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Увод 

 

 
Циљ било које анализе података је извући из сирових информација тачну процену. 

Решење једног од најважнијих и најчешћих питања која се тичу постојања статистичкe 

релације  између променљивих одговора (𝑌) и објашњавајућих променљивих (𝑋𝑖) нам даје 

регресиона анализа.  

Проблем описивања таквих релација се своди на проналажење модела који 

повезује једну или више зависних променљивих 𝑌  са једном или више независних, 

објашњавајућих, променљивих 𝑋 помоћу одређене функционалне зависности. Облик те 

функционалне зависности је најчешће непознат, па остаје на истраживачу да изебере ону 

која је по неком критеријуму најбоља. 

Међутим, пре свега треба знати како се израз ''регресија'' применио на овакве 

моделе. Првенствено их је проучавао у XIX веку Francis Galton. Он је користио овај термин 

да објасни феномен који је приметио у природи. Прикупио је податке о релативним 

величинама родитеља и њихових потомака код различитих врста биљака и животиња. Па 

је дошао до следећег запажања: већи од просека родитељ тежи да роди дете веће од 

просека, али ће оно вероватно бити мање од родитеља у погледу релативног положаја у 

сопственој генерацији. Galton је овај феномен назвао регресија према средњој вредности. 

На пример, ако је данас вруће, очекујемо да ће и сутра бити вруће, али не баш као данас. 

За екстремне догађаје очекујемо да исходи буду нешто ближе аритметичкој средини. 

Дакле, кључна реч овде је ''очекивано''. То не значи да ће доћи до регресије на средњу 

вредност, али то је начин на који се може кладити.  

Интуитивно објашњење регресионог ефекта је једноставно, ствар коју покушавамо 

предвидети обично се састоји од предвидљиве компоненте (''сигнал'') и статистички 

независне непредвидљиве компоненте (''шум''). Најбоље чему се можемо надати је да 

предвидимо онај део променљивости који настаје због сигнала. 

Тема овог рада је Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног 

регресионог модела, дакле, наводимо у каквој се вези налазе зависна и независна 

променљива да би поменута предвиђања била најприближнија реалној вредности. 

Мастер рад се састоји од два дела.  У првом делу је дат линеарни регресиони модел 

уз градацију од простог, преко вишеструког до вишедимензионалног облика. Наведена су 

објашњења свих основних појмова која модели садрже без извођења оцена регресионих 

коефицијената.  
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У другом делу је дат нормални линерни вишедимензионални регресиони модел са 

додатним претпоставкама које он захтева. Такође, представљени су принципи за 

оцењивање коефицијената. Прво метода обичних најмањих квадрата, са особинама 

добијених оцена. Затим метода максималне веродостојности такође уз додатна тврђења 

која наводе особине ових оцена. Коначно, наводимо принцип тестирања значајности 

коефицијената модела количником веродостојности. 

Овом приликом бих желела да се захвалим свом ментору проф.др Александру С. 

Настићу на несебичној помоћи и подршци приликом израде овог мастер рада. Његови 

конструктивни савети допринели су лакшој изради овог мастер рада. Захваљујем се и 

професорима др Мирославу Ристићу и др Миодрагу Ђорђевићу који су ми својим 

сугестијама за време студирања побољшали квалитет рада. 

Захваљујем се и својој породици и пријатељима на неизмерној подршци и љубави. 

Посебно мојој мами која сада није са нама, али је проткана кроз сваку моју реч.  
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Глава 1 

Општи вишедимензионални линеарни регресиони модел 

 
  

У овом поглављу разматрамо линеарну везу између једне или више променљивих 

𝑌, које су зависне или променљиве одговора и једне или више променљивих 𝑋, које су 

независне или предикторске променљиве. Користићемо линеарни модел како би се 

повезали 𝑌-они са 𝑋-овима и процењиваћемо и тестирати његове параметре. Један од 

задатака ће бити одређивање које променљиве да уврстимо у модел, ако то није већ 

познато. Разматраћемо моделе са неслучајним предикторским променљивама, при чему 

је случајност модела садржана само у грешци. 

Разликујемо зато три случаја према броју променљивих. Прост линеарни 

регресиони модел, вишеструки линеарни регресиони модел и вишедимензионални 

линеарни регресиони модел. 

 

 

1.1 Прости линеарни регресиони модел 
 

 
Простом линеарном регресијом покушавамо да опишемо везу између две 

променљиве величине и у циљу успостављања линеарности можемо користити модел  

 
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀, 

 

где је 𝑦 -зависна променљива или променљива одговора, 

           𝑥-независна променљива или предикторска променљива. 

Остали чланови који се јављају у датом моделу су коефицијенти регерсије и они 

могу бити од великог значаја. Према томе, није само циљ њиховог одређивања наћи везу 

𝑦 и 𝑥 већ и уколико оценимо 𝛽1 знак овог параметра говори о томе да ли је веза између 𝑦 

и 𝑥 директно пропорционална, тј. да ли са порастом 𝑥 расте 𝑦 . Уопштено, ако је 𝛽1 = 0 

онда не постоји линеарна веза између 𝑦 и 𝑥. Ако је пак 𝛽1 ≠ 0 , тада постоји  корелација 

између 𝑦 и 𝑥.  

Визуелну представу о томе шта се дешава са нашим подацима нам пружа график 

распршивања. Врло су слични линеарним, разлика је само у томе што линеарни графици у 
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координатном систему 𝑥O𝑦 користе линије као представу непрекидних функција, док 

график распршивања користи тачке за представљање појединих делова података.  

   

 
Слика 1. График распршивања 

 

Заправо читава регресија се заснива на покушајима да се провуче линија кроз те 

унете тачке у график. 

Навешћемо сада пример који ће сликовитије објаснити описану везу. 

 

Пример 1. Ако нам је дат дводимензионални узорак (𝑥, 𝑦) са графика распршивања 

(scatter plot) добијамо идеју о постојању и облику зависности. Посматрамо базу у којој се 

налазе подаци о броју умрлих од рака коже у 49 држава САД-а. Као предиктор користимо 

колону у којој се налазе вредности о географској ширини центра сваке државе.  

 

 
Слика 2. График распршивања који описује однос броја умрлих 

 и географску ширину државе  
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 Можемо претпоставити линеарну везу између два обележја  

 
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥. 

   

Уочавамо негативну корелацију (како расте једна променљива, друга опада и 

обрнуто) између датих променљивих, што значи да је 𝛽1 негативно. Објашњење за то је да 

што је мања географска ширина, држава је ближа екватору, па су њени становници 

изложенији негативном утицају Сунца. Права која „најбоље“ описује ову везу дата је 

следећим графиком 

 
Слика 3. У овом графику је наведена права  

која најбоље описује посматрану везу 

 

Пошто се не бавимо детерминистичким везама, наш узорак неће припадати тачно 

поменутој правој, али довољно је да буде близу са неким мањим одступањем, па да 

линеарна веза буде довољно објашњење. Дакле, наш модел је онда  

 
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖, 

 

где је 𝑦𝑖  – вредност i-те опсервације зависне променљиве, а  

            𝑥𝑖  – вредност i-те опсервације независне променљиве. 

Иако користимо називе зависна и независна променљива, вредности 𝑥  уопште не 

сматрамо случајним, већ је случајна грешка ε, па одатле случајност и вредности 𝑦. 

Параметар 𝛽0  зовемо одсечак (intercept) и његова вредност нам говори која је у 

просеку вредност зависне променљиве ако је вредност предиктора једнака нули, а 𝛽1  

зовемо нагиб (slope) и вредност овог параметра нам говори за колико се мења зависна 

променљива ако се вредност предиктора повећа за 1. 
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„Најбоља права“ је она којом правимо најмању грешку, зовемо је и регресиона 

права. Њу увек можемо наћи налажењем минимума функције која је описана као сума 

квадрата резидуала, где су резидуали одступања стварних и предвиђених вредности. Ипак 

некад линеарна веза није одговарајућа. Такође, постоје услови који треба да буду 

испуњени, зову се услови Gausѕ-Markova, а то су:  

1. 𝐸(𝜀𝑖) = 0, односно 𝐸(𝑦𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖, модел је довољно коректан, јер нема више 

неслучајних утицаја на 𝐸(𝑦𝑖)  осим 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖  и из ове чињенице да је средина 

линеарна функција непознатих параметара следи и објашњење за термин 

„линеаран“ у називу модела; 

2. 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, хомоскедастичност, у противном ако би се дисперзија мењала, 

вредности 𝑦 које доста одступају од праве ће пореметити њен правац, односно са 

овим захтевом желимо да тачке које представљају резултате изгледају као цев, а не 

као конус; 

3. 𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗) = 0, некорелираност случајних опсервација. На пример, у противном ако 

бисмо имали зависне вредности у узорку, у најгорем случају чак једнаке, не 

доприносе оцењивању праве, већ одмажу. 

Као што смо већ навели, ове претпоставке најчешће у пракси не важе све 

истовремено, а то можемо уочити на дијаграму распршивања. Неважење прве две 

претпоставке се види лако уколико долази до одступања, али за трећу претпоставку није 

баш толико једноставно закључити са дијаграма. 

Сада бисмо могли објаснити по ком критеријуму се одређује „најбоља права“ и како 

се конструише њена једначина, али то ћемо детаљније изучити у делу о 

вишедимензионалном нормалном линеарном регресионом моделу.  

 

 

1.2  Зашто прости линеарни регресиони модел није довољан? 
 

 
Проста линеарна регресија обично није довољна да узме у обзир све факторе из 

стварног живота који утичу на исход. На пример, следећи графикон приказује једну 

променљиву (број лекара) према другој променљивој (животни век жена). На основу 

графикона може се учинити да постоји веза између очекиваног животног века жена и броја 

лекара у популацији. 
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Слика 4. Веза животног века жена и броја лекара  

 

У ствари, то је вероватно тачно и могли бисмо рећи да је једноставно решење увести 

више лекара у популацију да повећају животни век. Међутим, треба сагледати реално целу 

слику и друге факторе попут могућности да лекари у руралним срединама могу имати 

мање образовања или искуства. Или да им можда недостаје приступ медицинским 

установама попут ургентних центара.  

Додавање наведених фактора  узроковаће да уведемо додатне зависне 

променљиве у нашу регресиону анализу и на тај начин створимо модел вишеструке 

регресије. 

 
 
1.3  Вишеструка линеарна регресија 

 

 
  Ово је облик модела који се најчешће користи у пракси. Сада променљива 𝑦 

зависи од већег броја независнх променљивих и модел је облика  
 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀. 

 

Независне променљиве како смо већ навели код просте регресије и даље називамо 

регресорима или предикторима јер њима предвиђамо вредност зависне променљиве. 𝑌 

називамо променљива одговора у смислу одговора варирања промене коју посматрамо. 

Уколико резултати наших испитивања прате јасан образац, то може значити да 

грешке утичу једна на другу. Грешке су одступања посматране вредности од стварне 
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вредности функције. Следећа слика показује две линеарне регресионе линије, при чему на 

левој страни су тачке расејане насумично, док на десној страни уочавамо да тачке утичу 

једна на другу.  

 
Слика 5. Линеарне регресионе линије 

  

Регресиони модел правимо тако што о грешки која је случајна променљива, као и 𝑦, 

покушавамо да што више сазнамо и те информације до којих дођемо уносимо једначину. 

Циљ нам је да ''у 𝜀 остане'' само шум, тј. да 𝜀  буде случајна променљива са очекивањем 0 

и константном дисперзијом  и тада можемо да кажемо да је ово прихватљиво и да у 

довољној мери дефинише зависну променљиву. Шум свакако морамо да наводимо у 

поставци модела, јер ако бисмо га занемарили не бисмо имали једнакост у моделу и не 

бисмо били у могућности да извршимо било коју математичку трансформацију.  

Да бисмо уопште могли да одређујемо ког је облика веза зависне и независних 

променљивих неопходно је да располажемо узорком од 𝑛  посматрања случајне 

променљиве 𝑦 и одговарајућих предикторских променљивих. 

Тако да модел који посматрамао записујемо у облику  

 
                                         𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖  , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                      (1)                                  

 

Претпоставке модела су суштински исте као код просте линеарне регресије и то су: 

1. 𝐸(𝜀𝑖) = 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, или еквивалентно 𝐸(𝑦𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘  ; 

2. 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , односно 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖) = 𝜎2;  

3. 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖, 𝜀𝑗) = 0 за све 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , тј. еквивалентно 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗) = 0.  

  

Постоји неколико дијагностичких техника којима се проверава испуњеност 

наведених услова на реалним подацима, међутим, о томе ће више речи бити касније. 
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Модел (1) можемо записати и као  

         

          𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥11 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥1𝑘 + 𝜀1 

           𝑦2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥21 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥2𝑘 + 𝜀2 

. 

. 

 𝑦𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑛𝑘 + 𝜀𝑛. 

 

Затим ових 𝑛 једначина можемо записати у матричном облику као 

 

[

𝑦₁
𝑦₂
⋮
𝑦𝑛

] = [

1 𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑘

1 𝑥21. . . 𝑥2𝑘

⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑘

] [

𝛽₀
𝛽₁
⋮

𝛽𝑘

] + [

𝜀₁
𝜀₂
⋮
𝜀𝑛

] , 

 

 

односно као  

                                                                      𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝜺                                                                            (2) 

 

  

У терминима модела (2) претпоставке се записују као:  

1. 𝐸(𝜺) = 𝟎, тј. 𝐸(𝒀) = 𝑿𝜷 ; 

2. 𝐶𝑜𝑣(𝜺) = 𝝈𝟐𝑰, односно 𝐶𝑜𝑣(𝒀) = 𝝈𝟐𝑰 .  

При чему је 𝟎 = [0 0 ⋯ 0]′  и  𝑰 = [

1 0 ⋯ 0
0 1 . . . 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 1

] . 

 

Приметимо да овде друга наведена претпоставка садржи другу и трећу претходно 

наведену претпоставку у нематричном облику. Такође, нагласимо да је у запису модела 

наведеном под (2) вектор 𝒀 димензије 𝑛 × 1 , затим матрица 𝑿 је димензије 𝑛 × (𝑘 + 1) 

коју називамо „дизајн“ матрицом, потом вектор коефицијената је димензије (𝑘 + 1) × 1, а 

вектор грешака има димензију као и матрица зависних променљивих, 𝒀.  

Следећим примерима ћемо описати у којим ситуацијама примењујемо вишеструку 

линеарну регресију. 

 

Пример 2. Испитајмо да ли се интелигенција особе може предвидети на основу њене 

величине мозга и тела.  
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Зависна променљива ће нам бити IQ, док ће три потенцијална предиктора бити 

величина мозга, висина (изражена у инчима) и тежина (изражена у фунтама). 

За испитивање линеарне зависности код вишеструке линеарне регерсије 

информативно је најпре нацртати графике зависне променљиве у односу на све могуће 

предикторе, осим тога треба испитати и међусобне односе предиктора. Зато нам је 

корисна матрица распршивања, јер код просте линеарне регресије главни резултат је била 

једначина праве, док је сада у случају вишеструке линеарне регресије добијамо 

хиперраван и решење се не може графички илустровати. 

