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Въведение 

Оценката на параметрите е значителен проблем в регресионния анализ. 

Изборът на подходящ метод за оценка ни помага да имаме ясна представа за 

популацията, от която е взета проба за изследване. Това се дължи на факта, че 

методът за оценка дава индикация за вида и размера на връзката между 

зависимата променлива (променливата на отклика) и обяснителните 

променливи (независимите променливи ). Има няколко традиционни методи 

за оценяване, но обикновеният метод на най-малките квадрати (OLS)   е най-

разпространен и използван. Методът на най-малки квадрати е доминирал 

дълго време методите за оценка на линейните регресионни параметри поради 

добрите качества и достойнства, които притежават неговите алгторитми за 

оценка, особено нормалното разпределение на случайните грешки. Обаче 

изследователите са открили, че тези методи стават неефективни, когато едно 

или повече от предположенията не са изпълнени, например вместо 

нормалното (гаусово) разпределение на случайните грешки се наблюдава  

негаусово разпределение на случайните грешки поради наличие на 

наблюдения с рязко отличаващи се стойности (аутлайъри), отклоняващи се 

значително от останалата част на наблюденията. Те често произхождат от 

разпределения с „тежки опашки” или разпределения , които представляват  

смес. Тяхната негаусовост може да бъде причинена при четене, броене или 

записване на грешки или поради някакви естествени причини. Те могат да 

повлияят на OLS оценките както и могат да  преместят линията на фитване  в 

някоя своя точка.  Проблемът за отклонението на грешката от нормалното (на 

Гаус) разпределение и проблемът за автокорелацията или 

мултиколинеарността сред обяснителните променливи (ако има такива) в 

рамките на данните могат да повлияят на OLS оценките. Тези проблеми се 

решават с помощта на по-обективни методи за оценяване на параметрите на 

линейния модел. Затова изследователите са започнали да намират 

алтернативни методи, които са високоефективни и не се влияят при 

отклонение от предположенията на разглеждания линеен  регресионен модел. 

Те се наричат робастни методи, а оценките, произтичащи от тях – робастни 

оценки. Последните имат добри характеристики,  независимо дали се касае за 

гаусово или негаусово разпределение на грешките. С други думи, те имат по-



малка чувствителност към рязко отличаващи се стойности (аутлайъри) и 

решават проблема на автокорелацията и мултиколинеарността. 

   Важността на робастните методи лежи в следните два основни пункта: 

1. Даване на по-малки тежести на наблюдението на рязко отличаващи се 

стойности, така че да се сведе до минимум тяхното въздействие, ако има 

такова, върху данните. 

2. Използване на итеративен метод при пресмятане за да се намали 

въздействието на автокорелацията и мултиколинеарността. 

Робастните методи са станали въпрос от изключително важно значение, който 

засяга статистиците днес, тъй като техните оценки са толкова точни, колкото 

OLS оценките, когато липсват големи различия в стойностите на данните 

т.е.когато липсват аутлайъри. Освен това, те би трябвало да бъдат 

съвместими с широк спектър от разпределения на параметрите на линейния 

регресионен модел. 

Както бе посочено по-горе, най-големите различия в стойностите от 

наблюдения значително отклоняващи се от останалата част от наблюденията 

често произхождат от разпределения с тежки опашка. Такива разпределения с 

тежки опашки са например Парето разпределенията, които играят важна роля 

в различни модели на доходите и богатството. Кривата на Лоренц и индекса 

на Джини са най-често използваните мерки в оценката на неравенството на 

доходите. Същият подход за оценка на неравенството на доходите ще 

използваме заменяйки големината на доходите с остатъците на различни 

регресионни модели, по-точно с абсолютните стойности на остатъците или с 

техните  квадрати. 

   Дисертацията се състои от въведение, три глави, изводи и препоръки и 

литература. Въведението съдържа задачата на изследването, целта на 

изследването, хипотезите на проучването и преглед на литературата по 

робастни методи. 

   Първата глава включва някои основни понятия като: рязко отличаващи се 

стойности (стойности на аутлайърите),ливъридж точки(точки при които се 

наблюдава ефекта на лоста), точки на прекъсване, аутлайъри при регресия и 



откриване на аутлайъри. Освен това в резюме е изложена идеята за линейна 

регресия, за OLS метода и неговите свойства (например BLUE- свойството) и 

за голямото значение случайната грешка да е нормално разпределена. 

   Втората глава включва : робастни статистики, робастна оценка, робастни 

методи, статистически методи за оценяване като максимално правдоподобно 

оценяване, модифицирано от максимално правдоподобен тип оценяване, 

оценяване по метода на орязаните най-малки квадрати и оценяване чрез 

статистики на скалата. Ние разглеждаме също техниката на криви на Лоренц 

и Джини индекси, мерки за неравенството на разпределение на доходите, 

многомерни криви на Лоренц (повърхнини на Лоренц), конструкции на криви 

на Лоренц и приложения на криви на Лоренц и индекси на Джини към 

остатъците при модели на : максимално правдоподобно оценяване, 

модифицирано от максимално правдоподобен тип оценяване, оценяване по 

метода на орязаните най-малки квадрати и оценяване чрез статистики на 

скалата.   

   Третата глава включва : практическо описание на събиране на данни (или 

источник на данни) свързани с добиви на пшеница, тестване на данни и 

многомерен линеен регресионен анализ на тези данни. Данните на пшеницата 

са получени от иракското Централно бюро по статистика и от Централното 

бюро по статистика в региона и интернет сайта (www.index mundi.com). Ние 

сравнихме OLS метода с някои робастни методи чрез използване на два нови 

критерия (SAZ1 и SAZ2). Използваните програми са: Matlab, SPSS и S-plus.  

1. Кратък преглед на литературата по робастни методи: 

   Робастната линейна регресия е предназначена за заобикаляне на 

някои ограничения на традиционните параметричните методи. 

Оценките по метода на обикновените най-малки квадрати играят важна 

роля в областта на оценяването, тъй като те имат желани статистически 

свойства стига техните базови предположения, при които са получени, 

да са  верни. За съжаление, тези предположения често не са изпълнени 

на практика. 

Когато хората осъзнаха това, те започнаха да търсят методи, които биха 

могли да отстранят проблема. Идеята за надеждни (робастни) методи, 

така наречената робастни статистики, са привлекли повишено  

внимание през 60-те. Първият теоретичен подход към робастните 

статистики е бил въведен от Huber в неговата  



известна статия публикувана през 1964 година в the Annals of 

Mathematical Statistics 

Робастната  статистика  

   Сега това е много популярна област за изследване в статистиката и са 

публикувани голям брой статии. Все още има значителна работа, която 

трябва да се направи в тази област на изследване. Обзор на някои 

известни робастни регресионни методи е  направен  в тази дисертация  

и са обяснени свойствата им . 

    Gnanadeskan, R. & Kettenring, J. R. (1972) показаха, че разглеждания 

свързани със стойностите на аутлайъри на извадка с многомерни 

наблюдения би била много по-сложна отколкото при едномерни 

наблюдения. 

За да получи робастни оценки в линейни модели Huber 

(1973)предостави някои специфични методи на робастна регресия е 

разработил метода на максималното правдоподобие и е изследвал 

характеристиките на асимптотиките теоретично и използвайки метод 

Монте Карло. Той е обяснил ефекта на аутлайърите при оценки 

получени по метода на най-малките квадрати (присъствието на една 

точка аутлайър може да унищожи добрите предимства на линията на 

най-малките квадрати). 

    1977 беше година, изпълнена с проучвания върху робастни оценки. 

Изследователите Ричард, W.H. и Paul, W.H.( 1977) използват два 

робастни метода срещу обичайния метод на най-малките квадрати, 

първият е (LAR) – метода, а вторият е (SINI) – метода,  в случай, че 

грешките са с  нормално разпределение. 

   McKean, J.W. и Sperger, Т.Р. (1977) изучават с предложения метод на 

остатъците да се оценят и тестват параметрите в линейни модели и 

доказват, че това е пътят за робастност и ефективност в сравнение с 

най-малките квадрати. 

   Mckean, J.W.и Scheader, R.M. (1977)  обясняват, че оценяването по 

метода на максимално правдоподобие и оценяването чрез рангови 

статистики съдържа практически робастни алтернативи в сравнение с 

обикновения метод на най-малките квадрати при линейни модели. 

