj & Iliev, 2002) 

В този пример континуумът изглежда праволинеен и регресионната 
права, построена по МОНК (плътна линия) потвърждава това. 
Регресионната права, построена по МНК (прекъсната линия) се 
отклонява забележимо от континуума. Отклонението нараства на дясно, 
където „тежи” силната спектрална линия Нα. Спрямо нивото на сигнал 
I = 80 000 относителните стандартни грешки на правите от вида (1), 
построени по МНК или по МОНК, според формулата (0), са съответно 
9.6% и 0.4%. 
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Фиг. 1. Сравнение на спектрални континууми, построени като регресионни прави чрез 
МОНК и МНК. В този случай МНК изглежда безполезен, но МОНК решава проблема. 
Вертикалните отсечки представят стандартните грешки. (По данни, предоставени от 
I. Kh. Iliеv, 2014). 

В примера на фиг. 1 успешното прекарване на спектрален континуум, 
въпреки множеството силни линии, се базира на простия и ясен 
статистически принцип, заложен в МОНК. Необходимо е, обаче, 
предварително да е ясно, (i) че континуумът е представим чрез линейна 
(или квадратична, или кубична или г.н.) функция и (ii) че точките от 
континуума са поне около 60% от всички точки и присъстват във 
всички части на спектъра. 

2 Изявяване на „главна последователност” на 
диаграмата „доход – самочувствие” за населението от 
различни държави 

На фиг. 2.1 са представени резултати от социологично проучване на 
тема „доход и самочувствие на населението” в 65 държави през 1999 г 
(Inglehart & Klingemann, 2000). Фракцията от населението с 
положително самочувствие („субективно психично благополучие”) е 
определена като средноаритметичен процент на фракциите на 
„щастливите” и „удовлетворените от живота”. За доход на населението 
е използван брутният вътрешен продукт на глава от населението за 
1995 г, в щатски долари. 

По данните от това проучване Baychinska & Bakracheva (2007) 
изявяват две специални групи държави, оградени на диаграмата със 
затворени криви. Първата от тях се намира в горния десен ъгъл на 
диаграмата и съдържа около 15 най-високо развити страни, 
характеризирани като „исторически протестантски държави”. Тяхното 
население има най-висок доход и най-високо самочувствие. Във втората 
група, разположена в долния ляв ъгъл на диаграмата, влизат около 
20 бедни и не съвсем бедни държави, характеризирани като „бивши 
комунистически държави”. Тяхното население има нисък доход и 
различно, ниско и не съвсем ниско, самочувствие. Изключение от тази 
група са Китай и „Източна Германия”. Явно се вижда и трета, най-
многобройна група, от бедни до средно богати (нормални?) държави, 
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разположени в горния ляв ъгъл на диаграмата Те имат католически, 
мюсюлмански и източни религии, а населението им има високо 
самочувствие. 

Следвайки авторите трябва да добавим, че във втората група най-
долу вляво се намират 8 държави, сред които и България, които 
очевидно се отделят като исторически ортодоксални (източно-
православни) християнски държави. (За Гърция няма данни.) 

 
Фиг. 2.1. Съпоставяне на средния доход на населението в щатски долари за 1995 г. 
(абсциса) и процента от населението, споделящо високо самочувствие през 1999 г. 
(ордината) по Baychinska & Bakracheva (2007). 

Дали от диаграмата на фиг. 2.1 може да бъде извлечена статистическа 
зависимост? Данните образуват облак от точки формата на пистолет, но 
в горната част на диаграмата се вижда широка ивица от точки с 
положителен наклон. Тази „главна последователност” следва да може да 
се изяви и чрез математически метод. Това е по силите на МОНК. 

На фиг. 2.2.а и фиг. 2.2.b са представени различни фитирания на 
точките от диаграмата, показана на фиг. 2.1, по МНК (прекъснати 
линии) или по МОНК (плътни линии). На фиг. 2.2.а се виждат 
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регресионни зависимости от типове линейна (1) и квадратична (2), а на 
фиг. 2.2.b са представени кубични зависимости от типа (3), както и 
специалният случай на параболична зависимост от типа (1+), построена 
по МОНК. 