 
Слика 6. Индикатори који утичу на висину IQ-а 

 

Са графика можемо видети да је величина мозга најбољи предиктор за IQ, мада се 

са три графика не уочава нека посебно јака веза. Овим графицима се испитују маргиналне 

везе, јер бирамо један предиктор, док остале занемарујемо, а у вишеструкој линеарној 

регерсији је битан однос зависне променљиве са свим предикторима истовремено.                                                                                         

 

Пример 3. Желимо да проценимо повезаност индекса телесне масе (BMI) и крвног 

притиска користећи податке прикупљене при седмом испитивању Фрагминске студије о 

потомству. Укупно 𝑛 = 3539 учесника је присуствовало испитивању и измерено је да је 

њихов средњи крвни притисак 127.3, са стандардном девијацијом 19. Средњи индекс 

телесне масе у узорку је 28.2 са стандардним одступањем 5.3. 

Према томе, прости линеарни регресиони модел који посматрамо јесте облика  

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1. 
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Анализом података дате регресије долазимо до следећих резултата  

 

Предикторска променљива Регресиони коефицијенти Т р-вредност 

Одсечак 108.28 62.61 0.0001 

Индекс телесне масе 𝑋1 0.67 11.06 0.0001 

 

Дакле, модел је сада 

 

�̂� = 108.28 + 0.67𝑋1, 

 

 при чему је �̂� предвиђена вредност крвног притиска за задате вредности. 

Посматрајмо сада да ли утичу на мерења узраст (непрекидна променљива, мерена у 

годинама), мушки пол (да/не) и лечење хипертензије (да/не) и уколико утичу на 

одговарајући начин ћемо представити то вишеструком линеарном регрсијом. 

Посматраћемо променљиве пола и лечења хипертензије као вештачке променљиве, при 

чему ћемо вршити кодирање као 1=мушки пол, 0=женски пол и 1=лечен пацијент од 

хипертензије и 0= пацијент није лечен од хипертензије, односно  

 

𝑋3 = {
1, мушкарац
0, жена           

  𝑋4 = {
1, пацијент лечен од хипертензије         
0, пацијент није лечен од хипертензије

. 

 

Пре него што наставимо са даљим испитивањем тражене везе, објаснимо појам 

вештачких променљивих. Истраживач некада има потребу да уведе индикаторске 

променљиве како би представио различите групе поређења (етничке групе, пол, расне 

групе). Скуп таквих индикаторских променљивих у моделу вишеструке регресије 

истовремено се сматрају скупом независних променљивих.  

 

Сада анализа вишеструке регресије даје следеће резултате  

 

Предикторска променљива Регресиони коефицијенти Т р-вредност 

Одсечак 68.15 26.33 0.0001 

Индекс телесне масе 𝑋1 0.58 10.30 0.0001 

Године 𝑋2 0.65 20.22 0.0001 

Пол 𝑋3 0.94 1.58 0.1133 

Лечење хипертензије 𝑋4 6.44 9.74 0.0001 

 

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 14 - 
 

Вишеструки регресиони модел је онда облика 

 

�̂� = 68.15 + 0.58𝑋1 + 0.65𝑋2 + 0.94𝑋3 + 6.44𝑋4. 

 

Према томе, дати модел вишеструке линеарне регресије нам пружа процену 

повезаности индекса телесне масе са крвним притиском и објашњава разлике у крвном 

притиску због старости, пола и лечења хипертензије. 

Приметимо да је веза између индекса телесне масе и крвног притиска мања након 

прилагођавања старости, роду и третману хипретензије. Индекс телесне масе остаје 

статистички значајно повезан са крвним притиском, али величина те везе је мања након 

прилагођавања. Коефицијент регресије се смањује за 15.5%. 

Повећање индекса телесне масе за једну јединицу је повезано са повећањем крвног 

притиска за 0.58  јединица, при константним величинама старости, пола и лечења 

хипертензије. Свака додатна година је повезана са крвним притиском и повећањем за 0.65 

јединица уз константне остале променљиве.  

Овим моделом можемо проценити крвни притисак 50-годишњег мушкарца са 

индексом телесне масе од 25 који није лечен од хипертензије, на следећи начин: 

 

�̂� = 68.15 + 0.58 × 25 + 0.65 × 50 + 0.94 × 1 + 6.44 × 0 = 116.09.  

 

На приказани  начин можемо извршити рачунање крвног притиска било које особе 

уз уношење потребних података. ∎ 

 

 
1.4  „Дизајн“ матрица 

 
 
Раније смо поменули појам „дизајн“ матрице, сада ћемо мало детаљније објаснити 

њену конструкцију.  

Ово је матрица која садржи податке о вишеструким карактеристикама неколико 

појединаца или објеката. Сваки ред одговара појединцу, а свака колона својству. 

У већини статистичких модела ова матрица мора имати пун ранг, на пример код 

модела наведеног под (2) претпостављамо да је 𝑛 > 𝑘 + 1 и да је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1 , а то 

значи да колоне дате матрице морају бити линеарно независне. Уколико се деси да је 𝑛 <

𝑘 + 1 или да постоји линеарна зависност између колона, тада матрица није пуног ранга.  
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Уколико су неке од колона дате матрице ортогоналне, тада су ефекти појединих 

предиктора независни од присуства осталих предиктора, па њиховим уклањањем не 

утичемо на ефекте осталих. 

 

Пример 4.  

• Ако измеримо висину и тежину пет јединки, можемо мерења да прикупимо у 

„дизајн“ матрицу која садржи пет редова и две колоне.  

 𝑿 =

[
 
 
 
 
ℎ₁ 𝑤₁
ℎ₂ 𝑤₂
ℎ3 𝑤3

ℎ4 𝑤4

ℎ₅ 𝑤₅]
 
 
 
 

 

• Уколико прикупимо податке о бруто домаћем производу четири земље у три 

узастопне године, тада је „дизајн“ матрица која ће све објединити димензије 4х3.  

 

 

 

1.5  Вишедимензионална линеарна регресија 
 

 
У овом случају измерено је неколико зависних променљивих које одговарају сваком 

низу предиктора. Сваки од  𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 може бити предвиђен са свим 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘  .  
𝑚 посматраних вредности вектора 𝒚  могу бити наведени као редови у следећој 

матрици  

𝒀 = [

𝑦11 𝑦12 ⋯ 𝑦1𝑛

𝑦21 𝑦22 . . . 𝑦2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑚1 𝑦𝑚2 ⋯ 𝑦𝑚𝑛

] =

[
 
 
 
𝒀′(𝟏)

𝒀′(𝟐)

⋮
𝒀′(𝒎)]

 
 
 

 , 

 

где је 𝒀(𝒊)вектор од 𝑛 мерења 𝑖-те променљиве, односно сваки ред дате матрице садржи 𝑛 

зависних променљивих мерених на предмету. 

„Дизајн“ матрица је сада димензија 𝑚 × (𝑘 + 1) и сматрамо да је та матрица 

фиксирана од узорка до узорка.  

  

Како свака од 𝑛 вредности вектора 𝒚 зависе од предиктора 𝒙 на свој начин, свака 

колона у 𝒀 ће требати другачије 𝜷 . Према томе, имамо колону 𝜷  за сваку колону 𝒀 , па те 

колоне формирају матрицу  
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𝑩 = [𝜷𝟏 𝜷𝟐 ⋯ 𝜷𝒏], 

 

при чему је 𝜷𝒊  вектор од (𝑘 + 1)  регресионог коефицијента који одговара 𝑖 -тој 

променљивој. Koначно, 𝑛 𝑚-димензионалних вектора грешке записујемо такође у форми 

матрице 𝑚 × 𝑛 димензије  

 
𝑬 = [𝜺(𝟏) 𝜺(𝟐) ⋯ 𝜺(𝒏)] . 

  

Стога наш вишедимензионални регерсиони модел има следећи облик 

 
𝒀 = 𝑿𝑩 + 𝜠 . 

 

Додатне претпоставке које воде до оцена параметара са одређеним особинама су 

следећег облика: 

1. Е(𝒀) = 𝑿𝑩  или 𝐸(𝑬) = 0 ; 

2. 𝐶𝑜𝑣(𝒀(𝒊)) = 𝜮 , за свако 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ; 

3. 𝑪𝒐𝒗(𝒀(𝒊) , 𝒀(ј)) = 𝟎  када је 𝑖 ≠ 𝑗 . 

 

Претпоставка 1. казује да линеаран модел јесте исправан и да нису потребни 

додатни регресори за предвиђање вектора 𝒀. 

Претпоставка 2. тврди да сваки од 𝑛 посматраних вектора у 𝒀 има исту коваријансну 

матрицу . Та коваријансна матрица садржи варијансе и коваријансе од  𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, ⋯ , 𝑦𝑖𝑛 у 

сваком од 𝒀(𝒊), тј. 

 

Σ=[

𝜎11 ⋯ 𝜎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛1 ⋯ 𝜎𝑛𝑛

]. 

 

Претпоставка 3. казује да су посматрани вектори међусобно некорелирани. Према 

томе, претпостављамо да су зависне променљиве у оквиру посматраног вектора 

корелиране једна са другом, али независне од променљиве у било ком другом 

опсервираном вектору. 

Дакле, када је реч о вишедимензионалној линеарној регрeсији, не користимо све 

независне променљиве у исто време и такође тежимо минимизирњу функције грешке. 

Првенствено се треба фокусирати на избор најбољих могућих предиктора који значајно 

утичу на зависне променљиве. 
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Зато конструишемо корелациону матрицу за све независне променљиве и зависну 

из посматраних података. Она нам даје представу о томе колико је нека променљива 

значајна и по ком фактору. Из те матрице затим одаберемо у опадајућем редоследу 

вредности корелација и затим регресионим моделом процењујемо коефицијенте 

минимизирањем функције грешке. Овај метод оцењивања коефицијената регресије ћемо 

детаљније објаснити у наставку рада, у делу под насловом Метода обичних најмањих 

квадрата. 

Наводимо сада пример који ће нам приближити још више појам 

вишедимензионалне линеарне регресије. 

 

Пример 5. Истраживач посматра податке о исхрани и жели да конструише модел који ће 

показати каква веза постоји између броја калорија и врсте брзе хране. Разматрају се и 

остали састојци као што су шећери, протеини, масти... 

Користећи 22 податка о врсти брзе хране за ресторане McDonald's и Burger King, 

рачунамо коефицијенте регресије, посматрајући број калорија као зависну променљиву 

(𝒀), а предикторске променљиве су сада порција (𝑿𝟏), укупна маст (𝑿𝟐), засићене масти 

(𝑿𝟑), транс масти (𝑿𝟒), натријум (𝑿𝟓), угљени хидрати (𝑿𝟔), шећер (𝑿𝟕) и протеини (𝑿𝟖). 

Према томе, добијамо модел облика  

 

�̂� = −3,45 − 0.15𝑿𝟏 + 9.21𝑿𝟐 + 0.14𝑿𝟑 + 2.27𝑿𝟒 + 4.43𝑿𝟔 + 0.02𝑿𝟕 + 4.19𝑿𝟖 . 

 

Визуелизација посматраног модела јесте (уз посматрање већег броја података): 

 
Слика 7. Визуелизација података о односу калорија и врсте брзе хране 
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Овај график представља утицај осам независних променљивих на зависну, која је у 

овом случају број калорија. Видимо да су предвиђања прилично тачна, односно релативно 

су близу стварних вредности. Уколико су сви коефицијенти позитивни, предвиђања ће се 

увек појавити тачно на траци сваке тачке података, при чему трака показује како свака 

независна променљива помножена са коефицијентом регресије допуњује предвиђање 

модела.  

Примећујемо да су три карактеристике најистакнутије за предвиђање броја 

калорија, а то су протеини, угљени хидрати и укупне масти. Постоји и логично објашњење 

за то. Стварна калоријска вредност хране се израчунава сабирањем грама угљених хидрата 

помножених са 4, грама протеина помножених са 4 и грама укупних масти помножених са 

9. Према томе, то се уочава и овим моделом ∎ 

 

 
1.6 Потенцијалне забуне при одређивању зависне променљиве у 
истраживању 

 
   

 

Истраживач дефинише своје променљиве када изводи експеримент. Хипотеза коју 

поставља је да ли је променљива зависна или није. Било која променљива може бити и 

зависна и независна. На пример, заинтересовани смо за проучавање утицаја ходања на 

побољшање здравља. Пишемо тада следеће хипотезе: 

*Хранљивија дијета доводи до повећања ходања дневно; 

*Више свакодневног ходања доводи до бољег расположења. 

Обе наведене изјаве су важеће, под претпоставком да исправно описују оно што 

покушавамо да тестирамо својим експериментом. 

Ход је у првој изјави зависна, а у другој независна променљива. 

Навешћемо сада пример у коме мозак третирамо и као зависну и као независну 

променљиву. 

  

Пример 6. У прошлости је извршено много истраживања у којима је мозак третиран као 

независна променљива. На пример, мозак има директан утицај на понашање. 

  Међутим, новија истраживања показују да мозак може бити и зависна 

променљива. На пример, biofeedbeck је врста наученог понашања које вам помаже да 

контролишете реакције на стрес, попут откуцаја срца, напетости мишића. Понашање 
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доводи до суптилних, а могуће и трајне промене у мозгу. Код biofeedbeck-а мозак је 

зависна променљива, јер зависи од понашања које се емитује током сесија biofeedbeck-а.  

  Иако је ово још један пример који указује на то колико збуњујућа дефиниција 

зависних и независних променљивих може да буде, он такође наглашава колико је важно 

да се креира добра хипотеза за посматрани експеримент.  

  Дакле, исход читавог експеримента зависи од тога колико смо добро поставили 

полазну хипотезу. 

 
 
1.7 Прекомерно фитовање у регресији  

 
 

Прекомерно фитовање се дешава када је модел превише сложен за постојеће 

податке, односно када је величина узорка премала. 

Ако у регресиони модел уведемо  довољно предикторских променљивих готово 

увек ћемо добити модел који је значајан.  

Иако прекомерно фитовани модел може веома добро одговарати посебности наших 

података, неће одговарати тестираним узорцима или целокупној популацији. У моделу p-

вредност, R2 вредност (коефицијент детерминације) и коефицијенти регресије, сви могу 

бити погрешни. У основи, превише тражимо од малог низа података.  

Код линеарног моделирања (укључујући вишеструку регресију) треба да имамо 

најмање 10-15 посматрања за сваки „термин“ који покушавамо да проценимо. Све мање 

од тога нас враћа на полазни проблем.  

 

„Термини“ укључују: 

• Ефекте интеракције; 

• Полиномни изрази (за моделирање закривљених линија); 

• Варијабле предвиђања. 

Иако је ово правило опште прихваћено Green (1991) ово води корак даље и 

предлаже да најмања величина узорка за било коју регресију мора бити 50 уз додатних 8 

запажања по термину.  

На пример, ако имамо једну променљиву одговора и три предикционе променљиве 

биће нам потребно око 45-60 ставки у узорку да бисмо избегли прекомерно фитовање или 

50 + 3 × 8 = 74 ставки у складу са Green-ом.  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 20 - 
 

Глава 2 

Нормални вишедимензионални линеарни регресиони 
модел 

 

 
Модел нормалне линеарне регресије (НЛРМ) јесте модел линеарне регерсије у ком 

се претпоставља да вектор регресионих грешака има вишедимензионалну нормалну 

расподелу, условљену матрицом регресора.  