   Изследователите Holland, P.W. и Welsch, R.E. (1977)
 
изучават редица 

методи на робастната линейна регресия включително процедурата на 

Huber, процедурата на  Newton и итеративно претеглената процедура 

най-малките квадрати. 

   През 1978 г. Harvey, A.C. доказва неизместеност на два робастни 

метода при линейна регресия. Тези методи са оценяване чрез 

максимално правдоподобие и оценяване чрез статистики на Laplace.  

javascript:void(0)


   Изследователите Guttman, I. и Tiao, G.C. (1978) изучават ефекта на 

екстремни стойности при оценка на средната стойност както и как да го 

променят и предлагат модел за промяна. 

   През 1980 г. изследователите Moberg,T.F., Ramberg, J.S. и Randles, RH 

опитаха да напаснат разпределение за грешките и въз основа на това да 

изберат функцията ψ и да получат подходящо максимално 

правдоподобно оценяване.  Това е наречено модифицирано от 

максимално правдоподобен тип оценяване за оценка на параметрите на 

линеен регресионен модел когато данните са замърсени от едната 

страна. 

   Също така през 1980 г. Charles, H.K. и Irwin, G.
  
използват два метода 

от робастните методи при линейна регресия а именно Hodges- Lehmann 

оценяване и Anscombe оценяване. 

   Cook, R. D. и Weisberg, S. (1982) 
 
предложиха метод за изтриване на 

измерените наблюдения, ако ефектът е голям, което означава, че 

изтритите наблюдения имат негативно влияние при оценяването. 

   Rousseeuw, PJ (1984) предлага два вида робастни алтернативи на 

метода на най-малките квадрати, първата е свързана с идеята дължима 

основно на     Hampel, F.R. (1975) да замени сумата от квадратите на 

остатъците при  обикновените най-малки квадрати с най-малката 

медиана на квадратите от остатъците, а втората е свързана с орязаните 

най-малки квадрати. 

   Hawkins, D. M. и Kass (1984): направиха изследване за използване на 

метода на обикновените най-малки квадрати и метода на максимално 

правдоподобие  за оценка на параметрите на една група от замърсени 

данни с голям брой аутлайъри, те показаха, че те не разполагат с 

възможността да се използват тези методи, защото няма дискриминация 

между добри и лоши ливъридж точки  и те показаха, че тези случаи се 

нуждаят от оценка с висока прагова точка.  

   Изследователите Raymond, J. и Welsh, А.Н. (1988) изучават два 

начина за робастно оценяване с  Лапласови статистики и с максимално 

правдоподобно оценяване в линейна регресия в случай на 

несиметричност. 

   Maronna, R.A; Yohai и Victor J., (1991) са изследвали метода за 

третиране на  праговата точка с обобщено максимално правдоподобно 

оценяване, т.е. (GM)-метода за оценка на параметрите в регресионния 

модел.   

   През 1994  Ola, H.  използва оценки с рангови статистики при линейна 

регресия за данни, които съдържат високи прагови точки. 



   През същата година Rousseeuw, P. J. Christophe. C. и Ola, H. са 

осигурили нов метод за робастни оценки в линеен регресионен модел, 

който се нарича обобщен метод на статистики на скалата, накратко 

(GS)-метод, и ако сравним тези (GS)-статистики с обикновените 

статистики на скалата авторите установяват, че (GS)-статистиките са с 

по-висока ефективност.  

   Maronna, R. A. , Yohai V. и Victor J, (1997), търсят възможността за 

използване на робастни методи за модели с линейни уравнение и 

предлагат три процедури за намиране на оценки с висока ефективност, 

а именно: 

1 – Робастифициране  тристепенно на най-малките квадрати. 

2 – Робастифициране пълната информация на метода на максимално 

правдоподобие.  

3 – Обобщаване на многомерни Тау-оценки. 

   Изследователите Rousseeuw, P.J. и Van Driessen, K. (1999) са 

показали, че метода на орязаните най-малки квадрати e по-добър от 

метода на най-малката медиана от квадратите относно скорост и 

завършеност както и степента на надеждност на алгоритми, 

разработени за този метод. 

   Също така изследователите Rousseeuw, P. J. и Van Aelst, S.(1999) 

използваха  метода на най-малката медиана от квадратите в 

компютърна версия използваща проста картина на геометрична форма 

да вземат маска с размер 5x5 от образа, като доказаха, че картините 

получени чрез метода на най-малката медиана от квадратите са по-

добри от картините получени чрез метода на обикновените най-малки 

квадрати. 

   Ozlem, (2011)
 
 сравнява четири робастни регресионни метода: метода 

на най-малките орязани квадрати, метода на максималното 

правдоподобие, модифициран метод  от максимално правдоподобен тип 

и метод на оценяване със статистики на скалата срещу  метода на 

обикновените най-малки квадрати и той стига до  

заключението, че  модифицирания метод  от максимално 

правдоподобен тип е най-добър.  

 

2. Задачата за изследване. 

Да се  намери най-добрият метод за оценка на параметрите на линеен 

регресионен модел между следните методи: метода на обикновените 

най-малки квадрати, метода на максималното правдоподобие, 



модифициран метод  от максимално правдоподобен тип, метода на най-

малките орязани квадрати и   метод на оценяване със статистики на 

скалата.  . Критериите за сравняване на тези пет методи са SAZ1, SAZ2, 

MSE, MAPE, MSAE и Gini Index (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, и в 2.1.2 

формула (2.7)). Първите два критерия са предложени от Wasfi Taher 

Kahwachi, мой съ-ръководител от Ирак. С техниката на Лоренц криви и 

Джини индекси прилаган към остатъците изучаваме същия проблем да 

се намери най-добрият метод между (OLS; M; ММ; LTS; S) по 

отношение на индексите на Джини и криви на Лоренц. Ние изучаваме и 

някои теоретични проблеми, свързани с Лоренц криви и индекси на 

Джини.  

 

3. Цел на изследването. 

   Това изследване има за цел да сравни метода на обикновените най-

малки квадрати с някои робастни методи чрез използване на 

„функциите на грешка“ (SAZ1, SAZ2, MSE, Mape, MSAE и Gini Index). 

Използваните програми са: Matlab, SPSS и S-плюс, за да се намерят 

параметри и фигури(графики). Втората цел е да се приложи техниката 

на кривите на Лоренц за остатъците от разглежданите тук регресионни 

модели както и да бъдат доказани някои теоретични резултати в 

областта на разпределението на доходите. 

 

4. Хипотеза на изследването. 

Проучването предполага, че три фактора (производство, внос и износ) 

влияят върху вътрешното потребление. С цел да се намали ефектът на 

аномални стойности върху резултатите от статистическия анализ на 

зависимата променлива (вътрешно потребление), при линейна регресия  

, ще получим най-добри резултати, когато използваме робастни методи, 

вместо метода на обикновените най-малки квадрати. Ние получаваме 

оценяваната стойност на зависимата променлива най-близо до нейната 

реална стойност в сравнение с оценяваната стойност на зависимата 

променлива, която се получава чрез използване на обикновен метод на 

най-малките квадрати. 

 



5. Значение на изследването.  

Значението на това проучване е свързано с възможността за 

прогнозиране използвайки линеен регресионен модел с най-добре 

оценени параметри. 

 

 

Методология на изследването  

Методологията на изследването е свързана с линеен регресионен модел 

и различни методи за оценка на параметрите на тази регресия. Ние 

използваме в глава 2 метода на обикновените най-малки квадрати и 4 

робастни метода: метод на максималното правдоподобие, модифициран 

метод  от максимално правдоподобен тип, метода на най-малките 

орязани квадрати и   метод на оценяване със статистики на скалата. 

Освен това в глава 2 ние използваме техниката на кривата на Лоренц и 

индекс на Джини като инструменти за статистически анализ. 

 

Структура и съдържание на дисертацията. 

Дисертацията се състои от въведение,три глави, заключение и 

литература. 

 

 

Първа глава  

1.1 Основни понятия 

В тази параграф ние ще дискутираме основната концепция за 

аутлайъри, както критерии и методи, които са свързани към тази тема. 

 

1.1.1 Стойности на аутлайъри.  