 
Фиг. 2.2. Фитиране на пистолетовидната диаграма „доход P – самочувствие Q”, 
показана на фиг. 2.1, чрез МНК (прекъснати линии) и МОНК (плътни линии) според 
регресионните модели (1) – (3). Точките с кръгчета са „добрите” 33 точки, използвани 
от МОНК за квадратичната зависимост от типа (2) в случая (а) и за параболичната 
зависимост от типа (1+) в случая (b). Точките без кръгчета са „лошите” 32 точки, 
игнорирани от МОНК в съответните два случая. Вертикалните отсечки представят 
стандартните грешки на двата метода. 

На фиг. 2.2 се вижда, че МНК се влияе силно от данните в долната 
лява част на диаграмата и не изявява видимата „главна 
последователност”. При това квадратичната регресия от типа (2), 
построена по МНК, има стандартна грешка s = 11.4%. Обаче, МОНК във 
всички случаи игнорира данните в долния ляв ъгъл на диаграмата като 
нетипични за диаграмата. Сред представените криви най-добре стои 
построената по МОНК квадратична регресия от типа (2), със стандартна 
грешка от типа (0) sO = 6.4% (фиг. 2.2.а). Тази зависимост се отличава 
малко от линейната зависимост, построена по МОНК, но силно от 
линейната зависимост, построена по МНК,показана пак там. Кубичните 
регресии са незначително по-добри от квадратичните и като по-трудни 
за интерпретация следва да се игнорират. Любопитно е, че 
параболичната зависимост от вида (1+), построена по МОНК, със 
стандартна грешка sO = 6.8% (фиг. 2.2.b) се оказва от вдлъбнат тип. 
Според нея е възможно в още по-богати държави 10% от населението да 
има много високо самочувствие. Все пак, изборът на модела и 
интерпретацията му принадлежат на изследователя. 

За тренировка по данните представени на фиг. 2.1 може да се фитира 
и обратната зависимост „самочувствие – доход”, въпреки че тя няма 
смисъл. Тогава диаграмата ще бъде пак пистолетовидна, а нетипично и 
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силно отклоняващо се малцинство ще бъдат точките, съответстващи на 
най-развитите държави, които сега са в горния десен ъгъл на 
диаграмата. 

3 Изявяване на „главна последователност” на 
диаграмата „маса – плътност” за твърди тела от 
Слънчевата система 

На фиг. 3.1 са съпоставени масите и средните плътности на 70 тела от 
Слънчевата система, без Слънцето, разделени на 4 групи. В първата 
група влизат 44 обекта, сред които са 4 планети от земен тип, 30 
спътници на планети и 10 планети-джуджета (плутоноиди). Във втората 
група влизат 18 астероиди, включително Церера. Във третата група са 
включени твърдите ядра на планетите гиганти, а в четвъртата група са 
самите планети гиганти. Диаграмата обхваща тела с диаметри над 
100 км, вписващи се в 8 порядъка по маса и 3 порядъка по плътност. 
Данните са от Интернет. 

 
Фиг. 3.1. Диаграма „маса – плътност” за тела от Слънчевата система: точки – 
планети, спътници и плутоноиди; звездички – астероиди; кръгчета – твърди 
ядра на планетите гиганти; кръгове – планетите гиганти; прекъсната крива – 
квадратична МНК регресия, построена само по данните, представени с точки. 
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Разпределението на данните на фиг. 3.1 също може да се разглежда 
като пистолетовидно, обаче неговата „главна последователност” е 
диагонална, вдлъбната и слабо населена в горния си десен край. 
Напротив, долният ляв край на диаграмата е силно населен и широк във 
вертикално направление. Там присъстват астероиди, които, според 
оценките на техните маси имат аномално високи средни плътности, 
дори по-големи от средната земна плътност. Там има и тела с аномално 
ниски плътности, по-малко плътни от леда. Възможно е някои от 
последните, напр. сатурновите спътници Янус и Хиперион, да имат 
силно подценени плътности. В долния десен ъгъл на диаграмата, много 
далеч от „главната последователност” се разполагат планетите гиганти. 
Те са нанесени за пълнота и нататък на се използват. 