Претпоставка вишедимензионалне нормалности, заједно са осталим 

претпоставкама (углавном се односи на коваријансну матрицу грешака), омогућава да се 

аналитички изведе расподела оцена коефицијената регресије добијене помоћу разних 

метода.  

Као што можемо уочити, први пут до сада уводимо претпоставку о расподели 

случајне променљиве, због чега наводимо још једну општу претпоставку модела поред 

постојеће две за вишедимензионални линеарни регресиони модел, који је сада и 

нормалан. 

Дакле, за вишедимензионални линеарни регресиони модел  

 
𝒀 =  𝑿𝑩 + 𝜠 , 

 

важе следеће претпоставке: 

1. 𝐸(𝜠 ) = 𝟎 , тј. Е(𝒀) = 𝑿𝑩 ; 

2. 𝐶𝑜𝑣(𝜠) = 𝝈𝟐𝑰 , односно 𝐶𝑜𝑣(𝒀) =  𝝈𝟐𝑰 ; 

3. 𝒀 ∶ Ɲn(𝑿𝑩, 𝝈𝟐𝑰) , тј. 𝜠 ∶ Ɲn(𝟎, 𝝈𝟐𝑰) . 

  

Како смо увели нову претпоставку, онда 2. сада тврди не само некорелираност већ и 

независност променљивих. Конкретно, када 𝐶𝑜𝑣(𝒀𝑖 , 𝒀𝑗) = 𝝈𝑖𝑗 = 0, за нормалне 𝒀𝑖и 𝒀𝑗 , 

онда су оне независне.  

За било које вредности предикторских променљивих тачке одговора треба да буду 

распоређене нормално око регресионе праве. Вредности требају бити распоређене 

прилично близу линије, равномерно распоређене са само неколицином аутлајера.  

Аутлајер је податак који је ненормално удаљен од осталих вредности. Другим 

речима, то су подаци који леже изван осталих вредности у скупу података. 
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Следећа слика показује податке који прилично нормално распоређени на левој 

страни. Док су подаци са десне стране  груписани у линију или су удаљени од ње. 

 
Слика 8. Нормална расподељеност података 

 

Линеарна регресија не би требало да се изводи на вредностима које нису нормално 

расподељене. Даље ћемо увести појам густине расподеле нормалне вишедимензионалне 

случајне променљиве. 

 

 

 

2.1 Вишедимензионална нормална расподела случајне 
променљиве 

 

  
Генерализација познате ''звонасте'' нормалне густине на више димензија игра 

кључну улогу у мултиваријационој анализи. У ствари, већина техника које се овде сусрећу 

заснивају се на претпоставци да су подаци генерисани вишедимензионалном нормалном 

расподелом. Иако стварни подаци нису увек тачно вишедимензионално нормални, 

нормална густина је често корисна апроксимација праве расподеле.  

Једна предност вишедимензионалне нормалне расподеле се састоји у томе што је 

математички добро поткована и могу се добити лепи резултати. 

Дакле, важност нормалне расподеле заснива се на њеној двострукој улози, као 

популационог модела за одређене природне појаве и као приближне расподеле 

узорковања за многе статистике.  
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Вишедимензионална нормална густина расподеле је генерализација 

једнодимензионалне густине за р ≥ 2 димензију. Да бисмо онда увели функцију густине 

вероватноће вишедимензионалне расподеле, подсетимо се прво једнодимензионалног 

случаја нормалне расподеле са очекивањем 𝜇 и варијансом 𝜎2  

 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
ⅇ

−
1

2𝜎2(𝑥−𝜇)2
, −∞ < 𝑥 < ∞ . 

  

Израз  

                                                                      
1

𝜎2
(𝑥 − 𝜇)2                                                                  (3) 

 

у експоненту функције густине једнодимензионалне расподеле је мера квадрата 

удаљености 𝑥 од 𝜇 у јединицама стандардне девијације.  

   

Ово може бити генерализовано за вишедимензионални случај вектора 𝒙 димензије 

𝑘 × 1 на следећи начин,  

                                                                     (𝒙 − 𝝁)′𝜮−𝟏(𝒙 − 𝝁).                                                  (4) 

  

Можемо претпоставити да је симетрична матрица 𝜮 позитивно дефинитна, па је 

наведени израз квадрат  генерализованог растојања 𝒙 од 𝝁.  

Вишедимензионална нормална густина расподеле се добија најпре заменом 

једнодимензионалног растојања (3) вишедимензионалним генерализованим растојањем 

(4) у функцији густине једнодимензионалне нормалне расподеле, а затим је потребно 

кориговати константу  
1

√2𝜋𝜎2
 ,у функцији густине једнодимензионалне расподеле, у општу 

константу која чини запремину испод површине функције мултиваријационе густине.  

Према томе, функција густине расподеле је сада облика 

 

𝑓(𝒙) =
1

(2𝜋)
𝑘

2⁄ |𝜮|
1

2⁄
ⅇ−(𝒙−𝝁)′𝜮−𝟏(𝒙−𝝁)/2 , 

 

где је 𝒙′ = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘] 𝑘-димензионалан вектор и за свако 𝑖 важи , −∞ < 𝑥𝑖 < ∞ .  

Како смо увели потребан појам за даља изучавања, посматраћемо прво методу 

оцењивања коефицијената регерсије методом најмањих квадрата.  
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2.2 Метода обичних најмањих квадрата 
 
  

 

Математичари Carl Friedrich Gauss и Andre-Marie Legendre су независно један од 

другог открили методу најмањих квадрата, што је важна техника у статистичкој регресији. 

Метода најмањих квадрата је начин да се подаци користе за квантитативна предвиђања.  

Та предвиђања су толико ефектна да је за било коју тачку скупа података грешка 

модела, помножена самом собом, сведена на минимум. Обојица су користили методу 

најмањих квадрата да би разумели кретање орбита комета, засноване на непрецизним 

мерењима претходних локација комета.  

Њихови посматрани проблеми су били прилично сложени, али ми дату методу 

можемо разумети кроз једноставан пример 

*Замислимо да имамо учионицу петог разреда и имамо податке о висини, полу и 

тежини свих ученика. Речено нам је да једног дана недостаје један ученик, неко зна 

његову висину и пол, али не знамо његову тежину. Према томе, питамо се који је најбољи 

погодак тежине тог студента.  

То можемо претпостављати и нагађати на основу више критеријума, али најбоља 

међу њима би била она која минимализује апсолутну грешку нагађања, што је у ствари и  

основа методе најмањих квадрата.  

Aко наши подаци показују линеарни однос између променљивих 𝑿 и 𝒀  желимо да 

нађемо најбољу линију која одговара датом линеарном односу. Њу називамо регресиона 

линија и има једначину �̂� = �̂�𝑿. Регресиона линија са најмањим квадратима је линија која 

вертикалну удаљеност података од регресионе линије чини што је могуће мањом. 

Називамо је са „најмањим квадратима“ јер је најбоље уклопљена линија она која 

минимизира варијансу (суму квадрата грешака). Ово је мало теже визуелизовати, али 

главни циљ је пронаћи праву која најбоље одговара тачкама.  
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Слика 9. Презентација методе најмањих квадрата 

  

Метода најмањих квадрата омогућава да се резидуали третирају као непрекидна 

величина, односно мере колико се вредност функције мења уколико се унесе промена. То 

је непроцењиво, будући да је поента проналаска једначине у ствари могућност 

предвиђања где се могу налазити друге тачке на линији, чак и оне које су далеко изван 

досега оригиналних тачака.   

Оцењивање методом најмањих квадрата ми у ствари тражимо најпогоднију линију 

за скуп тачака. Ова метода не захтева никакву претпоставку о познавању расподеле 

случајне променљиве и потрагу вршимо конструкцијом модела који минимизира суму 

квадратних вертикалних растојања (резидуала). 

Растојања квадрирамо да бисмо избегли проблем проналаска растојања са 

негативним предзнаком. Тада проблем постаје проналажење места где треба поставити 

линију тако да се удаљеност тачака од линије сведе на минимум.  

Да би смо могли спровести методу најмањих квадрата, наши подаци треба да 

задовољавају следеће претпоставке: 

• Модел треба имати линеарне параметре; 

• Подаци су случајан узорак из популације. Другим речима, резидуали не би требало 

ни на који начин да буду повезани; 

• Независне променљиве (предиктори) су некорелиране; 

• Резидуали су нормално расподељени; 

• Независне променљиве треба да су тачно мерене, јер ако постоје чак и најмање 

грешке у мерењима то може резултирати великим грешкама при оцењивању 

поменутом методом. 

Ако важи прва општа претпоставка линеарне регресије, тј. Е(𝒀) = 𝑿𝑩 , ми тражимо 

оцену за 𝑩 , а самим тим и за Е(𝒀). Ако оцену означимо са �̂� = [�̂�𝟏  �̂�𝟐   ⋯  �̂�𝒏] , онда 

�̂�(𝒀) = 𝑿�̂�. Међутим, уместо ознаке  �̂�(𝒀) користимо устаљену ознаку �̂�.  
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Како сада радимо све почевши од ове методе у случају вишедимензионалних 

узорака, ради лакшег уочавања закључака посматраћемо вишеструку регресију, која је 

садржана у вишедимензионалној као једна колона.  

Дакле, наведимо поступак добијања оцена коефицијената методом обичних 

најмањих квадрата. Минимизирамо суму квадрата одступања  

 

             ∑ 𝜀�̂�
2𝑛

𝑖=1
= ∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2
𝑛

𝑖=1
= ∑ (𝑌𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑖1 − ⋯− �̂�𝑘𝑥𝑖𝑘)

2
𝑛

𝑖=1
                   (5) 

   

Да бисмо нашли оцене најмањих квадрата, није неопходно за предвиђање  

�̂�𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑥𝑖1 + ⋯+ �̂�𝑘𝑥𝑖𝑘 да важи претпоставка 𝐸(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘, већ само 

да важи линеарност у односу на коефицијенте регресије.  

Оцене коефицијената тражимо тако што диференцирамо (5) по сваком од �̂�𝑗 , 

 ј = 0,1, . . . , 𝑘. Међутим, то ефектније можемо урадити помоћу матричног рачуна на основу 

теореме коју наводимо. Али пре формулације те теореме, навешћемо низ лема које су нам 

потребне за доказ.  

  

 

Лема 1 Нека је 𝑢 = 𝒂′𝒙 = 𝒙′𝒂  , где је 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′ , 𝒂 = (𝑎1, 𝑎2,⋯, 𝑎𝑝)′  вектор 

константи, тада је  
𝜕𝑢

𝜕𝒙
=

𝜕(𝒂′𝒙)

𝜕𝒙
=

𝜕(𝒙′𝒂)

𝜕𝒙
= 𝒂 . 

   

Доказ: 

За свако 𝑖𝜖{1,2, … , 𝑝}  важи да је  
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕(𝑎1𝑥1+⋯+𝑎𝑝𝑥𝑝)

𝜕𝑥𝑖
 =  𝑎𝑖 . .  

Како по дефиницији  
𝜕𝑢

𝜕𝒙
 =  

[
 
 
 
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥1

⋮
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑝]
 
 
 
 

 , па је онда      
𝜕𝑢

𝜕𝒙
 =  [

𝑎1

⋮
𝑎𝑃

] = 𝒂 ∎ 

   

Лема 2 Нека је 𝑢 = 𝒙’𝑨 𝒙  где је 𝑨  симетрична матрица константи. Тада је  

 
𝜕𝑢

𝜕𝒙
=

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝒙
= 2𝑨𝒙. 
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Доказ: 

Доказ дате леме наводимо за специјални случај матрице A  формата 3 × 3. Аналогно 

доказујемо за случај матрице константи формата р × р. Нека је дакле,  

 

𝒙 = [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] , 𝑨 = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

]. 

Тада је квадратна форма  

 

𝒙′𝑨𝒙 = 𝑥1
2𝑎11 + 2𝑥1𝑥2𝑎12 + 2𝑥1𝑥3𝑎13 + 𝑥2

2𝑎22 + 2𝑥2𝑥3𝑎23 + 𝑥3
2𝑎33 , 

 

тако да је онда  

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥1

= 2𝑥1𝑎11 + 2𝑥2𝑎12 + 2𝑥3𝑎13 = 2𝒂𝟏
′ 𝒙 

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥2

= 2𝑥1𝑎12 + 2𝑥2𝑎22 + 2𝑥3𝑎23 = 2𝒂𝟐
′ 𝒙 

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥3

= 2𝑥1𝑎13 + 2𝑥2𝑎23 + 2𝑥3𝑎33 = 2𝒂𝟑
′ 𝒙 

 

Због свега наведеног важи следеће  

 

𝜕(𝒙’𝑨 𝒙  )

𝜕𝒙
=

[
 
 
 
 
 
𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥1

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥2

𝜕(𝒙′𝑨𝒙)

𝜕𝑥3 ]
 
 
 
 
 

= [

2𝒂𝟏
′ 𝒙

2𝒂𝟐
′ 𝒙

2𝒂𝟑
′ 𝒙

] = 2 𝑨 𝒙  ∎ 

 

 

 

Лема 3 (i) Ако су матрице А и В формата компатибилних за множење, тада је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴𝐵) ≤

𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴)  и 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴𝐵) ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐵). 

(ii) Множење квадратном матрицом пуног ранга (тј. несингуларном) не мења се ранг 

матрице, односно, ако су С и В квадратне матрице пуног ранга, тада је 

𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴𝐵) =  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐶𝐴) =  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴). 

(iii) За сваку матрицу 𝐴 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴′𝐴) =  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴𝐴′) =  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴′) =  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴) ∎ 

   

Лема 4 Симетрична матрица А  је позитивно дефинитна ако и само ако постоји 

несингуларна матрица Р таква да је А = Р′Р. 
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Доказ:  

Нека је Р несингуларна матрица, таква да је А = Р′Р. Тада је  

 

𝒀′𝐴𝒀 = 𝒀′𝑃′𝑃𝒀 = (𝑃𝒀)′(𝑃𝒀). 

                

Добијени израз је сума квадата која је или позитивна или једнака нули ако и само 

ако је 𝑃𝒀 = 𝟎 . 

Међутим, 𝑃𝒀 = 𝟎  само ако је 𝒀 = 𝟎  . Према томе, овим смо по дефиницији 

показали да је А  позитивно дефинитна ∎ 

 

Последица (Леме 4) Позитивно дефинитна матрица је несингуларна∎ 

 

Лема 5 Нека је В матрица формата 𝑛 × 𝑝.  

(i) Ако је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑩) = 𝑝 , тада је 𝑩′𝑩  позитивно дефинитна матрица . 

(ii) Aко је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑩) < 𝑝 , тада је 𝑩′𝑩 позитивно семидефинитна матрица.  

          

Доказ: 

(i) За произвољан случајан вектор 𝒀 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑝) посматрамо квадратну форму 

матрице 𝑩′𝑩   

𝒀′𝑩′𝑩𝒀 = (𝑩𝒀)′(𝑩𝒀) ≥ 0 . 