   Всеки статистик, при анализиране на набор от реални данни може да се 

сблъска с рязко различаващи се стойности, наречени аутлайъри, които се 

отклоняват значително от всички други наблюдения и  които не са в 

съответствие с другите наблюдения. Тези стойности може да бъдат големи 

или малки, които да са в резултат от грешки при запис на данни или на 



преглед или поява причинена от други естествени причини (Hawkins и Kass, 

1984). Стойност на аутлайъра, за чиято конкретна дефиниция няма 

споразумение, се нарича замърсено или противоречиво наблюдение или 

наблюдение в дисонанс или неправилна стойност (Gnanadesikan и Kettenring, 

1972). 

   Има много определения за това понятие, както е определено от  Grubbs, 

1969 г., като стойността която значително се отклонява (подчертано се 

отклонява) от другите прости наблюдения и възниква при разпределения с 

тежки опашки или при разпределения -смеси (Rousseeuw и Leroy, 1987). 

Присъствието на аутлайъри  в извадка от няколко променливи е по-сложно, 

отколкото при извадка на една променлива (Bhar, 2013 г.). Наличието на  

аутлайъри в данните води до голямо объркване в анализа на данните в случай 

на използване на традиционните методи за оценка, един от тези методи е на 

най-малките квадрати, (Huber, 1973) показва ефекта от стойности на 

аутлайъри при оценяване с помощта на най-малките квадрати чрез известната 

си крилата фраза "наличието на една стойност на аутлайър уврежда добрите 

характеристики на оценката по метода на най-малките квадрати(LS-метода) 

това също води до постигане на успех за метода LS". 

1.1.2 Ливъридж (ливъридж точка) 

Едно наблюдение с екстремна стойност спрямо предикативната променлива е 

точка с висок ливъридж. Ливъриджът е мярка колко далече независима 

променлива се отклонява от нейната средна. Тези ливъридж точки могат да 

влияят върху оценката на регресионните коефициенти. 

1.1.3 Прагова точка: (BD-точка) 

Прагова точка или праг или прагова граница е най-голямата възможна част от 

наблюденията за които изменението на оценката е ограничено, когато тази 

част от извадката се изменя без ограничения. Например М-оценката за 

локация с нечетна 𝜓 функция на влияние има прагова граница близка до 50 % 

докато спомагателната оценка на скалата има еднаква или по добра              

BD-граница. 

1.2.3 Метод на обикновените най-малки квадрати((OLS)-метод). 

 

         Той се нарича също така класически най-малки квадрати. Този метод се 

счита  за най-широко използван в приложенията на статистиката, той зависи 



от съотношението между две или повече от две променливи Принципът на 

този метод при две променливи (зависима и независима) се обляга върху 

намирането на права линия, която прониква така сред точките с координати 

тези две променливи при различните наблюдения, че сумата от квадратите на 

разстоянията от всяка точка до нейната проекция върху тази права да е 

минимално(Neter, Wasserman и Kutner, 1985). 

   Използвайки означенията в матрична форма в книгата на Gujarati (1995) за 

модел на линейна регресия имаме: 

Y=X 𝜷 +e. 

За вектора на грешките e имаме представянето: 

 e = Y - X 𝜷. 

 

Сумата от координатите на вектора e т.е.  𝑒1
2 +⋯+ 𝑒𝑛

2 можем да изразим като 

скаларно произведение e′e.  За e′e имаме: 

e′e = Y′Y - 2 𝜷′ X′Y + 𝜷′ X′ X 𝜷 

Използвайки правилата за диференциране на матрици може дасе получи  

𝜕(𝒆′𝒆)

𝜕𝜷
= −2𝑿′𝒀 + 2𝑿′𝑿𝜷 

Полагайки последния израз на нула ние получаваме така наречените 

нормални уравнения: 

(𝑿′𝑿)𝜷 = 𝑿′𝒀. 

Решението на нормалните уравнения нека означим с �̂� и координатите на 

този вектор  

𝛽1,̂ 𝛽2,̂… ,𝛽�̂�  са оценки на неизвестните параметри  𝛽1, … , 𝛽𝑝 получени 

по метода на най-малките квадрати. От последното уравнение ние 

получаваме само едно решение ако детерминантата на матрицата  (𝑿′𝑿) 
не е нула. Това решение в матрична форма е: 

�̂� = (𝑿′𝑿)−1 𝑿′𝒀 

То може да се преобразува като: 



�̂� − 𝜷 = (𝑿′𝑿)−1 𝑿′𝒆 

От друга страна ние можем да изведем представяне за ковариационната 

матрица 

 

Var − Cov (�̂�)= 𝐸[(�̂� − 𝜷)(�̂� − 𝜷)−1  ] 

а именно 

Var − Cov (�̂�)= 𝐸[(𝑿′𝑿)−1𝑿′𝒆𝒆′𝑿(𝑿′𝑿)−1  ] 

Да отбележим, че матрицата 𝑿 не е стохастична а за ковариационната 

матрица на грешките, съгласно регресионния модел  предполагаме, че е 

изпълнено тъждеството: 

E (ee') = 𝜎2𝑰  . 

Следователно след преобразуване на ковариационната матрица на  �̂�  

получаваме: 

Var − Cov (�̂�)  = 𝜎2(𝑿′𝑿)−1 . 

1.2.4. Оценките по метод на обикновените най-малки квадрати 

притежават характеристиката (свойството)  на най-добро линейно 

неизместено оценяване (BLUE-свойство). 

   По-горе получихме представянето: 

�̂� = (𝑿′𝑿)−1𝑿′𝒀 

Тъй като матраицата  (𝑿′𝑿)−1𝑿′  е матрица с фиксирана размерност то 

оценката  �̂�  е линейна функция на Y. Следователно  �̂�  представлява линейна 

оценка.  



Да припомним че  

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝒆 

Полагайки последния израз в предходното равенство ние получаваме: 

 �̂� = (𝑿′𝑿)−1𝑿′(𝑿𝜷 + 𝒆) 

= 𝜷 + (𝑿′𝑿)−1𝑿′𝒆 

понеже права по обратна матрица е единичната матрица, т.е.  (𝑿′𝑿)−1𝑿′𝑿 =

𝑰.  

Лесно се провери, че 

𝐸(�̂�) = 𝜷 

използвайки последното представяне на  �̂�  и предположението на 

регресионния модел, че средната на вектора на грешките е нулевия вектор. 

Последното равенство показва, че оценката  �̂�  е неизместена оценка на  𝜷. 

Нека  𝛽∗̂ е коя да е друга линейна неизместена оценка на  𝜷 , която може да 

бъде записана във вида 

𝛽∗̂ = [(𝑿′𝑿)−1𝑿′ + 𝑪]𝒀 

където  C  е матрица от константи. 

В дисертацията е изведено, следвайки  Gujarati (1995), тъждеството: 

Var-Cov (𝜷∗̂) = 𝜎2(𝑿′𝑿)−1 + 𝜎2𝑪𝑪′ 

= Var − Cov(�̂�) + 𝜎2𝑪𝑪′  , 



което показва, че ковариационната матрица на алтернативната линейна 

неизместена оценка  𝜷∗̂  е равна на ковариационната матрица на OLS-

оценката  �̂�  плюс произведението на  𝜎2 по положително полу-определената 

матрица  CC'. От тук дисперсията на дадена координата на  𝜷∗̂  трябва да е 

равна или по-голяма от дисперсията на съответната координата на  �̂� , което 

показва, че   �̂�  по отношение на дисперсията е по-добра оценка от  оценката  

𝜷∗̂ . Разбира се , ако C е нулева матрица (с елементи нули), тогава  𝜷∗̂ = �̂� , 

което по друг начин казано означава, че всяка оценка с  BLUE-свойството 

трябва да съвпада с оценка получена по метода на най-малките квадрати.  

   В простия случай на линеен регресионен модел с две променливи (зависима 

и независима)  можем да запишем връзките между тях: 

ei = Yi - β0 - β1Xi ,           i= 1,…s..,n. 

както и OLS-оценката  �̂�  на регресионните параметри, (Wilcox, 2005): 

�̂� = (X′X)
-1

(X′Y)   

с ковариационна матрица на  �̂� : 

Var − Cov (�̂�) = σ
2
 (X′X)

-1 

Втора глава 

 

      В параграф 2.1 на втора глава се изтъква, че несъмнено в икономическата 

литература крива на Lorenz  и индекса на  Gini  са в центъра на сцената, на 

която се дискутира измерване на неравенството на доходите.  