На фиг. 3.2 са представени различни фитирания на разпределението 
на 66 твърди тела, показани на фиг. 3.1, с изключение само на планетите 
гиганти. В този пример регресиите, построени по МНК, както и правата 
и параболата, построена по МОНК на фиг. 3.2.а, не изявяват добре 
подозреваемата „главна последователност”. Това правят квадратичната 
и кубичната зависимост, построени по МОНК, които игнорират най-
тежките и най-леките малки тела. Квадратичната зависимост е по-
проста и следва да бъде предпочетена. На фиг. 3.2.b са представени 
квадратични зависимости от типа (2), построени по МНК и МОНК. 
Съответните стандартни грешки (за МОНК – от типа (0)), в 
логаритмичната ордината са 0.268 и 0.126, а в съответната линейна 
скала те са 85.2% и 33.1% 

 
Фиг. 3.2. Фитиране на пистолетовидната диаграма от фиг. 3.1 чрез МНК 
(прекъснати линии) и МОНК (плътни линии) според регресионните модели (1) 
– (3). Точките с кръгчета са „добрите” 31 точки, използвани от МОНК за 
кубичната зависимост от типа (3) в случая (а) и за квадратичната зависимост 
от типа (2) в случая (b). Точките без кръгчета са 29 „лоши” точки, игнорирани 
от МОНК в съответните два случая. Вертикалните отсечки представят 
стандартните грешки на двата метода. 
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Квадратичната и кубичната зависимости на фиг. 3.2 следват линията 
на максимална населеност на „главната последователност” и изтъкват 
важни факти за разглежданите тела от Слънчевата система. Първо, 
тежките ядра на планетите гиганти (според съвременните оценки на 
техните маси и радиуси), вкл. планетата Меркурий, не принадлежат на 
главната последователност, т.е. те са като че ли прекалено плътни за 
размерите си. Второ, шестте най-големи спътници на планети се 
разделят ясно по плътност на две тройки - тежки (Йо, Луна и Европа, 
подкрепящи главната последователност) и леки (Ганимед, Титан и 
Калисто, отклоняващи се съществено от главната последователност). 
Трето, сред по-леките обекти, с маси 1018 – 1020 kg, множеството на 
астероидите се характеризира със съществено по-висока средна 
плътност спрямо множеството на спътниците на планетите. Особено 
изпъкват „тежките” обекти Психе и Ефросине. 

4 Определяне на линейна статистическа зависимост 
между цветови индекси на две астрономични 
фотометрични системи 

В практиката най-често се налага оценяване на параметрите на линейни 
регресии. Ако има множество „лоши” данни, но не повече от около 40% 
от всички данни, тогава е полезно да се прилага МОНК. На фиг. 4 е 
показана диаграма, съпоставяща наблюдаеми цветови индекси (B-R)o на 
звезди в някаква (недобре стандартизирана) система със стандартните 
такива (B-R)s. Данните, 6243 на брой, са предоставени любезно от 
А. Kostov (2014). 

 
Фиг. 4. Линейни зависимости между цветовите индекси на звезди, измерени в две 
фотометрични системи: пунктирна права – „ъглополовящата”, с ъглов коефициент 1, 
прекъсната линия – регресията по МТК, с наклон 1.05, плътна линия – регресията по 
МОНК, с наклон 0.86. а) Правите и всичките 6243 точки; b) Правите, както в случая а), 
но са изключени „добрите” точки и са показани само „лошите” 3122 точки, 
игнорирани от МОНК. (По данни на A. Kostov, 2014). 



Цв. Георгиев 12

В примера на фиг. 4.а МОНК трасира правата линия по най-високата 
населеност на диаграмата, използвайки „просто болшинство” от 
данните. При това половината от точките, сред които и силно 
отклоняващите се точки, се игнорират. На фиг. 4.b са показани само 
точките, които са игнорирани от МОНК. Стандартната грешка по МНК 
е 0.49, а според МОНК, по формулата (0) тя е 0.23. В случая е важно е, 
че се игнорират точките, разположени в горната дясна част на 
диаграмата, за които е известно че са получени от „лоши” измервания, 
като, обаче, не е известно точно кои точки са такива. И тук решението 
за използване на една или друга регресия следва да се вземе от 
изследователя. 