   

Да бисмо показали позитивну дефинитност матрице 𝑩′𝑩  потребно је да покажемо 

да је наведена квадратна форма строго већа од нуле за 𝒀 ≠ 𝟎 , а једнака нули за 𝒀 = 𝟎. 

Главна ствар у доказу је представљање  

 

𝑩𝒀 = 𝑦1𝒃𝟏 + 𝑦2𝒃𝟐 + ⋯ + 𝑦𝑝𝒃𝒑 , где су 𝒃𝟏, 𝒃𝟐, . . ., 𝒃𝒑 колоне матрице 𝑩. 

  

Колоне матрице 𝑩 су линеарно независне ако је линеарна комбинација различита 

од нуле сем у случају када је 𝒀 = 𝟎. Према томе, на основу задате квадратне форме и 

наведених чињеница, закључујемо да  𝑩′𝑩  јесте позитивно дефинитна матрица у датом 

случају. 

(ii) Ако је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑩) < 𝑝 , односно колоне матрице 𝑩 су линеарно зависне, тада 

постоји 𝒀 ≠ 𝟎 тако да је  

 

𝑩𝒀 = 𝑦1𝒃𝟏 + 𝑦2𝒃𝟐 + ⋯ + 𝑦𝑝𝒃𝒑 = 𝟎 . 
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Због тога је 𝒀′𝑩′𝑩𝒀 ≥ 0  при чему нулу достиже за неко 𝒀 ≠ 𝟎  . Дакле, 𝑩′𝑩 је 

позитивно семидефинитна ∎ 

 

               

Теорема 1. Ако је 𝒀 = 𝑿𝑩 + 𝜠 , где је 𝑿  формата 𝑚 × (𝑘 + 1), 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1, онда 

су oцене параметара �̂� = [�̂�𝟏  �̂�𝟐   ⋯  �̂�𝒏]' које минимизирају (5) дате са  

 

                                                                             �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀                                                            (6) 

              

Доказ: 

Суму квадрата одступања дату изразом (5) запишимо као 

 

                                  �̂�′�̂� = ∑ (𝒀𝒊 − 𝑿𝒊
′�̂�)

2𝑛

𝑖=1
= (𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�)                                (7) 

 

где је 𝑿𝒊
′ = (1, 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘) 𝑖-та врста дизајн матрице.  

  

 

Даље, (7) трансформишемо као  

 

          �̂�′�̂� = 𝒀′𝒀 − (𝑿�̂�)
′
𝒀 − 𝒀′(𝑿�̂�) + (𝑿�̂�)

′
(𝑿�̂�) = 𝒀′𝒀 − 𝟐𝒀′(𝑿�̂�) + (𝑿�̂�)

′
(𝑿�̂�)           (8) 

 

�̂� које минимизира (8) се добија решавањем једначине 
𝜕�̂�′�̂�

𝜕�̂�
= 0, која је на основу (8) 

и применом Леме 1 и Леме 2 на дати векторски извод облика 

 

𝟎 − 𝟐𝑿′𝒀 + 𝟐𝑿′𝑿�̂� = 𝟎 

 

што је у ствари нормални систем једначина, односно систем који се добија 

диференцирањем суме квадрата одступања. Даље ћемо га користити записаног у облику  

 

                                                                   𝑿′𝑿�̂� = 𝑿′𝒀                                                                  (9) 

   

Претпоставка ове теореме је да 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1 , дакле 𝑿  је пуног ранга, па на 

основу Леме 5 (i) матрица 𝑿′𝑿  је позитивно дефинитна.  

Даље, на основу Леме 3 (iii) 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿′𝑿) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1.  
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Коначно, због Последице (Леме 4) која каже да је позитивно дефинитна матрица 

несингуларна, закључујемо да онда због позитивне дефинитности матрице 𝑿′𝑿  постоји 

њен инверз (𝑿′𝑿)−𝟏, односно из (9) добијамо  

 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀. 

   

Ми јесмо овим добили �̂� које заиста јесте решење нормалног система једначина и 

тиме што смо нашли неке екстремне вредности. Међутим, потребно је сада показати да 

ово заиста јесте минимум, а не максимум суме квадрата одступања.  

Приметимо прво да елементи вектора �̂�, �̂�ј су добијени као линеарна комбинација 

елемената случајног вектора 𝒀, тј. важи �̂�ј = 𝒂𝒋
′𝒀, где је 𝒂𝒋

′ ј-та врста матрице (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′. 

Сада, доказујемо да  �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 заиста минимизира �̂�′�̂�. То ћемо показати 

тако што претпоставимо да постоји неко b које је алтернативна оцена за 𝑩 и која би, 

рецимо, могла бити боља од �̂�.    

Тада је сума квадрата одступања �̂�′�̂� = (𝒀 − 𝑿𝒃)′(𝒀 − 𝑿𝒃)  и додавањем и 

одузимањем 𝑿�̂�  посматрамо у ком случају добијамо баш минималну вредност суме 

квадрата одступања 

 

�̂�′�̂� = (𝒀 − 𝑿�̂� + 𝑿�̂� − 𝑿𝒃)
′
(𝒀 − 𝑿�̂� + 𝑿�̂� − 𝑿𝒃) = 

= (𝒀 − 𝑿�̂�)
′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + (𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝑿�̂� − 𝑿𝒃) + (𝑿�̂� − 𝑿𝒃)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + (𝑿�̂� − 𝑿𝒃)

′
(𝑿�̂� − 𝑿𝒃)= 

= (𝒀 − 𝑿�̂�)
′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + (𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝑿�̂� − 𝑿𝒃) + (𝑿�̂� − 𝑿𝒃)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + (𝑿(�̂� − 𝒃))

′

(𝑿(�̂� − 𝒃))  

= (𝒀 − 𝑿�̂�)
′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + 2 (𝑿(�̂� − 𝒃))

′

(𝒀 − 𝑿�̂�) + (�̂� − 𝒃)
′
𝑿′𝑿(�̂� − 𝒃) = 

= (𝒀 − 𝑿�̂�)
′
(𝒀 − 𝑿�̂�) + (�̂� − 𝒃)

′
(𝑿′𝒀 − 𝑿′𝑿�̂�) + (�̂� − 𝒃)

′
𝑿′𝑿(�̂� − 𝒃)                             (10) 

  

Трећи сабирак последње релације (10) је позитивно дефинтна квадратна форма, јер 

како смо показали 𝑿′𝑿  је позитивно дефинитна матрица, па је због тога 

 (�̂� − 𝒃)
′
𝑿′𝑿(�̂� − 𝒃) ≥  0, а има вредност нула када је �̂� − 𝒃 = 𝟎, односно �̂� = 𝒃. 

Дакле, (10) нам казује да �̂�′�̂� достиже своју минималну вредност када она вредност 

која је ненегативна има најмању вредност, тј. када је једнака нули, а то смо показали да је 

у случају када је �̂� = 𝒃 , што смо и хтели да потврдимо.  

Овим смо показали да �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 јесте оцена која минимизира суму квадрата 

одступања и јединствена је таква оцена ∎ 
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Пример 7 Израчунати оцене за коефицијенте регресије методом најмањих квадрата, 

резидуале као и суму квадрата резидуала за линеарни модел  

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝜀𝑖,  

 

који фитује податке  

 

𝒙𝟏 0 1 2 3 4 
𝒀 1 4 3 8 9 

 

Представљамо сада дате податке у терминима које смо навели у теоријском делу.  

 

 

𝑿′ = [
1 1 1 1 1
0 1 2 3 4

]   𝒀 =

[
 
 
 
 
1
4
3
8
9]
 
 
 
 

   𝑿′𝑿 = [
5 10
10 30

]    (𝑿′𝑿)−𝟏 = [
0,6 −0,2

−0,2 0,1
]    𝑿′𝒀 = [

25
70

]. 

Према томе,  

 

�̂� = [
�̂�0

�̂�1

] = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 = [
0,6 −0,2

−0,2 0,1
] [

25
70

] = [
1
2
], 

 

па је фитован модел облика  

�̂� = 1 + 2𝑿.  

 

Вектор предвиђених вредности је облика  

 

�̂� = 𝑿�̂� =

[
 
 
 
 
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4]

 
 
 
 

[
1
2
]=

[
 
 
 
 
1
3
5
7
9]
 
 
 
 

 

и 

�̂� = 𝒀 − �̂� =

[
 
 
 
 
1
4
3
8
9]
 
 
 
 

−

[
 
 
 
 
1
3
5
7
9]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

0
1

−2
1
0 ]

 
 
 
 

. 
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Суму квадрата резидуала добијамо као  

 

�̂�′�̂� = [0 1 −2 1 0]

[
 
 
 
 

0
1

−2
1
0 ]

 
 
 
 

= 02 + 12 + (−2)2 + 12 + 02 = 6 ∎ 

 

 
 
2.3 Особине оцена добијених методом најмањих квадрата 

 

 
Приметимо да је оцена коефицијента вишедимензионалне нормалне линеарне 

регресије �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀  из Теореме 1 добијена без претпоставки о стандардним 

условима регресионог модела Е(𝒀) =  𝑿𝑩  и 𝐶𝑜𝑣(𝒀) = 𝝈𝟐𝑰. 

Дакле, ми смо само претпоставили да је модел облика 𝒀 =  𝑿𝑩 + 𝜠  и фитовали га. 

Међутим, сада ћемо показати које лепе особине може имати оцена коефицијента 

регерсије уколико важе дате претпоставке. И даље претпостављамо да је дизајн матрица 

са фиксираним вредностима и да је пуног ранга.  

Пре свега навешћемо леме које ћемо поред већ постојећих помоћних користити при 

доказивању наредних теорема.  

  

Лема 6 Нека су 𝒀 -случајни вектор и 𝑿-случајна матрица, а 𝒂 и 𝒃 вектори константи и 𝑨 и 𝑩 

матрице константи. Такође, нека су матрице и вектори у сваком од наредних производа 

компатибилних формата, тада је: 

(i)  𝐸(𝑨𝒀) = 𝑨𝐸(𝒀); 

(ii) 𝐸(𝒂′𝑿𝒃) = 𝒂′𝐸(𝑿)𝒃; 

(iii) 𝐸(𝑨𝑿𝑩) = 𝑨𝐸(𝑿)𝑩∎ 

 

Лема 7 Нека је 𝒁 = 𝑨𝒀  и 𝑾 = 𝑩𝒀 , где су 𝑨𝒌×𝒑  и 𝑩𝒎×𝒑  матрице константи, а 𝒀  је р-

димензионални случајни вектор са коваријансном матрицом 𝜮 , тада је  

(i) 𝐶𝑜𝑣(𝒁) = 𝐶𝑜𝑣(𝑨𝒀) = 𝑨𝜮𝑨′; 

(ii) 𝐶𝑜𝑣(𝒁,𝑾) = 𝐶𝑜𝑣(𝑨𝒀,𝑩𝒀) = 𝑨𝜮𝑩′∎ 
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Лема 8 (i) Ако је А позитивно дефинитна матрица, онда су сви њени дијагонални елементи 

𝑎𝑖𝑖  позитивни. 

(ii) Ако је А позитивно семидефинитна матрица, онда су сви њени дијагонални 

елементи ненегативни 𝑎𝑖𝑖  ≥  0. 

   

Доказ: 

(i) Нека је  𝒙′ = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) вектор са 1 на 𝑖-тој позицији и нулама на осталим 

позицијама, можемо да узмемо овај вектор, јер дефиниција важи за свако 𝒙.  

Дијагонални елемент 𝑎𝑖𝑖   матрице А  можемо записати као квадратну форму  

 𝒙′А𝒙 >  0. Овим смо показали да важи 𝑎𝑖𝑖  >  0, за свако 𝑖.  

(ii) Аналогно претходном случају, на основу позитивне семидефинитности матрице 

𝑨  имамо да је 𝑎𝑖𝑖  = 𝒙′А𝒙 ≥  0 ∎ 

  

Теорема 2. Ако је Е(𝒀) = 𝑿𝑩 , онда је �̂� непристрасна оцена за 𝑩. 

  

Доказ: 

Користећи резултате Леме 6 добијамо следеће  

 

𝐸(�̂�) = 𝐸((𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀) = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝐸(𝒀) = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿𝑩 = 𝑩. 

 

�̂� je непристрасна оцена коефицијента регресије 𝑩∎ 

 

Теорема 3. Ако је 𝐶𝑜𝑣(𝒀) = 𝝈𝟐𝑰, онда је коваријансна матрица за �̂� дата са 𝝈𝟐 (𝑿′𝑿)−𝟏. 

   

Доказ: 

Користећи Лему 7 и чињеницу да  (𝑿′𝑿)′ = 𝑿′𝑿, добијамо следеће 

   

𝐶𝑜𝑣(�̂�) =  𝐶𝑜𝑣((𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀) =  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝐶𝑜𝑣(𝒀)[ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]′ = 

                             = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝝈𝟐𝑰 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏 = 𝝈𝟐 (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏 = 𝝈𝟐 (𝑿′𝑿)−𝟏 ∎ 
 

Поред свих наведених особина оцене коефицијента регресије добијене методом 

најмањих квадрата, навешћемо још једну особину дату теоремом Gaus-Marкova о 

минималности варијансе за  �̂�ј за свако ј = 0,1, . . . , 𝑘. 

 

Теорема 4. (Теорема Gaus-Marкova) Ако је Е(𝒀) = 𝑿𝑩  и 𝐶𝑜𝑣(𝒀) = 𝝈𝟐𝑰 , тада оцене 

добијене методом најмањих квадрата �̂�ј за свако ј = 0,1, . . . , 𝑘 , имају најмању варијансу 

међу свим линеарним непристрасним оценама.  
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Доказ: 

Посматраћемо оцену 𝑨𝒀 параметарске матрице 𝑩 . Одређиваћемо каквог изгледа 

треба бити матрица 𝑨 да би посматрана оцена била непристрасна оцена за 𝑩  и да има 

најмању могућу варијансу.  

Да би 𝑨𝒀 била непристрасна оцена за 𝑩  мора да важи Е(𝑨𝒀) = 𝑩 , а ми поред тога 

имамо и претпоставку теореме да је Е(𝒀) = 𝑿𝑩 , па је на основу ње и Леме 6  

 
                                                Е(𝑨𝒀)  =  𝑨 Е(𝒀)  =  𝑨 𝑿 𝑩 = 𝑩                                              (11) 

 

при чему је задња једнакост због захтева непристрасности . 

Како је последња једнакост у изразу (11) 𝑨 𝑿 𝑩 =  𝑩 =  𝑰 𝑩   и важи за сваку 

произвољну матрицу В , онда на основу дефиниције једнакости оператора имамо да је 

𝑨 𝑿 =  𝑰 , односно добијамо да је матрица 𝑨  леви инверз дизајн матрице. 

Коваријансна матрица оцене 𝑨𝒀 је дата са 

 

                                           𝐶𝑜𝑣(𝑨𝒀) = 𝑨 (𝝈𝟐𝑰) 𝑨′ =  𝝈𝟐 𝑨 𝑨′                                                (12) 

  

Посматрамо 𝑨𝒀  као оцену матрице коефицијената регресије 𝑩   и из (12) 

закључујемо да се варијансе од �̂�ј налазе на главној дијагонали матрице 𝝈𝟐 𝑨 𝑨′. 