   Общоприетата форма за крива на Lorenz  е била първо описана за крайна 

популация. Това е функция  L(u)  дефинирана върху интервала  [0, 1]  и 

такава, че при фиксирано u,  L(u)  редставлява делът от общия доход на 

населението, който притежават 100u % от най-бедните хора в популацията. 

Най-удобното математическо описание на кривата на Lorenz  подходящо за 

всяка функция на разпределението на доходите  F(x), концентрирана върху 

интервала  [0, ∞)   с крайно математическо очакване, може да се дължи на 

Gastwirth (1971). 

За всяка функция на разпределение F (х) определяме съответната  " обратна 

функцията“ чрез: 

 yxFxyF 


)(:sup)(
1  ,       10  u                                 (2.1) 

Ако функцията на разпределение  F(x)  има крайна средна стойност, т.е. ако: 
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)()( dyyFxxdF     ,                               (2.2) 

можем да дефинираме  крива на Lorenz  чрез формулата: 
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.                         (2.3) 

    Тъй като функцията на разпределение  F(x)  е концентрирана върху 

интервала  [0, ∞)  , ясно е, че функцията )(uLF
,  10  u  е непрекъсната функция 

на разпределение удоволетворяваща равенствата )0(FL =0 и )1(FL = 1.  

Обикновено кривата на Lorenz  е с      " форма на лък " крива под правата с 

уравнение )(uLF = u сключваща ъгъл с абцисата от 45 градуса. 



Освен дефиницията на крива на Lorenz  в дисертацията са дадени редица 

характеристики на тази крива. 

   В параграф 2.1.1 са дадени общи мерки на неравенството на 

разпределението на доходите, които са прости и често се използват. 

   Индексът на  Gini  се определя като: 

 

𝐺(𝑋) =
𝐸|𝑋1 − 𝑋2|

2𝐸(𝑋)
=
𝐸(𝑋2:2) − 𝐸(𝑋1:2)

2𝐸(𝑋)
                              (2.4) 

където  𝑋1 и   𝑋2  са независими и еднакво разпределени случайни величини 

както случайната величина  𝑋 , а  𝑋1:2  и   𝑋2:2  са съответните наредени 

(порядкови) статистики , виж  Gini (1909, 1914, 1936 и 1955).  

Индексът на Gini е податлива на различни възможни интерпретации. Той 

може да бъде свързан с областта между Lorenz кривата на популацията и 

егалитарната линия )(uLF = u. Някои алтернативни изрази за G са възможни, а 

понякога и полезни. Например, съществува удобна формула за пресмятане на 

G, когато функцията на разпределение е достъпна в явна форма: 

𝐺(𝑋) = ∫ 𝐹(𝑥)(1 − 𝐹(𝑥)𝑑𝑥/∫(1 − 𝐹(𝑥))𝑑𝑥                      (2.5)

∞

0

∞

0

 

Тази формула е използвана от Wold (1935) при изготвянето на един от най-

ранните списъците на индексите на  Gini  за добре известни разпределения. 

   В параграф 2.1.2, следвайки Arnold, B. C.(1983) е изведен класическия ндекс 

на  Gini  (една важна мярка за неравенство на доходите) от кривата на Lorenz: 

 

1

0

)]([2 duuLuG                                               (2.7) 



В параграф 2.1.2 се цитира Arnold (1983, стр.126)) "Беше неизбежно, че ще 

бъдат разработени многомерни версии на кривата на Lorenz. Изненадата, 

може би, е липсата на достатъчно литература по темата.“ Taguchi (1972a) 

първи въвежда двумерна крива на Lorenz, т.е.повърхнина на Lorenz. Но не е 

ясно, както е отбелязано от Arnold (1983, стр.126)),  как човек да обобщи тази 

дефиниция за к –мерна крива на Lorenz , когато     к> 2. Една алтернатива 

дефиниция дава Arnold, която лесно се обобщава за по-висока размерност и 

която в случай на независимост на едномерните маргинални разпределения е 

просто свързан със съответните едномерни крива на Lorenz 

   Следвайки Arnold (1983, стр.126)) нека дефинираме двумерната крива на 

Lorenz 𝐿(𝑢, 𝑣) за неотрицателния случаен вектор  (𝑋, 𝑌)  с плътност  𝑓12 ; с 

едномерни маргинални плътности  𝑓1 и  𝑓2 и с крайна средна стойност   

 𝐸(𝑋𝑌) < ∞ .  Лесно се съобразява, че за всяка двойка реални числа  𝑢  и  𝑣 

удовлетворяваща неравенствата   0 ≤ 𝑢 ≤ 1 и  0 ≤ 𝑣 ≤ 1  съществуват 

неотрицателни реални числа  𝑥  и   𝑦  такива, че са изпълнени равенствата 

𝑢 = ∫𝑓1(

𝑥

0

ξ)𝑑ξ                           

𝑣 =  ∫ 𝑓2(

𝑦

0

η)𝑑η        .                  

С помощта на величините  𝑥  и   𝑦  имплицитно дефинираме двумерната 

крива на Lorenz: 

𝐿(𝑢, 𝑣)  =  ∫∫ 𝜉𝜂

𝑦  

0

𝑥

0

𝑓1 2(𝜉, 𝜂)𝑑𝜉𝑑𝜂/𝐸(𝑋𝑌) 



върху единичния квадрат  0 ≤ 𝑢 ≤ 1 и  0 ≤ 𝑣 ≤ 1. 

Забележете, че ако X и Y са независими случайни величини със съответните 

едномерни криви на Lorenz  𝐿1(𝑢) и 𝐿2(𝑣) то двумерната крива на Lorenz 

удовлетворява равенството:  

𝐿(𝑢, 𝑣)  =  𝐿1(𝑢) 𝐿2(𝑣 ) .                                                        (2.8) 

Двумерния аналог на ндекса на  Gini  съгласно Arnold може да се дефинира 

като: 

𝐺(2) = 4∫  

1

0

∫[𝑢𝑣 − 𝐿(𝑢, 𝑣)]𝑑𝑢𝑑𝑣                                     (2.9)

1

0

 

В случай на независимост на случайните величини X и Y следната връзка е в 

сила между двумерния ндекс на  Gini  𝐺(2) за X и Y и маргиналните ндекси на  

Gini  𝐺1 и  𝐺2 съответно за X и за Y: 

1 − 𝐺(2) = (1 − 𝐺1)(1 − 𝐺2)                                        (2.10) 

Нататък ще използваме по-комплицираното означение  )))((( uxFL   за кривата 

на Lorenz  )(uLF
  подчертавайки, че  L  е един оператор, който на функцията 

𝐹(𝑥),  x0     съпоставя функцията   )(uLF , 10  u   , т.е. 

𝐹(𝑥),  x0  
𝐿 
⇒ )(uLF , 10  u  

Кривата на Lorenz   )(uLF , 10  u   в равенство (2.3) зависи от  )(xF . Нека 

припомним отново, че тази крива е непрекъсната и ненамаляваща функция 

дефинирана върху интервала 10  u  и взимаща в крайщата стойности  

)0(FL =0 и )1(FL = 1. Следователно можем да разглеждаме   )(uLF , 10  u   



като функция на разпределение  )(uL
F  със носител единичния интервал [0,1],  

т.е. 

)()( uLuL F
F

  за  10  u  ; 

0)( uL
F   за   0u  ; 

1)( uL
F  за 1u . 

Да въведем редицата от функции на разпределения: 

)()(0 xFxH F  , )()()( 0

1 xLxLxH
FHF

F

 , )()( 1

2 xLxH
FHF

 , …  .  

   Следващите Теорема1  и  Теорема 2 са публикувани съответно в          

Ignatov (2006) и Chobanov & Ignatov (2002). Техните обобщения, Теорема 3  и  

Теорема 4 в тази дисертация са доказани от автора. 

Теорема 1.  

За всяка функция на разпределение  )(xF  на неотрицателна величина с 

крайно математическо очакване различно от нула редицата  
FH 0 , F

H1 , F
H 2 , ... се 

схожда равномерно към следната функция на разпределение  )(xG : 

2/)51(
)(


 xxG   за  10  x  ; 

                                        0)( xG  за 0x  ; 

                                                 1)( xG  for 0x  ,  

с други думи, 

0)()(sup  




n

F

n

x

xGxH       . 