5 Някои особености и възможност за ускоряване на 
изчисленията при МОНК 

Освен като крайно решение, МОНК може да се прилага и като първо 
приближение, с цел изхвърляне на силно отклоняващи се точки. След 
това, върху останалите „добри” точки може да се прилага МНК като 
второ и окончателно приближение. 

Решението по МОНК е по принцип „грубо”, но има възможност да се 
извлече не само най-добрият образец, но напр. трите най-добри образци. 
От тях могат да се образуват и три междинни образци, като един от тях 
може да се окаже съществено по-добър. В 1D случая това се 3 точки и 
съответно още 3 точки, получени като средно-аритметично на всяка 
двойка от трите. В 2D случая това са 3 прави и още 3 прави, получени 
като бисектриси на всяка двойка сред трите прави и т.н. Така се 
получава по-малко грубо решение (Georgiev, 2008). 

В тази статия при особено важния случай на линейна регресия от 
типа (1), са минимизирани само сумата от квадратите на вертикалните 
отклонения на точките (∆yk

2). Но в зависимост от потребностите на 
конкретната задача МОНК позволява минимизиране с „еднаква 
трудност” на всеки от седемте видове отклонения на точка от права: 
вертикално, хоризонтално, ортогонално, диагонално (средно 
квадратично), бисектрално, хармонично, аритметично и геометрично 
(вж. Georgiev, 2008). По принцип МОНК не дава формула за 
стандартната грешка на коефициента на наклона, но има емпирична 
възможност за „окачествяване” на този коефициент (Georgiev, 2008). 

Най-важната особеност на МОНК, която възпира интереса към този 
метод, въпреки, че простият му алгоритъм е лесно програмируем, е 
рязкото увеличаване на броя на образците N, които трябва да се 
изследват с увеличаването на броя точки n и с увеличаване на 
размерността на пространството на регресията. При регресиите от 
типове (1), (2) и (3) и други подобни това са броевете комбинации Nc 
сред n елемента от класове, съответно, 2, 3 и 4. Но в процеса на 
изчисленията доминира задачата „сортиране на реални числа”, която 
пък се базира на операцията „намиране на по-малкото от две реални 
числа”. Затова в най-тежкия мислим случай, когато постъпващите за 
отбиране n отклонения са обратно подредени, за подреждането на 
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половината от тях чрез най-простия алгоритъм са необходими около 
0.75 × n2/2 сравнения. С отчитане на нарастването на броя комбинации, 
броят сравнения става Nd = Nc × 0.75 ×n2/2. Зависимостите на Nc и Nd от 
n са показани на фиг. 5. 

И така, при търсенето чрез МОНК на най-добрия полином от първа 
степен броят комбинации нараства пропорционално на n2, при полином 
от втора степен – пропорционално на n3, при полином от трета степен – 
пропорционално на n4 и т.н. Например за регресионен полином от трета 
степен през 100 точки МОНК следва са тества ≈ 15.7 × 106 комбинации, 
но при 1000 точки комбинациите стават ≈ 44.2 × 109. Следва да се 
приеме, че в тежките случаи, когато експерименталните точки са много, 
е достатъчно да използват малка част от възможните комбинации. 
Използваната част може да бъде отбрана чрез генератор на случайни 
числа, но е по-добре в реда на комбинациите да се прави „прескачане 
през m” комбинации, както следва. 

 
Фиг. 5. Прекъснати линии: нарастване на броя на тестваните образци Nc (комбинации 
от двойки, тройки и четворки точки) при построяване съответно на линейна, 
квадратична и кубична зависимост от вида (1), (2) и (3) в зависимост от броя 
експериментални точки n. Плътни линии – съответните нараствания на максималните 
броеве компютърни операции Nd от типа „намиране на по-малкото от две реални 
числа” в процесите на отбиране на най-малките отклонения Nd = Nc × n2/2 (когато 
постъпилите за отбиране отклонения са обратно наредени по големина). Вертикалните 
линии сочат максималните броеве компютърни операции на разгледаните примери на 
фиг. 3, 4 и 5. Триъгълниците показват броя комбинации при хазартните игри ТОТО 
„5 от 35”, „6 от 49” и Спорт-ЛОТО „5 от 80”. 