Ми дакле бирамо 𝑨 тако да оцена 𝑨𝒀  даје најмању дисперзију међу линеарним 

оценама, односно треба тако да наштимујемо ту матрицу да дисперзије по главној 

дијагонали матрице 𝑨 𝑨'  буду најмање могуће. У то минимизирање некако желимо да 

уплетемо �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 које је добијено методом најмањих квадрата.  

То постижемо тако што одузмемо и додамо (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′  на следећи начин и 

показујемо у ком случају ће дијагонални елементи матрице 𝑨 𝑨′  бити минимални.  

 

𝑨 𝑨′ = [𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ + (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′][ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ + 𝑨], 

 

означимо 𝑎 = 𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′  𝑏 =  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′. Тада је 𝑨 𝑨′ =  𝑎𝑎′ + 𝑎𝑏′ + 𝑏𝑎′ + 𝑏𝑏′.  

Према томе, како важи  

 

𝑎𝑏′ = (𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′) (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′  =  𝑨 (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′  =  0,  
 

а сличним закључивањем је и 𝑏𝑎′ = (𝑎𝑏′)′ = 0′ = 0, долазимо до резултата 

 

𝑨 𝑨′ =  𝑎𝑎′ + 𝑏𝑏′ = [ 𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] [ 𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]′ +  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ =  
                              = [𝑨 − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] [ 𝑨 − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]′ + (𝑿′𝑿)−𝟏                               (13) 
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На основу Леме 5 (ii) матрица [ 𝑨 − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] [ 𝑨 − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]′ је позитивно 

семидефинитна, па онда имајући у виду Лему 8 (i) њени дијагонални елементи су већи или 

једнаки нули. Дакле, да би дијагонални елементи били минимални потребно је да буду 

једнаки нули. Стога, матрицу 𝑨  бирамо тако да постигнемо тражено, па је зато можемо 

изабрати као 𝑨 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′. 

Приметимо да за тако изабрану матрицу важи 𝑨𝑿 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿 = 𝑰, односно услов 

непристрасности је испоштован. Па како овакво 𝑨 чини дијагоналне елементе матрице 

[ 𝑨 − (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] [ 𝑨 −  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]′ једнаким нули, а самим тим на основу (13) чини 

дијагоналне елементе матрице 𝑨 𝑨′ минималним што нам је и било потребно.  

Коначно, оцена за В  са свим траженим особинама је 𝑨𝒀 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 што је у 

ствари једнако оцени најмањих квадрата �̂� ∎ 

 

 

2.4 Геометрија најмањих квадрата 
 

 

 

Оно што смо до сада разматрали је да када би имали матрични запис 

вишедимензионалне регресије 𝒀 =  𝑿𝑩 + 𝜠 ми смо методом обичних најмањих квадрата 

изводили оцене за 𝑩. Сада ћемо представити геометријски приступ, међутим треба имати 

на уму да овим разматрањем не мислимо на фитовање података, већ дајемо строги 

геометријски приступ којим буквално добијамо метод обичних најмањих квадрата, 

односно добијамо нормални систем једначина.  

Геометријски приступ најмањих квадрата заснивамо на увођењу два 

вишедимензионална простора и то  

*( 𝑘 + 1) - димензионалног параметарског простора 

*𝑚 - димензионалног простора података. 

У 𝑚 - димензионалном простору података имамо и нешто што ће нам разапети 

податке, а то су регресори. 

Ми имамо „дизајн“ матрицу 𝑿𝑚×(𝑘+1) и њене колоне су вектори дужине 𝑚, па их 

можемо третирати као тачке у датом 𝑚 - димензионалном простору. Матрица плана је 

ранга 𝑘 + 1 (што је претпоставка Теореме 1.), па то значи да су вектори колона линеарно 

независни и као такви дефинишу базу ( 𝑘 + 1) – димензионалног подпростора простора 

података. 

Приметимо да је разапињање овде извршено помоћу неких координата. Ако 

исцрпљујемо простор координата 𝜷𝒐, 𝜷𝟏, . . . , 𝜷𝒌 тачкама из параметарског простора ми 
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ћемо онда имати обострано једнозначно пресликавање простора параметара и 

дефинисаног подпростора података.  

Претпоставка регресионог модела је Е(𝒀) = 𝑿𝑩, и ми можемо у бази где одредимо 

координатни почетак, а координате су вектори колоне, да Е(𝒀) представимо са 𝑿𝑩 и за њу 

је битно да буде унутар подпростора. 

Регресиони модел нам каже да се произвољна тачка простора података 𝒀 добија 

као збир 𝑿𝑩 и 𝜠, а та грешка 𝜠 (случајност која није обухваћена моделом) чини да те тачке 

излазе из подпростора. Наравно, постоје и специјални случајеви када 𝜠 цео припада 

подпростору. 

Знамо да је предвиђање �̂� = 𝑿�̂� и то може на неки начин да се посматра као оцена 

за Е(𝒀). 

Ми предвиђање дефинишемо као нешто што добијамо регресионим моделом, а то 

нешто, тј. �̂� мора остати у подпростору. Дакле, предвиђању  �̂� обострано једнозначно 

одговара тачка �̂� из простора параметара, па колико год тачака тог простора можемо да 

издвојимо толико предвиђања ћемо израчунати са „дизајн“ матрицом.  

Предвиђање је инваријантно у односу на избор „дизајн“ матрице, а линеарна 

трансформација коју притом извршавамо је ротација. Према томе, ми можемо да 

ротирамо базу и неће доћи ни до каквих измена предвиђања.  

 

 
Слика 10. Геометрија најмањих квадрата  

 

Не знамо колико је 𝑩, то је нешто што је идеaлно и њега оцењујемо са �̂�, тј. тиме 

апроксимирамо и добијамо онда неко предвиђање �̂�. Ми тим предвиђањем покушавамо у 

ствари да апроксимирамо 𝒀, а притом правимо грешку �̂�.  

Дакле, методом најамњих квадрата желимо да �̂� буде што краћи вектор и под тим 

условом бирамо �̂�. Према томе, бирамо �̂� тако да када помоћу њега правимо вектор 

разапет над базом, тј. над „дизајн“ матрицом, а да што ближе приђемо предвиђању од 𝒀. 

Питамо се, на који начин то прилазимо ближе. Битно је да вектор који одређује 

растојање буде што је могуће краћи. Још је битно да видимо да ли �̂� припада подпростору 
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или не, али он наравно да не припада њему, јер је добијен одузимањем од неког вектора 

који је ван подпростора. Геометријски посматрано, вектор �̂� ће бити најмање удаљен од 

подпростора ако је нормалан, тј. ортогоналан, на тај подпростор. Вектор је ортогоналан на 

простор ако је ортогоналан на сваки базни вектор тог простора. Наша база су колоне 

„дизајн“ матрице и то је кључ свега. Стога, да бисмо минимизирали методом најмањих 

квадрата �̂� , захтевамо да буде ортогоналан на сваки од вектора базе, односно 

ортогоналан на целу матрицу 𝑿. Захтевамо у ствари  

 

𝑿′�̂� = 𝟎, тј. 𝑿′(𝒀 − �̂�) = 𝑿′(𝒀 − 𝑿�̂�) = 𝑿′𝒀 − 𝑿′𝑿�̂� = 𝟎.  

 

Према томе, добијамо нормални систем једначина 𝑿′𝑿�̂� = 𝑿′𝒀 и ако сада тврдимо 

да је 𝑿 пуног ранга, матрица 𝑿′𝑿 је онда несингуларна и има инверз, па онда добијамо да 

је �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 што је оцена за 𝑩 добијена методом најмањих квадрата.  

 
 
2.5 Метода максималне веродостојности 

 

 
Када се претпоставља да постоји расподела као што је вишедимензионална 

нормална, онда се оцене параметара најчешће налазе методом максималне 

веродостојности. Оцењивање методом максималне веродостојности је начин да 

одредимо вредности коефицијената модела. Те вредности су такве да максимизирају 

вероватноћу тако да поступак описан моделом заиста производи податке који су 

посматрани.   

Вектори посматрања 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏   се сматрају познатим и траже се вредности 

параметара 𝝁 и 𝜮 који максимизирају заједнчку густину вероватноће вектора 𝒚  који је у 

ствари једнако независно расподељен узорак из Ɲр(𝝁, 𝜮).  

Заједничка густина вероватноће је  

 

𝑓(𝒙𝟏,…𝒙𝒏|𝝁, 𝜮) = ∏
1

(2𝜋)
𝑝

2⁄ |𝜮|
1

2⁄

𝑛

𝑖=1

ⅇ−(𝒙𝒊−𝝁)′𝜮−𝟏(𝒙𝒊−𝝁)/2 =
1

(2𝜋)
𝑛𝑝

2⁄ |𝜮|
𝑛

2⁄
ⅇ

−
1

2
∑ (𝒙𝒊−𝝁)′𝜮−𝟏(𝒙𝒊−𝝁)

𝑛

𝑖=1 . 

 

Све ово је оправдано јер се та вредност дефинише као оцена која се добија као 

тачка максимума у односу на 𝝁  и 𝜮 . За дате фиксиране вредности или вредности 

реализованог узорка 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏 . Дакле, ако посматрамо 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏 као реализоване 
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вредности, тада је 𝑓(𝒙𝟏,…𝒙𝒏|𝝁, 𝜮)  функција само по 𝝁  и 𝜮  и назива се функција 

веродостојности случајног узорка. Вредности 𝝁 и 𝜮 за које 𝑓(𝒙𝟏,…𝒙𝒏|𝝁, 𝜮)  достиже свој 

максимум називамо оценама максималне веродостојности и означавамо са MLE 

(Maximum Likelihood Estimation).  

Ако реализоване вредности узорка 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏   мењамо случајним вредностима  

𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒏 и одједном са реализованих вредности прелазимо на статистике. Њиховом 

применом за дате реализоване вредности добијамо конкретне оцене.  

             Ово је једна од најбољих оцена параметара зато што код методе максималне 

веродостојности заједничку густину представљамо, тј. посматрамо као функцију од 

параметара, а густина представља вероватноћу да су баш те вредности тражене, односно 

�̂� = 𝝁  и  �̂� = 𝜮. Максимум тога је онда највећа вероватноћа, па уколико добијемо неку 

статистику као тачку максимума, онда смо ми њом најбоље могуће по вероватноћи 

оценили параметар.  

             Оцене добијене методом максималне веродостојности су инваријантне. Нека је 𝜃 

оцена добијена методом максималне веродостојности за параметар 𝜃 и нека је ℎ(𝜃) нека 

непрекидна функција (мора бити непрекидна, јер ми када тражимо максимум посматрамо 

граничну вредност прираштаја, па да би функција могла бити коришћена за та 

израчунавања мора да буде непрекидна). Онда је ℎ(𝜃)  оцена добијена методом 

максималне веродостојности за ℎ(𝜃).  

             Израз за заједничку вероватноћу је тежак за диференцирање, па је зато готово увек 

поступак поједностављен применом природног логаритма на једнакост. Овакав поступак је 

потпуно регуларан, јер је природни логаритам монотоно растућа функција, односно ако се 

вредност на 𝒙-оси повећава онда то доводи до повећања вредности на 𝒚-оси.  

 

 
Слика 11. Презентација линеарне функције и 

 функције на коју утиче природни логаритам  
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Ово је важно јер омогућава да се максимална вредност логаритма вероватноће 

догоди у истој тачки као и у оригиналној функцији вероватноће.  

Питамо се зашто користимо назив максимална веродостојност, а не максимална 

вероватноћа, а једноставан одговор би био зато што су статистичари педантни, али са 

разлогом. Људи често користе веродостојност и вероватноћу као синониме, међутим 

статистичари и теоретичари разликују ове термине. Разлог забуне ћемо приказати 

следећом једначином  

𝐿(𝜇, 𝜎2; 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖) = 𝑃(𝑝𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖; 𝜇, 𝜎2). 

 

Сама ознака једнакости казује да су ови изрази исти, али објаснимо која је то 

разлика на коју указују стручњаци. Посматрајмо прво 𝑃(𝑝𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖; 𝜇, 𝜎2) што представља 

вероватноћу густине посматрања података са параметрима 𝜇 и 𝜎2. Напоменимо да ово 

можемо генерализовати за произвољан број параметара и било коју расподелу. Са друге 

стране, 𝐿(𝜇, 𝜎2; 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖)  означава вероватноћу да ће параметри 𝜇 и 𝜎2  узети одређене 

вредности с обзиром да смо приметили гомилу података. Према томе, постављена 

једначина казује да је вероватноћа густине података већ датих параметара једнака 

вероватноћи параметара у случају већ датих података.  

Међутим, иако су ове две ствари једнаке, веродостојност и густина вероватноће 

постављају различита питања, једно се односи на податке, а друго на вредности 

параметара. Због тога се разматрана метода назива метода максималне веродостојности, 

а не максимална вероватноћа.  

Следеће питање које постављамо, јесте када долази до поклапања оцена добијених 

методом најмањих квадрата и методом максималне веродостојности. До таквог 

преклапања долази у случају када је претпостављена расподела случајних променљивих 

из модела нормална.  

Интуитивно можемо интерпретирати везу између датих метода разумевањем 

њихових циљева.  За оцене добијене методом најмањих квадрата желимо пронаћи линију 

која умањује укупну квадратну удаљеност од регресионе линије, док методом максималне 

веродостојности оцене тражимо тако да максимизирају укупну вероватноћу података.  

Када се претпостави нормална расподела, максимална вероватноћа се налази када 

се тачке података приближе средњој вредности. Пошто је нормала расподела симетрична, 

то је еквивалент смањењу удаљености између података и средњих вредности.  
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2.6 Оцене добијене методом максималне веродостојности  
 

 
С обзиром на то да сада имамо претпоставку о нормалности зависне променљиве 𝒀, 

ми можемо извести оцене коефицијената вишедимензионалне нормалне линеарне 

регресије методом максималне веродостојности. Функција веродостојности је заједничка 

густина променљивих 𝒀𝟏, 𝒀𝟐, . . . , 𝒀𝒏   за дате произвољне фиксиране реализације 

𝒚𝟏, 𝒚𝟐, … , 𝒚𝒏 и означавамо је са 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐). Стога, практично тражимо вредности 𝑩 и 𝝈𝟐  у 

којима функција 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) за дате 𝒚𝟏, 𝒚𝟐, … , 𝒚𝒏и 𝒙𝒊𝟏, 𝒙𝒊𝟐, . . . , 𝒙𝒊𝒌   достиже свој максимум. 

Коначне оцене добијамо као тачке максимума у којима поново уводимо случајности 

сменом  𝒚𝒊 ← 𝒀𝒊. 

При одређивању тачке максимума вршимо диференцирање функције L, а како је 

она производ експоненцијалних функција, то се једноставније изводи ако уместо са 

𝐿(𝑩, 𝝈𝟐)  радимо са 𝑙𝑛 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) . Оцене максималне веродостојности коефицијената 

линеарне регресије су дате следећом теоремом.  

  

Теорема 5. Ако је 𝒀:Ɲn(𝑿𝑩, 𝝈𝟐𝑰) где је 𝑿 формата 𝑚 × (𝑘 + 1) и ранга 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1, 

тада су оцене максималне веродостојности дате са  

 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀  и  �̂�𝟐 =
1

𝑛
(𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�). 