Ако означим с  ),( GF  метриката на Levy между две функции на 

разпределение  )(xF  и )(xG , то добре известно е, че редица от функции на 

разпределение  ,,, 321 FFF … клони слабо а също и по разпределение към 

функция на разпределение  F  тогава и само тогава, когато 

𝜌(𝐹𝑛, 𝐹)
𝑛→∞
→  0 . 

Да припомним  метриката на Levy ),( GF  между две функции на 

разпределение  )(xF  и )(xG : 

 ),(,)()()(:inf),(  xxFxGxFGF  . 

Използвайки метриката на Levy  Чобанов и Игнатов (Cobanov and Ignatov 

(2002)) предлагат като мярка за неравенство на доходите следния израз: 

),(2 JLF

F    

където  

                                        xxJ )(  if 10  x  ; 

                                          0)( xJ  if 0x  ;  

                                          1)( xJ  if 0x  .  

Интересно е да се разгледа метриката(разстоянието) на  Levy   )(),( xGxF   

между коя да е функция на разпределение на доходите )(xF  или нената крива 

на Lorenz  и функцията на разпределение  )(xG  от Теорема 1. Интригуващото 

във функцията на разпределение  )(xG   е нейната степен съвпадаща със 

„златното сечение“, т.е. с числото  2/)51(  . 



   Съгласно отбелязаното от Arnold (1983)  на страница 191 Adams (1979) е 

предположил интригуващата възможност оптимална стойност на параметъра 

𝛼 на класическото разпределение на Pareto да е 1.618… (златното сечение). 

Съответния оптимален индекс на Gini би бил тогава с точност до третия знак 

числото 0.447. 

   Нека обърнем внимание на факта, че редицата 
FH 0 , F

H1 , F
H 2 ,…  от Теорема 1 е 

редица от преразпределения на доходите. Граничното разпределение  )(xG  от 

Теорема 1 е нещо като „улегнало“ разпределение, т.е. като разпределение 

независещо от началното разпределение )(xF .  Даже повече  )(xG  

удовлетворява равенството 

)()( xGxL
G

  

Следователно е добре да се измерва разстоянието между улегналото 

разпределение )(xG  и кое да е друго разпределение на доходите. Освен това 

за различни практически задачи понякога могат да се намерят подходящи 

метрики със значително опростено пресмятане. Нека отбележим, че в 

математическия анализ са изучени достатъчно много метрики (разстояния) 

между две функции. Нататък при конкретни примери ще изпозваме 

интегралната метрика: 

                                                    dxxGxFGF 




0

1 )()(),(  . 



Теорема 2.  

Редицата  
FH 0 , F

H1 , F
H 2 ,…  от Теорема 1 се схожда към  )(xG  спрямо метриките   

   и   1  , т.е.  

0))(),((  
n

F

n xGxH , 

както и 

0))(),((1  
n

F
n xGxH            . 

   С непосредствено пресмятане може да се покаже: 

)()( xGxL
G

  , 

т.е. разпределението  )(xG   е инвариантно относно преобразованието  )(xL
G

. 

Теорема 3: 

Нека  X   и  Y  са положителни, независими случайни величини с функции на 

разпределения  𝐹1(𝑥)  и  𝐹2(𝑦)  и с крайни очаквания  0 < 𝐸𝑋 < +∞, 0 < 𝐸𝑌 <

+∞. Редицата от двумерни криви на Lorenz (повърхнини на Lorenz) 

ℒ(𝐹)(𝑢, 𝑣), ℒ∗2(𝐹)(𝑢, 𝑣), …… .. 

клони равномерно към повърхнината на Lorenz  𝐺(𝑢, 𝑣): 

𝐺(𝑢, 𝑣) = (𝑢𝑣)
1+√5
2    ,     𝑜 ≤ 𝑢 ≤ 1 , 0 ≤ 𝑣 ≤ 1 

където  

𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐹1(𝑥). 𝐹2(𝑦);  ℒ(𝐹)(𝑢, 𝑣) двумерна крива (повърхнина) на Lorenz 

породена от двумерната функция на разпределение  𝐹(𝑥, 𝑦) (ℒ(𝐹)(𝑢, 𝑣) е 

също функция на разпределение с носител  –  единичния квадрат); 

 ℒ∗2(𝐹)(𝑢, 𝑣) ≔ ℒ(ℒ(𝐹))(𝑢, 𝑣) ;   …  и  така нататък. 



Бележка. Чобанов и Игнатов имат хипотеза, че Теорема 3  е вярна и без 

предположението  𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐹1(𝑥) 𝐹2(𝑦).  Но граничното разпределение 

𝐺(𝑢, 𝑣) ще бъде в общия случай със зависими маргинални разпределения 

𝐺(𝑢, 1) = 𝑢
1+√5
2  ,            0 ≤ 𝑢 ≤ 1 

и 

𝐺(1, 𝑣) = 𝑣
1+√5

2  ,            0 ≤ 𝑣 ≤ 1 . 

Използвайки  Теорема 3  и Теорема 1 сме доказали три следствия. 

Следствие 1 

При предположенията на Теорема 3  за двумерния индекс на  Gini  имаме: 

𝐺2(ℒ∗𝑛(𝐹)(𝑢, 𝑣)→𝑛→∞  
3+6√5

9+4√5
     . 

Следствие2 

Ако случайната величина  X  има функция на разпределение  𝐺(𝑥)  дадена в 

Теорема 1, тогава е изпълнено равенството 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝐿𝐺(𝑋)) =
1

3√5+7
≈ 0.072949   . 

Следствие 3. 

За всяко положително  𝛼  редицата 

𝛼

1
 ,
𝛼 + 1

𝛼
 ,
2𝛼 + 1

𝛼 + 1
 ,
3𝛼 + 2

2𝛼 + 1
 , ……                                 (2.11) 

клони към  
1+√5

2
.  

Следствие 4. 

За всяко положително  𝛼  редицата 
1

2𝛼 + 1
 ,

𝛼

3𝛼 + 2
 ,
𝛼 + 1

5𝛼 + 3
 ,
2𝛼 + 1

8𝛼 + 5
,
3𝛼 + 2

13𝛼 + 8
, … ..                   (2.12) 



клони към  
1

2+√5
  .  

Следствие 5. 

Индексите на  Gini  за разпределенията 

)()(0 xLxL F , ))(()(1 xLLxL F , ))(()( 12 xLLxL  ,….., ))(()( 1 xLLxL nn  ,…..  , 

които за краткост ще означаваме с 

𝐿0 , 𝐿1 , 𝐿2 , …… , 𝐿𝑛 , ……. 

удовлетворяват следните неравенства: 

при нечетно  n 
1

2𝛼𝑛+1 + 1
≥ 𝐺(𝐿𝑛) ≥

1

2𝛼𝑛 + 1
 

и при четно  n 
1

2𝛼𝑛+1
≥ 𝐺(𝐿𝑛) ≥

1

2𝛼𝑛+1+1
     . 

Теорема 4: 

Нека  𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘  са положителни, независими случайни величини с 

функции на разпределения съответно 𝐹1(𝑥1), 𝐹2(𝑥2),… , 𝐹𝑘(𝑥𝑘);   плътности  

𝑓1(𝑥1), 𝑓2(𝑥2),… , 𝑓𝑘(𝑥𝑘) и с крайно очакване  0 < 𝐸(𝑋1𝑋2…𝑋𝑘) < +∞. 

Редицата от 𝑘 −мерни криви на Lorenz 

ℒ(𝐹)(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘), ℒ
∗2(𝐹)(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘), …… .. 

клони равномерно към 𝑘 −мерната крива на Lorenz 

𝐺(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘) = (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘)
1+√5
2    ,     𝑜 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 1 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑘.   

