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Plott basert på PLS foretrekkes ofte fremfor PCR/PCA-plott fordi PLS-plot-
tene inneholder mer Y-informasjon. Et interessant spørsmål er hvorvidt det
går an å lage et plott som er enda mer optimalt med tanke på Y-informasjon.   

Svaret er ja og den nye metoden, som er beskrevet i Langsrud and Næs
(2001, 2003), heter principal components of predictions (PCP). PCP baseres
på en allerede valgt regresjonsløsning fra for eksempel PLS.

Figur 2: Kryssvalidert forklart Y-varians for PLS (———)
og for PLS etterfulgt av to-komponent PCP (---------).

Figur 1: De 57 NIR spekterene.

KONKLUSJON
� PCP gir nye plott som er optimale med tanke på

Y-informasjon.
� PCP er spesielt viktig i situasjoner der man

trenger mange PLS komponenter for å få gode
prediksjoner.

� PCP erstatter ikke PLS og PCR, men kan led-
sage disse metodene.

� PCP kan gi informasjon om dimensjonen på  
den delen av YY som kan predikeres fra XX.

� Enhver regresjonsmetode kan være basis for  
PCP.

� PCP er en generalisering av reduced rank 
regression.

� Ved én responsvariabel kan predikerte verdier
leses fra første akse.
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EKSEMPEL 
57 ulike pølsetyper ble målt med både NIR-spek-
troskopi (Figur 1) og ved sensorisk analyse (Elle-
kjær et al.,1994). To-komponent PCP gir nesten
like bra resultat som PLS basert på et relativt stort
antall komponenter. PLS med kun to komponenter
forklarer en relativt bekjeden del av Y-variansen
(Figur 2). PCP Y-landinger vises i Figur 3. I Figur
4 illustreres forskjellen mellom et skår-plott basert
på PCP og et basert på PLS. Figur 5 viser et PCP
skår-plott der Meatflavor er valgt som eneste
responsvariabel. 

Figur 3: PCP Y-ladninger basert på den optimale PLS-løsnin-
gen (13 komponenter). Prosentverdiene for de to komponen-
tene refererer til full kryssvalidering.

Figur 4: PLS skårer og roterte PCP skårer (den nummererte
enden av linjene). Forskjeller som kun skyldes rotasjoner er
eliminert ved bruk av Procrustes-rotasjoner.

Figur 5: PCP skår-plott når Meatflavor er eneste respons.
Regresjonsløsningen er basert på fem PLS-komponenter. De
to komponentene forklarer 52% av Y og 96 % av X. Til sam-
menligning forklarer de to første PLS-komponentene 11% av
Y og 99% av X.

INTRODUKSJON

PCP 
� Utfør PCA (SVD) på de predikerte Y-verdiene

(fra for eksempel PLS): 

YY=UUSSVVTT

� PCP-skårene kan skrives som lineære funksjon-
er av XX:

UU=XXBBVVSS--11

� X- og Y-ladningene for PCP kan skrives hen-
holdsvis som XXTTUU og VVSS.

PLS skårer og ladninger plottes som for PLS og
PCR.
Med kun én responsvariabel finnes bare en kom-
ponent (proporsjonal med predikerte verdier).  Den
andre komponenten velges ved å maksimere fork-
lart X-varians ortogonalt på den første. 