Доказ: 

Користећи познати резултат мултиваријационе анализе да је густина случајне 

променљиве 𝑿  са р-димензионалном нормалном расподелом са очекивањем 𝐸(𝑿) = 𝝁 и 

коваријансном матрицом 𝐶𝑜𝑣(𝑿) =  𝜮  облика  

 

𝑓(𝒙)  =  
1

(2𝜋)
𝑝

2⁄ |𝜮|
1

2⁄
ⅇ−(𝒙−𝝁)′𝜮−𝟏(𝒙−𝝁)/2, 

 

лако добијамо користећи уместо 𝑿 неку 𝑛-димензионалну нормалну случајну променљиву 

𝒀 са очекивањем Е(𝒀) = 𝑿𝑩  и коваријансом 𝐶𝑜𝑣(𝒀) =  𝝈𝟐𝑰, да је  

 

𝑓(𝒚) =
1

(2𝜋)
𝑛
2|𝝈𝟐𝑰|

1
2

ⅇ−
1

2
(𝒚−𝑿𝑩)′(𝝈𝟐𝑰)

−1
(𝒚−𝑿𝑩) =

1

(2𝜋𝝈𝟐)
𝑛
2

ⅇ
−

1

2𝝈𝟐(𝒚−𝑿𝑩)′(𝒚−𝑿𝑩)
. 
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Како је 𝑓(𝒚) = 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) то је функција веродостојности  

 

𝐿(𝒚 ; 𝑩, 𝝈𝟐) =  𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) =  
1

(2𝜋𝝈𝟐)
𝑛
2

ⅇ
−

1

2𝝈𝟐(𝒚−𝑿𝑩)′(𝒚−𝑿𝑩)
. 

 

Из независности случајних променљивих (𝒀𝟏, 𝒀𝟐, . . . , 𝒀𝒏  ) лако следи да је  

 

𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) = (
1

√2𝜋𝝈𝟐
)

𝑛

ⅇ
−

1

2𝝈𝟐 ∑ (𝒚𝒊−𝑿𝒊
′𝑩)

2𝑛

𝑖=1 = ∏ 𝐿(𝑦𝑖; 𝑿𝒊
′𝑩, 𝝈𝟐)

𝑛

𝑖=1
= ∏ 𝐿(𝑿𝒊

′𝑩, 𝝈𝟐)
𝑛

𝑖=1
. 

 

Овде видимо да због независности случајних променљивих 𝒀𝒊 , функција 

веродостојности може бити изведена као производ маргиналних функција 

веродостојности 𝐿(𝑿𝒊
′𝑩, 𝝈𝟐). Дакле, логаритмовањем добијамо  

 

                   𝑙𝑛 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) = −
𝑛

2
𝑙𝑛(2𝜋) −

𝑛

2
𝑙𝑛(𝝈𝟐) −

1

2𝝈𝟐
(𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩).                   (14) 

 

Желимо сада да одредимо парцијалне изводе по 𝑩  и 𝝈𝟐 . При одређивању 

парцијалних извода по 𝑩 извршићемо прво трансформацију израза (14) у  

 

𝑙𝑛 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐) = −
𝑛

2
𝑙𝑛(2𝜋) −

𝑛

2
𝑙𝑛(𝝈𝟐) −

1

2𝝈𝟐
(𝒚′𝒚 − 𝟐𝒚′(𝑿𝑩) + 𝑩′𝑿′𝑿𝑩) , 

 

па коришћењем одговарајућих раније наведених лема добијамо следеће  

 

𝜕 𝑙𝑛 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐)

𝜕𝑩
=  𝟎 − 𝟎 −

1

2𝝈𝟐
(𝟎 − 𝟐𝒚′𝑩 + 𝟐𝑿′𝑿𝑩) 

 

што онда изједначавајући са нулом даје  −𝑿′𝒚 + 𝑿′𝑿𝑩 = 𝟎, одакле следи 𝑩 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀. 

Према томе, одговарајућа оцена коју добијамо јесте  

 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀. 

 

На основу израза (14) видимо да он постиже свој максимум за вредности најмање 

по модулу. Како је (𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) квадратна форма која је ненегативна, тада се та 

најмања вредност по модулу од (14) достиже када је (𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) минимално, што 

се догађа за �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀.  
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С друге стране, изводећи �̂�𝟐 згодније је диференцирати (14), па је  

 

𝜕 𝑙𝑛 𝐿(𝑩, 𝝈𝟐)

𝜕𝝈𝟐
= 𝟎 −

𝑛

2𝝈𝟐
+

1

2(𝝈𝟐)2
(𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) = 𝟎 

 

односно, − 𝑛 +
1

𝝈𝟐
(𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) = 𝟎.  

Дакле, добијамо да је  

 

�̂�𝟐 =
1

𝑛
(𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�).  ∎ 

 
 

2.7 Особине оцена максималне веродостојности 
 

 

Дакле, горе наведене оцене смо дефинисали на основу расподеле грешке, тј. код 

нормалних модела упоређивали смо их са оценама добијеним методом најмањих 

квадрата разматрајући тиме квалитет добијених оцена. Што се тиче особина ових оцена да 

бисмо дошли до основне теореме уводимо најпре низ помоћних тврђења.  

 

Лема 9 Нека је 𝒀 случајан вектор дужине р такав да је 𝒀: Ɲр(𝝁, 𝜮), нека је 𝒂𝒑×𝟏 вектор 

константи и 𝑨𝒌×𝒑 матрица константи ранга 𝑘, 𝑘 ≤ 𝑝 . Тада је  

(1) 𝒂′𝒀: Ɲ(𝒂′𝝁, 𝒂′𝜮𝒂) 

(2) 𝑨𝒀: Ɲk(𝑨𝝁, 𝑨𝜮𝑨′)∎ 

 

Лема 10 Ако је 𝑨 симетрична и идемпотентна матрица ранга 𝑟 ,онда је 

 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑨) = 𝑡𝑟(𝑨) = 𝑟 ∎ 
 

Лема 11 Ако је 𝒀 ∶ Ɲn(𝝁, 𝝈𝟐𝑰), онда је  

 

𝒀′𝑨𝒀

𝜎2
: 𝜒2 (𝑟,

𝝁′𝑨𝝁

2𝜎2
) 

 

 ако и само ако је 𝑨  идемпотентна матрица ранга 𝑟∎ 

 

Лема 12 Ако је 𝒀 ∶ Ɲn(𝝁, 𝝈𝟐𝑰), онда су 𝑩𝒀 и 𝒀′𝑨𝒀 независне случајне променљиве ако и 

само ако је 𝑩𝑨 = 𝟎∎ 
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Теорема 6. Нека је 𝒀: Ɲn(𝑿𝑩, 𝝈𝟐𝑰), где је матрица 𝑿𝒎×(𝒌+𝟏)  ранга 𝑘 + 1 < 𝑚 и 

𝑩 = [𝜷𝟏  𝜷𝟐  …  𝜷𝒏]. Тада оцене добијене методом максималне веродостојности �̂� и �̂�𝟐 

дате са 

 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀  и  �̂�𝟐 =
1

𝑛
(𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�) 

 

 имају следеће особине : 

(1) �̂� : Ɲk+1(𝑩, 𝝈𝟐(𝑿′𝑿)−𝟏); 

(2) 
𝑛�̂�𝟐

𝝈𝟐
: 𝜒2(𝑚 − 𝑘 − 1); 

(3) �̂� и �̂�𝟐 су независне. 

              

Доказ: 

(1) Оцену  �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀    смо добили методом максималне веродостојности у 

овом облику. Можемо је посматрати као линеарну трансформацију од Y , тј. �̂� = 𝑨𝒀, где је 

𝑨 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ матрица константи. Применимо сада Лему 9 (2) на основу које, ако је  

𝒀: Ɲn(𝑿𝑩, 𝝈𝟐𝑰), онда је 𝑨𝒀: Ɲk+1(𝑨𝝁, 𝑨𝜮𝑨′).  

У нашем случају је  

 

𝑨𝝁 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿𝑩 = 𝑩  и  𝑨𝜮𝑨′ = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝝈𝟐𝑰𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏 = 𝝈𝟐(𝑿′𝑿)−𝟏. 

             

Према томе, добијамо да �̂� : Ɲk+1(𝑩, 𝝈𝟐(𝑿′𝑿)−𝟏) па закључујемо да има исти вектор 

очекивања и дисперзиону матрицу као и оцена добијена методом најмањих квадрата.  

 

(2) Пођимо од квадратне матрице (квадрат резидуала)  

 

(𝒀 − 𝑿�̂�)
′
(𝒀 − 𝑿�̂�) = 𝒀′𝒀 − �̂�′𝑿′𝒀 = 𝒀′𝒀 − ((𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀)′𝑿′𝒀 = 𝒀′𝒀 − 𝒀′𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ =

                                        = 𝒀′[𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝒀 = 𝒀′(𝑰 − 𝑯)𝒀 , 

 

Како је 𝑿𝒎×(𝒌+𝟏)(𝑿
′𝑿)(𝒌+𝟏)×(𝒌+𝟏)

−𝟏 𝑿(𝒌+𝟏)×𝒎
′

  , закључујемо онда да је матрица 𝑯𝒎×𝒎 , али то 

не значи да је њен ранг 𝑚, тј. нама је потребно да покажемо да је 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑯) = 𝑘 + 1, да 

бисмо могли да користимо резултат Леме 11. Уводимо зато следеће две леме. 

 

Лема 13 Нека је 𝑨𝒑×𝒑 позитивно дефинитна матрица и нека је 𝑩𝒌×𝒑 матрица ранга 

 𝑘 ≤ 𝑝 . Тада је 𝑩𝑨𝑩′  позитивно дефинитна матрица∎ 
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У нашем случају је 𝑨  матрица (𝑿′𝑿)−𝟏, међутим проблем је услов k≤p који не важи 

код нас, па зато користимо и следећу лему: 

 

Лема 14 Нека је 𝑨𝒏×𝒑  ранга r , нека је 𝑨¯ неки генералисани инверз матрице 𝑨 и нека 

је (𝑨′𝑨)¯  генералисани инверз матрице 𝑨′𝑨. Тада: 

(i) (𝑨′)¯ =  (𝑨¯)′ ; 

(ii) 𝑨 =  𝑨(𝑨′𝑨)¯𝑨′𝑨 =  𝑨′𝑨(𝑨′𝑨)¯𝑨 

(iii)𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑨 𝑨¯) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎(𝑨¯𝑨) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑨) = 𝑟   

(iv)𝑨¯ = (𝑨′𝑨)¯𝑨′  
(v) 𝑨(𝑨′𝑨)¯𝑨′  је симетрична матрица и ранга r, такође инваријантна у односу на 

избор (𝑨′𝑨)¯, тј. 𝑨(𝑨′𝑨)¯𝑨′   остаје исто без обзира на избор (𝑨′𝑨)¯ ∎ 

 

Према томе, користећи Лему 14 (v) директно следи да је  

 

𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑯 ) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′) = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) =  𝑘 + 1. 

 

Како је матрица 𝑯 по дефиницији идемпотентна, то следи да је  

 

(𝑰 − 𝑯)𝟐 = 𝑰𝟐 − 𝟐𝑯 + 𝑯𝟐 = 𝑰 − 𝟐𝑯 + 𝑯 = 𝑰 − 𝑯 . 

Дакле, и 𝑰 − 𝑯 матрица је идемпотентна, а такође из симетричности матрице 𝑯 

следи да је и 𝑰 − 𝑯 симетрична. Сада применом Леме 10 имамо 

 

𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑰 − 𝑯) =  𝑡𝑟(𝑰 − 𝑯) =  𝑡𝑟(𝑰) − 𝑡𝑟(𝑯) = 𝑚 −  𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑯) =  𝑚 − 𝑘 − 1. 

 

Овим смо показали да је 𝑰 − 𝑯  идемпотентна матрица ранга 𝑚 − 𝑘 − 1 . Сада 

применом Леме 11, при чему је у нашем случају 𝝁 = 𝑿�̂� и 𝑨 = 𝑰 − 𝑯, добијамо  

𝒀′𝑨𝒀

𝜎2
: 𝜒2 (𝑟,

𝝁′𝑨𝝁

2𝜎2
) , односно у нашим терминима 

𝒀′(𝑰−𝑯)𝒀

𝜎2
: 𝜒2 (𝑚 − 𝑘 − 1,

(𝑿�̂�)
′
(𝑰−𝑯)(𝑿�̂�)

2𝜎2
). 

Како је  

 
𝑛�̂�𝟐

𝝈𝟐
=

𝒀′(𝑰−𝑯)𝒀

𝝈𝟐
  и (𝑿�̂�)

′
(𝑰 − 𝑯)(𝑿�̂�) = �̂�′𝑿′𝑿�̂� − �̂�′𝑿′𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿�̂� = 𝟎,  

 

онда наведена  𝜒2-расподела је коначно 
𝑛�̂�𝟐

𝝈𝟐
: 𝜒2(𝑚 − 𝑘 − 1). 

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 44 - 
 

(3) Сада примењујемо Лему 12. Како је  

 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 = 𝑩𝒀  и 

�̂�𝟐 =
𝟏

𝒏
𝒀′(𝑰 − 𝑯)𝒀 =

𝟏

𝒏
𝒀′𝑨𝒀,  

то с обзиром да у датом случају важи  

 

𝑩𝑨 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′(𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′) = 𝟎,  

 

закључујемо на основу Леме 12 да су �̂� и �̂�𝟐 независне променљиве∎ 

 

Још једно важно својство оцена �̂�  и �̂�𝟐 , када је задовољена претпоставка 

нормалности, јесте да су ове оцене довољне статистике. 

Интуитивно, статистику схватамо као довољном за параметре у односу на неки 

случајни узорак ако уз помоћ њих можемо да извучемо све информације о тим 

параметрима.  

Статистике могу појединачно да буду довољне, ако су две статистике за два 

параметара, тј. свака довољна за свој и тада кажемо да су оне независно довољне, али 

могу бити и уплетене, односно да свака од статистика садржи информације о сваком од 

параметара.  

Довољност статистика се може утврдити Нојмановом факторизационом теоремом 

која каже да су �̂� и �̂�𝟐 заједнички довољне статистике за 𝑩 и 𝝈𝟐 ако и само ако се густина 

𝑓(𝒚; 𝑩, 𝝈𝟐) може факторисати, тј.  

 

𝑓(𝒚; 𝑩, 𝝈𝟐) = 𝑔(�̂�, �̂�𝟐; 𝑩, 𝝈𝟐)ℎ(𝒚),  

 

при чему је ℎ(𝒚) функција независна од параметара 𝑩 и 𝝈𝟐, а 𝑔(�̂�, �̂�𝟐; 𝑩, 𝝈𝟐) не зависи од 

𝒚. 

 

Теорема 7 Ако је 𝒀 : Ɲn(𝑿𝑩, 𝝈𝟐𝑰), онда су �̂� и �̂�𝟐 заједнички довољне статистике за 𝑩  и 𝝈𝟐. 