В Теорема 4  с  𝐹  е означена  𝑘 −мерната функция на разпределение 

𝐹 = 𝐹1(𝑥1)𝐹2(𝑥2)…𝐹𝑘(𝑥𝑘) 



   Дефиницията на  ℒ(𝐹)(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘)  следвайки  Arnold (1983, стр. 126)) е : 

ℒ(𝐹)(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘) =
∫ ∫ …∫ 𝜉1𝜉2…𝜉𝑘

𝑥𝑘
0

𝑥2  

0

𝑥1
0

𝑓12…𝑘(𝜉1𝜉2…𝜉𝑘)𝑑𝜉1𝑑𝜉2…𝑑𝜉𝑘

𝐸(𝑋1𝑋2…𝑋𝑘)
 

където  

𝑢1 = ∫ 𝑓1(

𝑥1

0

ξ)𝑑ξ   ,                        

𝑢2 = ∫ 𝑓2(

𝑥2

0

ξ)𝑑ξ   ,                     

𝑢𝑘 = ∫ 𝑓𝑘(

𝑥𝑘

0

ξ)𝑑ξ                           

и   𝑓12…𝑘(𝜉1𝜉2…𝜉𝑘)  е съвместната плътност на случайните величини 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 . 

   В параграф  2.1.4  са дадени конструкции  на  крива на Lorenz породена от 

една редица от реални числа и  крива на Lorenz породена от две редици от 

реални числа (два вектора). Тук ще определим  крива на Lorenz породена от 

два вектора 𝑥 = (𝑥1, . . 𝑥𝑛) и 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛). Ще предполагаме 𝑥𝑖 > 0, 𝑦𝑖 > 0 за 

 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. Да положим 

𝑧1 =
𝑦1

𝑥1
 , … . . . , 𝑧𝑛 =

𝑦𝑛

𝑥𝑛
 . 

Ако наредим  𝑧1, … , 𝑧𝑛  в ненамаляваща редица 

𝑧(1) ≡
𝑦(1)

𝑥(1)
≤ 𝑧(2) ≡

𝑦(2)

𝑥(2)
≤ ⋯  ≤ 𝑧(𝑛) ≡

𝑦(𝑛)

𝑥(𝑛)
 



тогава полигона  𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢)  с върхове 

(0,0), (
𝑥(1)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (
𝑥(𝑖)+𝑥(2)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)+𝑦(2)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) ,… , (
𝑥(1)+⋯+𝑥(𝑛−1)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)+⋯+𝑦(𝑛−1)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (1,1)  

е крива на Lorenz породена от векторите 𝑥 = (𝑥1, . . 𝑥𝑛) и 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛). Тази 

крива на Lorenz е изпъкнала, ненамаляваща крива  изпълняваща равенствата 

𝐿(𝑥, 𝑦)(0) = 0  и  𝐿(𝑥, 𝑦)(1) = 1 . 

   За индекса на  Gini  𝐺(𝑥, 𝑦) на крива на Lorenz породена от вектори           

𝑥 = (𝑥1, . . 𝑥𝑛)  и  𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛)  може да се покаже: 

𝐺(𝑥, 𝑦) = 1 −
𝑥(1). 𝑦(1)

∑ 𝑥(𝑖) ∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

−∑(
𝑥(2)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

.
∑ 𝑦(𝑘) + ∑ 𝑦(𝑘)

𝑗
𝑘=1

𝑗−1
𝑘=1

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

)

𝑛

𝑗=2

 

За крива на Lorenz породена от вектори  𝑥 = (𝑥1, . . 𝑥𝑛)  и  𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) са 

доказани четири леми (виж  Ismat (2016𝑎)). 



Лема 1. 

Индексът на  Gini  𝐺(𝑥, 𝑦)  съвпада с площа, която е ограничена между 

полигоните с върхове  

(0,0), (
𝑥(1)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (
𝑥(1)+𝑥(2)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)+𝑦(2)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) ,… , (
𝑥(1)+⋯+𝑥(𝑛−1)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(1)+⋯+𝑦(𝑛−1)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (1,1)  

И 

(0,0), (
𝑥(𝑛)

∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(𝑛)

∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (
𝑥(𝑛)+𝑥(𝑛−1)
∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(𝑛) + 𝑦(𝑛−1)
∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) ,… , (
𝑥(𝑛) +⋯+ 𝑥(2)
∑ 𝑥(𝑖)
𝑛
𝑖=1

,
𝑦(𝑛) +⋯+ 𝑦(2)
∑ 𝑦(𝑖)
𝑛
𝑖=1

) , (1,1) 

Лема 2. 

Кривите на Lorenz  𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢) и 𝐿(𝑦, 𝑥)(𝑢) са симетрични относно правата  𝑙 

минаваща през точките  (0, 1)  и  (1, 0). 

Лема 3. 

Индексът на  Gini  𝐺(𝑥, 𝑦)  е тъждествено равен на индекса на  Gini  𝐺(𝑦, 𝑥),        

т.е.  𝐺(𝑥, 𝑦) ≡ 𝐺(𝑦, 𝑥).  

Лема 4. 

Ако дефинираме кривата на Lorenz  �̃�(𝑢) като 

�̃� =
1

2
𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢) +

1

2
𝐿(𝑦, 𝑥)(𝑢) 

тогава  

𝐺(�̃�(𝑢) = 𝐺(𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢)) = 𝐺(𝐿(𝑦, 𝑥)(𝑢)). 



Кривата на Lorenz  �̃�(𝑢) е също симетрична относно правата минаваща през 

точките  (0, 1)  и  (1, 0). 

Графична илюстрация на Лема 4 е графиката (2.1). 

 
Графика (2.1) Криви на Lorenz  �̃�(𝑢), 𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢) и 𝐿(𝑦, 𝑥)(𝑢). 

Нека  𝐿1(𝑢) и 𝐿2(𝑢) са два полигона (две криви на Lorenz) с брой на 

сегментите на всеки един от тях  n  и с абсциси на върховете на всеки един 

полигон величините  
0

𝑛
 , 
1

𝑛
,
2

𝑛
, … ,

𝑛

𝑛
 . Да въведем два вектора  

𝑥 = (𝐿1 (
1

𝑛
) , 𝐿1 (

2

𝑛
) − 𝐿1 (

1

𝑛
) , … , 𝐿1 (

𝑛

𝑛
) − 𝐿1 (

𝑛 − 1

𝑛
)) 

и 

 

𝑦 = (𝐿2 (
1

𝑛
) , 𝐿2 (

2

𝑛
) − 𝐿2 (

1

𝑛
) , … , 𝐿2 (

𝑛

𝑛
) − 𝐿2 (

𝑛−1

𝑛
)). 



Кривата на Lorenz  𝐿(𝑥, 𝑦)(𝑢)  въведена по-горе в Лема 1 ще означаваме също 

така чрез  (𝐿1 ∗ 𝐿2)(𝑢) и ще наричаме „произведение звезда“ на 𝐿1(𝑢) и 𝐿2(𝑢). 

Очевидно е, че  𝐿1(𝑢) съвпада с  𝐿2(𝑢)  тогава и само тогава, когато              

𝐺((𝐿1 ∗ 𝐿2)(𝑢)) = 0. Индекса на Gini  

𝐺((𝐿1 ∗ 𝐿2)(𝑢)) = 𝐺((𝐿2 ∗ 𝐿1)(𝑢)) 

(виж Лема 3) можем да разглеждаме като мярка „колко близко са  𝐿1(𝑢)  и 

𝐿2(𝑢). 

В следната графика ние показваме площа между кривата на  Lorenz  𝐺(𝑥)  и 

кривата на  Lorenz  на остатъците по OLS-метода. Площта между кривата на  

Lorenz  𝐺(𝑥)  и кривата на  Lorenz  на  OLS-остатъците е равна на  

0.587291- 0.236068 = 0.351223 ≡ 𝜌1 (𝐺(𝑥), 𝐿(𝑂𝐿𝑆)(𝑥)). 

Индексът на  Gini  𝐺(𝐿(𝐺𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛) ∗ 𝐿(𝑂𝐿𝑆)) = 0.41694405. Отклонението е 

0.416944 - 0.351223 = 0.065721.   
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Графика (2.2) Кривата на Lorenz )(xG и кривата на Lorenz на OLS-остатъците. 

1.2.1 Критерии SAZ1 и SAZ2: 

В тази работа приехме следните функции SAZ1 и SAZ2  за критерии 

предложени от Wasfi Taher Kahwachi: 

SAZ1 =    

|∑    
𝑒𝑖
 𝑒𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 |

𝑛−1
 

SAZ2 =     

|∑    
𝑒𝑖+1
 𝑒𝑖

𝑛−1
𝑖=1 |

𝑛−1
 

където   

𝑒𝑖: представлява предходната случайна грешка, 

𝑒𝑖+1:  представлява следващата случайна грешка, 

n:  брой на грешките в извадката. 