Нека множеството на емпиричните точки да бъде подредено, напр. по 
първата координата. В случая на зависимост от първа степен (за 
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регресионна права) МОНК изрежда и тества N = n (n –  1)/2 комбинации, 
което може да се представи чрез C-инструкциите: 
N=0; for (i=0; i<n-1; i++) for (j=i+1; j<n; j++) { N++; 

/* Тук се разполага частта от програмата, която тества образците 
и извлича най-добрия образец */ } 

В този случай съседните чифтове от точки, номерирани като (i,j), 
напр. (0, 1) (1, 2), (2, 3), и т.н, (0, 2), (2, 4), (4, 6), и т.н. или, изобщо 
(0, 0 + m), (0 + m, 0 + 2 m), (0 + 2m, 0 + 3m), и т.н., могат да бъдат 
отминати като „непълноценни поради съседство”. В общия случай, 
започвайки с точка номер 0 и използвайки само двойки от точки, които 
имат разлики в номерата кратни на m, броят на използваните 
комбинации намалява около m2 пъти. Но за да се използват всички 
точки, следва да се тестват и случаите (k, k + m), (k + m, k + 2m), 
(k+ 2m, k +3m), и т.н., за k = 0,…, m, т.е. около m пъти повече 
комбинации. 

Намаленият брой комбинации, зависещ от стъпката m, може да се 
програмира чрез C-инструкциите 
M=0; for (k=0; k<m; k++) for (i=k; i<n-m; i+=m) for 
(j=i+m; j<n; j+=m) { M++; 

/* Тук се разполага частта от програмата, която тества образците 
и извлича най-добрия образец */ } 

Тук М е броят на използваните комбинации. Намаляването на броя на 
използваните комбинации в типовете регресии е съответно (N/M) ~ m в 
случаите (1) и (1+), (N/M) ~ m2 в случая (2) и (N/M) ~ m3 в случая (3). 

В примерите в раздели 2 и 3 броят точки е малък и изчисленията за 
регресия от вида (2) продължават 1-2 сек. В примера на фиг. 2, при 600 
точки, броят на всички комбинации е 179700. Въведена е стъпка на 
прескачане на комбинации m = 51, в резултат на което броят на 
тестваните комбинации е намален 56 пъти и изчисленията са завършили 
за около 10 сек. 

Примерът на фиг. 4 е вече много тежък случай. Броят на всички 
комбинации е около 19.4 × 106, като при въведена стъпка m = 1001, 
броят на mизползваните комбинации се намалява 1185 пъти. Въпреки 
това, изчисленията (с процесор Pentium 3) продължават 3.5 часа. В 
същия случай при стъпка m = 5001 изчисленията продължават около 
10 мин. 

Заключение 

Главното предимство на МОНК спрямо МНК е екстремалната 
робастност (якост) на МОНК спрямо множество големи груби грешки в 
данните. На практика МОНК може да игнорира до около 40% груби 
грешки, независимо от това колко са големи те. Обаче МОНК не е 
широко разпространен главно поради големия обем изчисления, 
възможно милиарди пъти по-голям от изчисленията при МНК. 
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При МНК резултатът съответства на глобален минимум на гладка 
повърхнина в пространството на оценките на параметрите, поради което 
минимизирането на квадратите на всички отклонения води до 
експлицитни формули. При МОНК при всеки образец участва уникален 
брой отбрани квадрати на отклонения, т.е. целевата повърхнина в 
пространството на оценките на параметрите е силно назъбена и за 
експлицитни формули не може да се говори. 

По принцип, големият обем на изчисленията при МОНК произхожда 
от необходимостта да се тестват голям брой образци. Независимо от 
това, при необходимост МОНК може да реши проблема, както е 
показано в горните примери. 
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