 

Доказ: 

Крећемо од функције густине за 𝒀  

 

𝑓(𝒚) = 
1

(2𝜋𝝈𝟐)
𝑛
2

ⅇ
−

1

2𝝈𝟐(𝒚−𝑿𝑩)′(𝒚−𝑿𝑩)
. 
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Затим експоненту додајемо и одузимамо 𝑿�̂� да бисмо добили следеће 

  

(𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) = (𝒚 − 𝑿�̂� + 𝑿�̂� − 𝑿𝑩)
′
(𝒚 − 𝑿�̂� + 𝑿�̂� − 𝑿𝑩) = 

= [(𝒚 − 𝑿�̂�) + (𝑿�̂� − 𝑿𝑩)]
′
[(𝒚 − 𝑿�̂�) + (𝑿�̂� − 𝑿𝑩)] = 

= (𝒚 − 𝑿�̂�)
′
(𝒚 − 𝑿�̂�) + (�̂� − 𝑩)

′
𝑿′𝑿(�̂� − 𝑩) + (𝒚 − 𝑿�̂�)

′
𝑿(�̂� − 𝑩) + [(𝒚 − 𝑿�̂�)

′
𝑿(�̂� − 𝑩)]

′

. 

 

Како се оцена �̂� поклапа са оценом најмањих квадрата, онда она задовољава 

нормални систем једначина, тј.  

 

𝑿′𝑿�̂� = 𝑿′𝒀,  

 

па ако то искористимо у малопређашње извођење, добијамо  

 

(𝒚 − 𝑿�̂�)
′
𝑿(�̂� − 𝑩) = (𝒚′ − (𝑿�̂�)

′
)(𝑿�̂� − 𝑿𝑩) = 𝒚′𝑿�̂� − 𝒚′𝑿𝑩 − �̂�′𝑿′𝑿�̂� + �̂�′𝑿′ = 

= �̂�′𝑿′𝑿�̂� − �̂�′𝑿′𝑿�̂� + �̂�′𝑿′𝑿𝑩 − �̂�′𝑿′𝑿𝑩 = 𝟎 . 

 

Према томе, (𝒚 − 𝑿𝑩)′(𝒚 − 𝑿𝑩) = 𝑛�̂�𝟐 + (�̂� − 𝑩)
′
𝑿′𝑿(�̂� − 𝑩) . Захваљујући 

добијеном резултату из израза за густину горе наведеном имамо  

 

𝑓(𝒚; 𝑩, 𝝈𝟐) =
1

(2𝜋𝝈𝟐)
𝑛
2

ⅇ
−

1

2𝝈𝟐(𝑛�̂�𝟐+(�̂�−𝑩)
′
𝑿′𝑿(�̂�−𝑩))

= 𝑔(�̂�, �̂�𝟐; 𝑩, 𝝈𝟐)ℎ(𝒚), 

 

где је ℎ(𝒚) = 1, па је на основу Нојманове факторизационе теореме закључујемо да су �̂� и 

�̂�𝟐 заједнички довољне статистике за 𝑩  и 𝝈𝟐 ∎ 

 

 

2.8 Тестирање хипотеза  
 

 

Када говоримо о тестирању неке хипотеза ми у ствари посматрамо неку статистику и 

ако важи хипотеза, та статистика има одговарајућу расподелу. Уколико статистика нема 

одговарајућу расподелу ми контрапозицијом долазимо до одбацивања нулте хипотезе. 

Ово можемо радити, јер уколико важи нулта хипотеза статистика има одговарајућу 

расподелу, а то закључујемо преко реализација, односно да је вероватно да баш те 

реализације одговарају посматраној променљивој. Све променљиве имају ''скоро исте'' 
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могуће вредности, па закључујемо да на основу ње не можемо ништа рећи о 

променљивој. Према томе, да бисмо утврдили која променљива има коју расподелу 

можемо закључити само на основу учесталости јављања вредности реализација.  

Посматрајмо, рецимо, Студентову расподелу. Да бисмо прихватили хипотезу да 

променљива има такву расподелу она треба да има вредности које су најчешће око нуле, 

тј. 𝑦-осе, а уколико се јави вредност у реповима не значи да она није Студентова. Зато 

имамо и вероватноћу 𝛼 са којом прихватамо или одбијамо хипотезу, тј. која показује до 

које границе ка реповима можемо да толеришемо реализације, а да и даље прихватамо 

хипотезу да је расподела Студентова. Односно све је то иста расподела, само ми 

одбацивањем нулте хипотезе када је она тачна, а када вредност упадне у критичну област 

правимо грешку I врсте јер одбацујемо хипотезу која је тачна, а то знамо јер користећи 

расподелу рачунамо вероватноћу 𝛼. 

Друга варијанта тестирања хипотеза јесте преко значајности теста коју упоређујемо 

са 𝛼. р-вредност користимо при тестирању како би нам помогла да прихватимо или 

одбијемо нулту хипотезу. Она је вредност која је доказ против нулте хипотезе. Што је мања 

р-вредност, то су јачи докази за одбацивање хипотезе. На пример, р = 0,0254 што значи 

да постоји 2,54% да наш закључак о одбацивању нулте хипотезе буде последица случаја, а 

не заиста одступања од претпостављене расподеле. Ако је р = 0,9, то значи да наш 

закључак о одбацивању нулте хипотезе има 90% шансе да буде последица случаја, а не 

стварног одступања од претпостављене расподеле. Дакле, што је вредност р мања, то је 

одступање од расподеле из нулте хипотезе значајније.  

Када кренемо са тестирањем ми упоређујемо р-вредност из нашег теста са α нивоом 

задатим на почетку тестирања.  

Графички посматрано, р-вредност је површина у репу расподеле чија је граница 

реализована вредност тест статистике. Израчунава се када покренемо тестирање хипотеза 

и представља област десно од реализоване вредности тест статистике.  

Ниво α контролише истраживач и односи се на нивое поверења. Када тестирамо 

хипотезу, долазимо до р-вредности и упоређујемо је са 𝛼.  

Ако добијемо р ≤  𝛼 онда одбацујемо нулту хипотезу и то нам је јак аргумент да је 

она неважећа хипотеза. Међутим, ако добијемо р >  𝛼 онда долазимо до закључка да је 

алтернативна хипотеза слаба, тако да не одбацујемо нулту хипотезу у овом случају.  

Дефиниција 1 Квадратна форма 𝑇2 = (�̅� − 𝝁𝟎)
′ (

�̂�

𝑛
)
−𝟏

(�̅� − 𝝁𝟎) представља 

 𝑇2-Хотелингову статистику.  

Њена расподела се може представити као количник две 𝜒2расподељене статистике 

чиме добијамо Фишерову расподелу.  
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2.9 Тест количника веродостојности  
 

 

Након оцењивања коефицијената, даље разматрање фитованог модела се уопштено 

односи на оцењивање значајности променљивих у моделу. Ово обично укључује 

формулисање и тестирање статистичких хипотеза за одређивање да ли су независне 

променљиве у моделу „значајно“ повезане са резултујућом променљивом. Питамо се 

онда, да ли нам модел који садржи променљиву, говори више о резултујућој променљивој 

него модел који не садржи ту променљиву. Одговор на ово питање је добијен 

упоређивањем регистроване вредности резултујуће променљиве са предвиђеном 

вредношћу помоћу сваког од два модела, први са и други без те променљиве. Ако су 

предвиђене вредности на основу модела који садржи ту променљиву боље или тачније у 

неком смислу, него вредности које су предвиђене на основу модела који не садржи ту 

променљиву, тада је променљива у моделу „значајна“.  

Поређење регистроване и предвиђене вредности добијене из модела који садржи 

независну променљиву и модела који је не садржи, је базирано на логаритму функције 

веродостојности. При томе, сматра се да је регистрована вредност зависне променљиве 

она предвиђена вредност која се добија на основу засићеног модела, а то је модел који 

има толико много параметара колико има података.  

Хипотезу да одговор не зависи од 𝒙𝒒+𝟏, 𝒙𝒒+𝟐, . . . , 𝒙𝒌   изражавамо као  

 

𝐻0: 𝑩(𝟐) = 𝟎,   

где је  𝑩 = [
𝑩(𝟏)

𝑩(𝟐)
] и 𝑩(𝟏) димензије (𝑞 + 1) × 𝑛, а 𝑩(𝟐) димензије (𝑘 − 𝑞) × 𝑛. 

Означавањем 𝑿 = [𝑿𝟏⁞ 𝑿𝟐] ми можемо модел записати као  

 

𝐸(𝒀) = 𝑿𝑩 = [𝑿𝟏⁞ 𝑿𝟐] [
𝑩(𝟏)

𝑩(𝟐)
] = 𝑿𝟏𝑩(𝟏) + 𝑿𝟐𝑩(𝟐). 

 

За комплетни модел максимум функције веродостојности је  

 

𝐿(�̂�, �̂�𝟐) =
1

(2𝜋)
𝑛
2(�̂�𝟐)

𝑛
2

ⅇ− 
𝑛

2, 

 

где је  �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 и �̂� =
1

𝑛
(𝒀 − 𝑿�̂�)

′
(𝒀 − 𝑿�̂�). 

С друге стране, када важи нулта хипотеза имамо да је разлика само у оцени за �̂�, тј. 

максимум функције веродостојности је  
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𝐿( �̂�(𝟏), �̂�𝟏
𝟐) =

1

(2𝜋)
𝑛
2(�̂�𝟏

𝟐)
𝑛
2

ⅇ− 
𝑛

2 , 

 

где је  �̂�(𝟏) = (𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′𝒀 и �̂�𝟏

𝟐 =
1

𝑛
(𝒀 − 𝑿𝟏�̂�(𝟏))

′
(𝒀 − 𝑿𝟏�̂�(𝟏)). 

Статистика количника веродостојности Λ на основу дефиниције је облика 

 

𝚲 =
max
𝜽∈𝑯𝟎

𝐿(𝜽)

max
𝜽∈𝑯

𝐿(𝜽)
 ,  

 

при чему је 𝑯 параметарски простор, а 𝑯𝟎 подпростор од 𝑯 када важи нулта хипотеза. 

Према томе, количник веродостојности Λ ће бити изражен у терминима уопштених 

варијанси  

 

𝚲 =

max
𝑩(𝟏),𝝈

𝟐
𝐿(𝑩(𝟏),𝝈

𝟐)

max
𝑩,𝝈𝟐

𝐿(𝑩,𝝈𝟐)
=

𝐿(�̂�(𝟏),�̂�𝟏
𝟐)

𝐿(�̂�,�̂�𝟐)
= (

|�̂�𝟐|

|�̂�𝟏
𝟐|
)

𝑛∕2

. 

              

Уколико нулта хипотеза није тачна, односно ми смо претпоставили нешто што је 

погрешно, то значи да максимум у бројиоцу неће бити достигнут на подпростору хипотезе 

𝐻0, за �̂�(𝟏) и онда у имениоцу добијамо већу вредност од бројиоца.  

 

Дефиниција 2 Нека је 𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒎  случајни узорак из Ɲр(𝟎, 𝜮) , где је 𝜮  позитивно 

дефинитна матрица. Тада матрица ∑ 𝑿𝒊𝑿𝒊
′𝑚

𝑖=1
 има Wishart-ову расподелу са 𝑚 степени 

слободе, коју означавамо са 𝑊𝑚(𝑴, 𝜮), при чему је 𝑴 = 𝑬(𝑿) матрица очекивања. 

Када је 𝑴 = 𝟎, онда је реч о центрираној Wishart-овој расподели, а уколико је 𝜮 = 𝑰 

онда је реч о стандардној Wishart-овој расподели са 𝑚 степени слободе. 

            

Теорема 8 Нека је у вишедимензионалном линеарном регресионом моделу 𝑿  пуног ранга 

𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑿) = 𝑘 + 1 и нека је (𝑘 + 1) + 𝑛 ≤ 𝑚. Нека су грешке нормално расподељене. Када 

важи хипотеза 𝐻0: 𝑩(𝟐) = 𝟎, 𝑛�̂�𝟐 има Wishart-ову расподелу 𝑊𝑝,𝑚−𝑘−1(𝝈𝟐) и независна је 

променљива у односу на 𝑛(�̂�𝟏
𝟐 − �̂�𝟐) које има Wishart-ову расподелу 𝑊𝑝,𝑘−𝑞(𝝈𝟐). Тестом 

количника веродостојности, хипотеза 𝐻0 се одбија за велике вредности  

 

−2 𝑙𝑛 𝛬 = −𝑛 𝑙𝑛 (
|�̂�2|

|�̂�1
2|
) = −𝑛 𝑙𝑛

|𝑛�̂�2|

|𝑛�̂�2+𝑛(�̂�1
2−�̂�2)|

 . 
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Доказ: 

Ми знамо да је 𝑛�̂�𝟐 = 𝒀′[𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝒀, а када важи нулта хипотеза је  

 

𝑛�̂�𝟏
𝟐 = 𝒀′[𝑰 − 𝑿𝟏(𝑿𝟏

′𝑿𝟏)
−𝟏𝑿𝟏

′]𝒀, 

 

при чему је 𝒀 = 𝑿𝟏𝑩(𝟏) + 𝜠. Означимо са   𝑷 = [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′].  

Како је 𝟎 = [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝑿 = [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′][𝑿𝟏⁞ 𝑿𝟐] = [𝑷𝑿𝟏⁞ 𝑷𝑿𝟐] , 

закључујемо да су колоне матрице 𝑿 нормалне на 𝑷.  

Према томе, можемо писати  

𝑛�̂�𝟐 = (𝑿𝑩 + 𝜠)′𝑷(𝑿𝑩 + 𝜠) = 𝜠′𝑷𝜠, 

𝑛�̂�𝟏
𝟐 = (𝑿𝟏𝑩(𝟏) + 𝜠)

′
𝑷𝟏(𝑿𝟏𝑩(𝟏) + 𝜠) = 𝜠′𝑷𝟏𝜠,  

 

где је  𝑷𝟏 = 𝑰 − 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′. 

Користимо затим Gram-Schmidt-ов процес за конструкцију ортогоналних вектора 

𝑮 = [𝒈𝟏 , 𝒈𝟐, … 𝒈𝒒+𝟏] из колона матрице 𝑿𝟏. Затим настављамо, добијањем ортогоналног 

скупа [ 𝑮,𝑿𝟐 ], коначно употпуњујемо 𝑚 -димензионални скуп вектора конструишући 

произвољни ортогонални скуп од 𝑚 − 𝑘 − 1  вектора који су нормални на претходне 

векторе. 

Стога, имамо  

𝒈𝟏 , 𝒈𝟐, … 𝒈𝒒+𝟏, 𝒈𝒒+𝟐 , 𝒈𝒒+𝟑, … 𝒈𝒌+𝟏, 𝒈𝒌+𝟐 , 𝒈𝒌+𝟑, …𝒈𝒎,  

 

при чему је првих 𝑞 + 1 вектора добијено из колона матрице 𝑿𝟏, затим следећа серија од  

𝑘 − 𝑞 вектора добијена из колона матрице 𝑿𝟐 али који су нормални са колонама матрице 

𝑿𝟏 и последњи низ од 𝑚 − 𝑘 − 1 вектора је конструисан тако да је нормалан на колоне 

матрице 𝑿. 