Ако означим с Y(t) процеса на Брауновото лутане със средна  𝜇𝑡  и 

дисперсия  𝜎2𝑡  следвайки  Ross(1997; стр. 529) процеса  X(t) = 𝑒𝑌(𝑡) (така 

нареченото „геометрично Брауново лутане“) ние можем да използваме за 

да конструираме редица от подходящи случайни величини 𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑛,… 

за които асимптотичното поведение на SAZ1(съответно  SAZ2) е напълно 

определено. 

   Нека t е фиксирано положително реално число и нека ∆𝑡 е достатъчно 

малко нарастване. Да означим с "n" цялата част на частното  𝑡 ∆𝑡⁄   т.е.  

𝑛 ≔ [𝑡 ∆𝑡⁄ ] . Да въведем редицата от случайни величини  𝑋0 ≡ 𝑋(0. ∆𝑡), 𝑋1 ≡

𝑋(1. ∆𝑡), 𝑋2 ≡ 𝑋(2. ∆𝑡),… , 𝑋𝑛 ∶= 𝑋(𝑛. 𝛥𝑡). Тогава  



𝑋1
𝑋0
,
𝑋2
𝑋1
, … .

𝑋𝑛
𝑋𝑛−1

 

е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини с крайна 

дисперсия. Действително редицата  

𝑋1
𝑋0
,
𝑋2
𝑋1
, … .

𝑋𝑛
𝑋𝑛−1

 

съвпада с 

𝑋(1. ∆𝑡)

𝑋(0. ∆𝑡)
,
𝑋(2. ∆𝑡)

𝑋(1. ∆𝑡)
, … ,

𝑋(𝑛. ∆𝑡)

𝑋((𝑛 − 1)∆𝑡)
 

Следователно, ние можем да презапишем горното като: 

𝑒𝑌(∆𝑡)

𝑒𝑌(0)
,
𝑒𝑌(2∆𝑡)

𝑒𝑌(∆𝑡)
, … ,

𝑒𝑌(𝑛.∆𝑡)

𝑒𝑌((𝑛−1)∆𝑡)
 

От тук получаваме 

𝑒𝑌(∆𝑡)

𝑒𝑌(0)
,
𝑒𝑌(2∆𝑡)

𝑒𝑌(∆𝑡)
, … ,

𝑒𝑌(𝑛.∆𝑡)

𝑒𝑌((𝑛−1)∆𝑡)
 

Интервалите  

(0, ∆𝑡], (∆𝑡, 2∆𝑡], … , ((𝑛 − 1)∆𝑡, 𝑛. ∆𝑡] 

са непресичащи се с равни дължини, следователно нарастванията на процеса  

𝑌(𝑡)  са независими и еднакво разпределени случайни величини. 



Разпределението на тези величини е нормално 𝑁(𝜇∆𝑡, 𝜎2∆𝑡). И така можем да 

заключим, че случайната редица  

𝑒𝑌(∆𝑡)−𝑌(0), 𝑒𝑌(2.∆𝑡)−𝑌(∆𝑡), … , 𝑒𝑌(𝑛.∆𝑡)−𝑌((𝑛−1)∆𝑡) 

е редица от независими и еднакво разпределени положителни случайни 

величини. Например случайната величина 𝑒𝑌(∆𝑡)−𝑌(0) ≡ 𝑒𝑌(∆𝑡) има  

логаритмично нормално разпределение с плътност 

𝑓(𝑥) = {

1

𝜎𝑥√2𝜋∆𝑡
  𝑒−(ln𝑥−(𝜇−

1
2
𝜎2)∆𝑡)2/2𝜎2∆𝑡 ,    за         0 < 𝑥 < +∞ 

0                                                               за                 𝑥 ≤ 0

 

Математическото очакване на   𝑒𝑌(∆𝑡)  е 

𝐸(𝑒𝑌(∆𝑡)) = 𝑒(𝜇+
𝜎2

2
)∆𝑡

  (виж  Ross стр.529) 

а дисперсията 

                        Var (𝑒𝑌(∆𝑡)) = 𝐸((𝑒𝑌(∆𝑡))2) − (𝑒(𝜇+
𝜎2

2
)∆𝑡)2 

= 𝐸(𝑒2𝑌(∆𝑡)) − 𝑒(2𝜇+𝜎
2)∆𝑡 

= 𝑒(𝜇+𝜎
2)2∆𝑡 − 𝑒(2𝜇+𝜎

2)∆𝑡 

= 𝑒2𝜇∆𝑡+𝜎
2∆𝑡(𝑒𝜎

2.∆𝑡 − 1) 

≡ 𝑒(2𝜇+𝜎
2)∆𝑡(𝑒𝜎

2.∆𝑡 − 1) 



Така асимптотичното поведение на сумата 

∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1

𝑖=1

≡ 𝑆𝐴𝑍2 (𝑛) 

е добре дефинирано използвайки централната гранична теорема. 

Действително, от централната гранична теорема имаме 

𝑆𝐴𝑍2(𝑛 − 1) − 𝐸(𝑆𝐴𝑍2(𝑛 − 1))

√𝑉𝑎𝑟(𝑆𝐴𝑍2(𝑛 − 1))
= 

∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1
𝑖=1 −𝐸(∑

𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1
𝑖=1 )

√𝑉𝑎𝑟(∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1
𝑖=1 )

𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟.
𝑛→+∞
→     𝒯, 

където 𝒯 е нормално разпределена случайна величина със средна 0 и 

дисперсия 1, а сходимостта е по разпределение. 

Лесно може да се покаже асимптотиката 

𝑉𝑎𝑟(∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

) = ∑𝑉𝑎𝑟 (
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

)
𝑛→+∞
→    𝜎2𝑡.

𝑛−1

𝑖=1

𝑛−1

𝑖=1

 

Следователно 

∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1

𝑖=1

− 𝐸 (∑
𝑋𝑖
𝑋𝑖−1

𝑛−1

𝑖=1

) 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟.
𝑛→+∞
→    √𝜎2𝑡  𝒯, 



т.е.  𝑆𝐴𝑍2(𝑛 − 1) − 𝐸(𝑆𝐴𝑍2(𝑛 − 1))  клони по разпределение към нормално 

разпределена случайна величина със средна 0 и дисперсия 𝜎2𝑡. 

Същото е в сила и за 𝑆𝐴𝑍1 (𝑛 − 1), т.е.  𝑆𝐴𝑍1(𝑛 − 1) − 𝐸(𝑆𝐴𝑍1(𝑛 − 1)) клони 

по разпределение към нормално разпределена случайна величина със средна 

0 и дисперсия 𝜎2𝑡. 

Нека разгледаме сега следния факт: разпределението на случайната величина  

𝑆𝐴𝑍2 (𝑛 − 1) − 𝐸(𝑆𝐴𝑍2 (𝑛 − 1)) 

зависи от двата параметра: коефициента на преместване  𝜇 (дрифт параметър) 

и параметъра на дифузия. Обаче граничното разпределение на горната 

разлика (границата която освен по разпределение е и граница относно слабата 

сходимост когато n клони към безкрайност) не зависи от дрифт параметъра 𝜇. 

То зависи само от параметъра на дифузия 𝜎2 . По-точно 

𝑉𝑎𝑟( lim
𝑛→+∞

( 𝑆𝐴𝑍2 (𝑛 − 1) − 𝐸(𝑆𝐴𝑍2 (𝑛 − 1))) = 𝜎2𝑡. 

Такъв факт се наблюдава във финансовата математика. Например, най-

широко използвания модел за цената на акция  (𝑆(𝑡))  са решенията на 

следното стохастично диференциално уравнение 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑆(𝑡)
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵(𝑡), 



където  𝐵(𝑡)  е процесът на стандартното Брауново лутане. Тези решения 

зависят от  𝜇  и  𝜎2 , но цената 𝑉(𝑆, 𝑡) на Европейската пут или кол опция, под 

която лежи акцията 𝑆(𝑡)  и която удовлетворява частното диференциално 

уравнение на Black-Scholes 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+
1

2
𝜎2𝑆2

𝜕2𝑉

𝜕𝑆2
+ 𝑟𝑆

𝜕𝑉

𝜕𝑆
− 𝑟𝑉 = 0 

тази цена 𝑉(𝑆, 𝑡) зависи само от  𝜎2  и  интензивността на лихвата  r но не 

зависи от 𝜇 . Същата бележка е написана в книгата на Ross (1997, стр. 539,    

"It is interestig that this valuation does not depend on the value of the drift 

parameter 𝜇 but only on the variance parameter 𝜎2."). 