Нека је (𝜆, ⅇ) уређени пар сопствене вредности и сопственог вектора матрице 

𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′. Тада, како важи да је  

 

[𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′][ 𝑿𝟏(𝑿𝟏

′𝑿𝟏)
−𝟏𝑿𝟏

′] = 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′,  

 

следи да је  

 

𝜆ⅇ = 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ⅇ = (𝑿𝟏(𝑿𝟏

′ 𝑿𝟏)
−𝟏𝑿𝟏

′ )2ⅇ = 𝜆(𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ )ⅇ = 𝜆2ⅇ, 

 

и сопствене вредности матрице 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ су 0 или 1. 

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 50 - 
 

Штавише,  

 

tr(𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ ) = tr((𝑿𝟏

′ 𝑿𝟏)
−𝟏𝑿𝟏

′ 𝑿𝟏) = tr(𝑰) = 𝑞 + 1 = 𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑞+1,  

 

где су  𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑞+1 > 0 сопствене вредности матрице 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ . Ово нам 

показује да 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′  има 𝑞 + 1 сопствених вредности једнаких 1.  

Сада, (𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ )𝑿𝟏 = 𝑿𝟏 , па свака линеарна комбинација 𝑿𝟏𝒃𝒍  јединичне 

дужине јесте сопствени вектор који одговара сопственој вредности 1. Ортогонални вектори 

𝒈𝒍 , 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝑞 + 1 , су дакле сопствени вектори матрице 𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ , јер су 

формирани узимањем одређених линеарних комбинација колона од 𝑿𝟏. 

На основу спектралне декомпозиције имамо  

 

𝑿𝟏(𝑿𝟏
′ 𝑿𝟏)

−𝟏𝑿𝟏
′ = ∑ 𝒈𝒍𝒈𝒍

′𝑞+1

𝑙=1
 . 

 

Слично, пишући (𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′)𝑿 = 𝑿, уочавамо да је линеарна комбинација  

𝑿𝒃𝒍 = 𝒈𝒍, на пример, сопствени вектор матрице 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ са сопственом вредношћу 1, 

стога је  

 

𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ = ∑ 𝒈𝒍𝒈𝒍
′𝑘+1

𝑙=1
. 

 

 Настављајући,  

 

𝑷𝑿 = [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝑿 = 𝑿 − 𝑿 = 𝟎, 

 

онда су  𝑿𝒃𝒍 = 𝒈𝒍, 𝑙 ≤ 𝑘 + 1, сопствени вектори за 𝑷 са сопственим вредностима 𝜆 = 0. 

Такође, због начина на који су 𝒈𝒍, 𝑙 < 𝑘 + 1, конструисани, 𝑿′𝒈𝒍 = 𝟎, па је 𝑷𝒈𝒍 = 𝒈𝒍. Зато, 

ови 𝒈𝒍 -ови су сопствени вектори матрице 𝑷  које су у вези са 𝑚 − 𝑘 − 1   јединица 

сопствених вредности. Према томе, опет применом спектралне декомпозиције добијамо  

 

𝑷 = ∑ 𝒈𝒍𝒈𝒍
′𝑚

𝑙=𝑘+2
  и  𝑛�̂�𝟐 = 𝜠′𝑷𝜠 = ∑ (𝜠′𝒈𝒍)(𝜠

′𝒈𝒍)
′ =𝑚

𝑙=𝑘+2 ∑ 𝑽𝒍𝑽𝒍
′𝑚

𝑙=𝑘+2
, 

 

где, пошто је 𝐶𝑜𝑣(𝑉𝑙𝑖, 𝑉𝑗𝑘) = 𝐸(𝒈𝒍
′𝜺(𝒊)𝜺(𝒌)

′ 𝒈𝒋) = 𝜎𝑖�̇�𝒈𝒍
′𝒈𝒋 = 𝟎 , за  𝑙 ≠ 𝑗 , 𝑽𝒍 = 𝜠′𝒈𝒍  су 

независне и нормално расподељене Ɲn(0, 𝛔𝟐).  

Зато 𝑛�̂�𝟐 има Wishart-ову расподелу 𝑊𝑝,𝑚−𝑘−1(𝝈𝟐).  
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Истим закључивањем долазимо до резултата  

 

𝑷𝟏𝒈𝒍 = {
𝒈𝒍,        𝑙 > 𝑞 + 1
𝟎,         𝑙 ≤ 𝑞 + 1

 , 

 

па је  𝑷𝟏 = ∑ 𝒈𝒍𝒈𝒍
′𝑚

𝑙=𝑞+2
. Можемо онда написати суму квадрата и међупроизвода као  

 

𝑛(�̂�𝟏
𝟐 − �̂�𝟐) = 𝜠′(𝑷𝟏 − 𝑷)𝜠 = ∑ (𝜠′𝒈𝒍)(𝜠

′𝒈𝒍)
′ = 𝑘+1

𝑙=𝑞+2 ∑ 𝑽𝒍𝑽𝒍
′𝑘+1

𝑙=𝑞+2
,  

 

при чему су 𝑽𝒍 независне и нормално расподељене Ɲn(0, 𝛔𝟐).  

Закључујемо такође да 𝑛(�̂�𝟏
𝟐 − �̂�𝟐)  има Wishart-ову расподелу 𝑊𝑝,𝑘−𝑞 ( 𝝈𝟐 ) и 

независно је од 𝑛�̂�𝟐, јер садржи другачији скуп  𝑽𝒍-ова ∎ 

 

 

2.10 Предвиђања на основу вушедимензионалне регресије 
 

 

Претпоставимо да је модел облика 𝒀 =  𝑿𝑩 + 𝜠 са грешкама 𝜠 које су нормално 

расподељене, фитован и да су отклоњене све неадекватности. Тада можемо модел 

користити у сврхе предвиђања.   

Један проблем јесте предвидети очекиване вредности које одговарају фиксираним 

предикторским променљивама. Закључци о очекивањима одговора могу бити добијени 

коришћењем Теореме 8. Према томе,  

 

�̂�′𝑿𝟎 је расподељено као Ɲn(𝑩′𝑿𝟎, 𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎𝝈

𝟐) 

и  

𝑛�̂�𝟐 има Wishart-ову расподелу 𝑊𝑚−𝑘−1(𝝈𝟐). 

 

Непозната вредност регресионе функције јесте сада 𝑩′𝑿𝟎, па користећи сада  

𝑇2-хотелингову статистику можемо написати  

 

𝑇2 = (
�̂�′𝑿𝟎−𝑩′𝑿𝟎

√𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎

)

′

(
𝑚

𝑚−𝑘−1
�̂�𝟐)

−1

(
�̂�′𝑿𝟎−𝑩′𝑿𝟎

√𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎

)  

 

и 100(1 − 𝛼)% елипсоид поверења за 𝑩′𝑿𝟎, представљамо следећом неједнакошћу  
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(𝑩′𝑿𝟎 − �̂�′𝑿𝟎)
′
(

𝑚

𝑚−𝑘−1
�̂�𝟐)

−1

(𝑩′𝑿𝟎 − �̂�′𝑿𝟎) ≤ 𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎 [(

𝑛(𝑚−𝑘−1)

𝑚−𝑘−𝑛
)𝐹𝑛,𝑚−𝑘−𝑛(𝛼)], 

 

где је 𝐹𝑛,𝑚−𝑘−𝑛(𝛼) горњи 100𝛼-процентни квантил Фишерове расподеле.  

100(1 − 𝛼)% интервал поверења за 𝐸(𝒀𝒊) = 𝑿𝟎
′ 𝜷𝒊 јесте  

 

𝑿𝟎
′ �̂�𝒊 ± √(

𝑛(𝑚−𝑘−1)

𝑚−𝑘−𝑛
)𝐹𝑛,𝑚−𝑘−𝑛(𝛼)√𝑿𝟎

′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎(
𝑚

𝑚−𝑘−1
�̂�𝒊𝒊

𝟐 ), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 

 

где је �̂�𝒊 𝑖-та колона матрице �̂� и �̂�𝒊𝒊
𝟐  𝑖-ти дијагонални елемент матрице �̂�𝟐. 

Други проблем предвиђања јесте везан за предвиђање нових одговора 

 𝒀𝟎 = 𝑩′𝑿𝟎 + 𝑬𝟎, при чему је 𝑬𝟎 независно од 𝜠. Сада  

  

𝒀𝟎 − �̂�′𝑿𝟎 = (𝑩 − �̂�)′𝑿𝟎 + 𝑬𝟎 је расподељено као Ɲn(𝟎, (𝟏 + 𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎)𝝈

𝟐)  

 
независно од 𝑛�̂�𝟐 , па је 100(1 − 𝛼)% предикциони елипсоид за 𝒀𝟎 дат са  

 

(𝒀𝟎 − �̂�′𝑿𝟎)
′
(

𝑚

𝑚−𝑘−1
�̂�𝟐)

−1

(𝒀𝟎 − �̂�′𝑿𝟎) ≤ (𝟏 + 𝑿𝟎
′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎) [(

𝑛(𝑚−𝑘−1)

𝑚−𝑘−𝑛
)𝐹𝑛,𝑚−𝑘−𝑛(𝛼)]. 

 

100(1 − 𝛼)%  предикциони интервал за индивидуалне одговоре 𝒀𝟎𝒊  пружамо 

следећим изразом  

 

𝑿𝟎
′ �̂�𝒊 ± √(

𝑛(𝑚−𝑘−1)

𝑚−𝑘−𝑛
)𝐹𝑛,𝑚−𝑘−𝑛(𝛼)√(𝟏 + 𝑿𝟎

′ (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿𝟎)(
𝑚

𝑚−𝑘−1
�̂�𝒊𝒊

𝟐 ), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 

 

Упоређујући дате интервале уочавамо да су предикциони интервали стварних 

вредности променљивих одговора шири од интервала поверења очекиваних вредности. Ту 

ширину добијамо због присуства случајне грешке 𝑬𝟎. 

 

 

 

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 53 - 
 

Литература  
 

[1] Rao C. Radhakrishna, Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd edition,  

John Wiley & Sons, New York, 2002 

[2] Anderson T. W., An introduction to multivariate statistical analysis, John Wiley & Sons, 

New York, 1958 

[3] Härdle W., Simar L., Applied Multivariate Statistical Analysis, 2nd edition, Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg, 2007   

[4] Bierens H. J., Introductions to the mathematical an statistical foundations of econometrics, 

Cambridge University Press, 2004 

[5] Newey W. K. And D. McFadden „Chapter 35: Large sample estimaton and hypothesis 

testing“, In Handbook of Econometrics, Elsevier 

[6]  Alvin C Rencher and G Bruce Schaalje. Linear models in statistics. John Wiley & Sons, 2008.  

[7] George AF Seber and Alan J Lee. Wiley series in probability and statistics. Linear Regression 

Analysis, Second Edition, 1984       

[8] http://www.statlec.com 

[9] http://www.statisticshowto.com  

  

http://www.statlec.com/
http://www.statisticshowto.com/


 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 54 - 
 

Биографија  
 

 

Милица Ђуровић је рођена 04. јуна 1995. године у Прокупљу. Завршила је основну 

школу „Никодије Стојановић Татко“ у Прокупљу, као носилац Вукове дипломе. Након тога, 

завршила је Гимназију у Прокупљу, математички смер, такође као носилац Вукове 

дипломе, али и звања Ђак генерације.  

Основне академске студије на Департману за математику Природно-математичког 

факултета у Нишу уписала је 2014/15. године и завршила их 2017. године. Исте године 

уписује мастер академске студије на Природно-математичког факултета у Нишу, смер 

Вероватноћа, статистика и финансијска математика. Последњи исит је положила у 

новембра 2019. године.  

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 55 - 
 

                                   Прилог 5/1 

 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: монографска 
Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 
Врста рада, ВР: мастер рад 
Аутор, АУ: Милица Ђуровић 
Ментор, МН: Александар Настић 
Наслов рада, НР: 

ОЦЕЊИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА 

ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНОГ НОРМАЛНОГ РЕГРЕСИОНОГ 

МОДЕЛА 

Језик публикације, ЈП: српски 
Језик извода, ЈИ: енглески 
Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 
Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 
Година, ГО: 2019. 
Издавач, ИЗ: ауторски репринт 
Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 
Физички опис рада, ФО: 

(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 
54 листова ; графички прикази ; 30 cm 

Научна област, НО: математика 
Научна дисциплина, НД: примењена математика 
Предметна одредница/Кључне речи, 

ПО: 
Регресиона анализа, метода најмањих квадрата, 

метод максималне веродостојности, тест количника 

веродостојности 
УДК 519.233.5 

219.233.3 

519.237 

519.213.1 
Чува се, ЧУ: библиотека 

Важна напомена, ВН:  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 56 - 
 

 

Извод, ИЗ: 

У овом раду се разматра оцењивање 

коефицијената вишедимензионалног линеарног 

регресионог модела. Најпре је уведен 

вишедимензионални регресиони модел у општем 

случају, а потом и случај са нормалном расподелом. У 

нормалном случају су представљене методе оцењивања 

коефицијената регресије, метода најмањих квадрата, 

метод максималне веродостојности и тест количника 

веродостојности. 

Датум прихватања теме, ДП: 
05.12.2018. 

Датум одбране, ДО: 
  

Чланови 

комисије, КО: 

Председник: др Миодраг С. Ђорђевић 
 Члан: др Мирослав М. Ристић 

 
 Члан, ментор: др Александар С. Настић 

Образац Q4.09.13 - Издање 1 

 

  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 57 - 
 

            Прилог 5/2 

Accession number, ANO:  
Identification number, INO:  
Document type, DT: monograph 
Type of record, TR: textual / graphic 
Contents code, CC: master thesis   
Author, AU: Milica Đurović 
Mentor, MN: Aleksandar Nastić  
Title, TI: ESTIMATION OF COEFFICIENTS OF A 

MULTIVARIATE NORMAL REGRESSION MODEL   

Language of text, LT: Serbian 
Language of abstract, LA: English 
Country of publication, CP: Republic of Serbia 
Locality of publication, LP: Serbia 
Publication year, PY: 2019. 
Publisher, PB: author’s reprint 
Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 
Physical description, PD: 

(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 
54 p. ; graphic representations  

Scientific field, SF: mathematics 
Scientific discipline, SD: applied mathematics 
Subject/Key words, S/KW: Regression analysis, least squares method, 

maximum likelihood method, likelihood ratio test 

UC 519.233.5 

219.233.3 

519.237 

519.213.1 

Holding data, HD: library 

Note, N:  



 Оцењивање коефицијената вишедимензионалног нормалног регресионог модела 
 

- 58 - 
 

Abstract, AB: In this thesis is considered estimation of 

coefficients of a multivariate linear regression model. First 

it is introduced multivariate regression model in general 

case and then a case with normal distribution. In normal 

case, there are presented few methods for estimate 

coefficients, like least square method, maximum 

likelihood method and likelihood ratio test.  

Accepted by the Scientific Board on, 

ASB: 
05.12.2018. 

Defended on, DE:  
Defended 

Board, DB: 

President: dr Miodrag S. Đorđević 
 Member: dr Miroslav M. Ristić 
 Member, Mentor: dr Aleksandar S. Nastić  

Образац Q4.09.13 - Издање 1 

 