   В параграфи (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3), (2.3.4), (2.3.5), (2.3.6) и (2.3.7) са описани 

някои известни резултати на робастното оценяване. 

2.3 Робастни статистики.  

Hample et all(1986)  и  Huber (1981)  са класически книги по тази тематика с 

малко по-просто отчасти въвеждане в сравнение с книгите на  Rousseeuw & 

Leroy(1987)  и  Staudte & Sheather( 1990). Годините на издаване отразяват 

развитието по темата с  огромен растеж в продължение на около две 

десетилетия, от 1964 година.  



Класическото предположение за нормалност, независимост, и линейност 

често не са изпълнени. Статистически оценявания и тестове, които се 

основават на "размера" на отклонението и на "чувствителността" на 

процедурата трябва да се преосмислят. Необходима е статистическа теория, 

която държи сметка за този вид отклонение от параметричните модели, така 

че да се получат надеждни резултати. Непараметрични статистики допускат 

цялото разнообразие от вероятностни разпределения. Ограничението, да 

речем, нормално разпределени данни вече не е уместна. Въпреки това, 

съществуват също здрави предположения при  непараметрични статистики, 

като симетрия и абсолютна непрекъснатост. Отклонения от тези 

предварителни изисквания отново водят до изместени и изкривени резултати. 

Робастната статистика работи в "околността" на параметричните модели. Тя 

използва предимствата на параметрични модели, но дава възможност за 

отклонения. Робастната статистика може да се разглежда като теория на 

приблизителни параметрични модели (Ripley, 2004). Целта на робастната 

статистика, е да намали влиянието на аутлайърите. Робастните методи се 

опитват да припаснат (фитнат) по-голямата част от данните, като се 

предполага, че добрите наблюдения са повече от екстремните стойности 

(аутлайърите). Аутлайърите могат да бъдат идентифицирани, като погледнете  

остатъците, които са големи в робастния анализ (Filzmoser and Rousseeuw 



(2005)). Съществена задача след това е да се запитаме какво е причинило тези 

екстремни стойности. Те не бива да бъдат пренебрегвани, но те трябва да 

бъдат анализирани и интерпретирани. Робастната статистика  следва да 

осигури надеждни резултати в случай на отклонения от идеализирани 

предположения. Отделно от аутлайърите, други отклонения включват 

неподозирани сериални корелации, които са в резултат на отклонения от 

предположението за независимост. , Следователно, робастната  статистика  

налага  много повече от простото премахване на някои екстремални точки от 

данните. Добрите робастни статистически методи би трябвало също така да 

предотвратяват загуба на ефективност, което означава загуба на точност на 

статистическото оценяване (Staudte и Sheather, (1990)).  

 

2.3.1 Цели на робастната статистика.   

Робастната статистика има за цел:  

1- описание на най добрия модел съответстващ на даните,  

2- описание на точките аутлайъри,  



3- описание и внимание върху точките, които имат високо влияние в данните, 

4- справяне с моделите на базата, че е налице нормалното разпределение в 

резултат на наличието на екстремни стойности,  

5- влиянието на аутлайърите при оценката на тестове, доверителните граници 

и др.  

2.3.2 Робастни  оценки.   

Съществуване на аутлайъри в данните не отговаря на основните 

предположения, които трябва да бъдат постигнати в моделите, при което 

класическите методи губят своите добри качества, (Rousseeuw и Van Driessen, 

(1999)).  Така, че трябва да бъдe намерен алтернативeн статистически метод, 

който да е  устойчив при третиране на този проблем и който се нарича 

робастен метод а оценяването чрез него робастно оценяване. Оценките при 

робастното оценяване така наречените робастни оценки не трябва да са 

чуствителни при наличие на аутлайъри. Освен това те трябва да дават 

ефективно оценяване, което да  е равно на ефективното оценяване по метода 

на обикновените най-малки квадрати при липса на аутлайъри и да дават по 

ефективно оценяване при наличие на аутлайъри (Rousseeuw,(1984)).  

2.3.3 Методи за робастно оценяване.   



Робастната линейна регресия е предназначена за заобикаляне на някои 

ограничения на традиционните параметричните методи (Bai, (2010)). 

Обикновените най-малки квадрати играят важна роля в областта на оценките, 

тъй като те имат желани свойства стига основните предположенията при 

които се извеждат тези свойства да са верни (Hanzi и David, ( 2002)). За 

съжаление, тези предположения често не са изпълнени на практика. Хората 

започнаха да търсят методи, които биха могли да фиксират и отстранят 

проблема, когато са осъзнали това. Идеята за робастни методи, стартирала в 

началото на деветнадесети век, върви ускорено с бързото развитие на 

електронните технологии (Bhar,(2013)). Робастната статистика  привлича все 

повече внимание от 1960.  

Въпреки че има различни начини за робастна регресия, но повечето от тях 

споделят две основни гледни точки, една от тях дава по-малко тегло на 

наблюдението, което сме установили, че е аутлайър, а другата е използване на 

така наречения метод на повторението (Rousseeuw, Christophe and Ola, 

(1994)). 

 Има няколко методи, използвани да се оценят коефициентите на линеен 

модел, от които най-важните са: 

● тип максимално правдоподобно оценяване (М-оценяване, М-оценки), 

● оценяване чрез рангови статистики (R-оценяване, R-оценки), 

● оценяване чрез статистики на Лаплас (L-оценяване, L-оценки),    



● адаптивно от тип максимално правдоподобно оценяване (MM-оценяване, 

MM-оценки),   

● оценяване чрез статистики на скалата(S-оценяване,S-оценки), 

● обобщено максимално правдоподобно оценяване (GM-оценяване, GM-

оценки). 



2.3.4  От максимално правдоподобен тип оценяване (М-оценки). 

 При стандартния метод на обикновените най-малки квадрати целта е да се 

минимизира относно параметричния вектор на линейния регресионен модел 

сумата от квадратите на остатъците (случайните грешки) т.е. (използвайки 

означенията на параграф 1.2.3) минимизиране относно  вектора  𝛽 на израза 

∑𝑒𝑖
2 = е′е = (𝒀 − 𝑿𝜷)′

𝑛

𝑖=1

(𝒀 − 𝑿𝜷) =∑(𝑌𝒊 − 𝑿𝒊𝜷)′

𝒏

𝒊=𝟏

(𝑌𝒊 − 𝑿𝒊𝜷) 

където  𝑿𝒊  е  𝑖-тия ред на матрицата  𝑿. 

Точката  �̂� , при която се достига този минимум, е всъщност оценката на 

параметричния вектор  𝜷 направена по метода на обикновените най-малки 

квадрати. При наличие на аутлайъри в данните този метод е неустойчив и 

оценките направени чрез него могат да бъдат доста изкривени. 

При M-оценяването идеята е да се намали ефекта на аутлайърите чрез 

заместване на квадратите от остатъцие   𝑒𝑖
2   използвани при (ОLS)-метода на 

обикновените най-малки квадрати с друга функция от остатъците (Fox). 

Например минимизиране на израза: 

∑𝜌(𝑒𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

по параметричния вектор  𝜷  вместо минимизиране на израза 

∑𝑒𝑖
2,

𝑛

𝑖=1

 

където 𝜌(𝑡) е : симетрична функция, т.е.   𝜌(−𝑡) = 𝜌(𝑡)  за всяко t; 

положително определена, с единствен минимум в нулата. Освен това се 

предполага, че е избрана така, че да не нараства по бързо от функцията   𝑡2  

(Heikkila). Да отбележим, че поне една такава функция има. Това е функцията 

𝜌(𝑡) = 𝑡2 , чрез която е в сила представянето: 



∑ 𝑒𝑖
2 =𝑛

𝑖=1 ∑ 𝜌(𝑒𝑖)
𝑛
𝑖=1 . 

М-оценката на параметричния вектор  𝜷 с размер  𝑝 × 1  базирана върху 

функцията  𝜌(𝑡) е такъв вектор, който е решение на системата от следните  𝑝 

уравнения: 

∑ 𝜓(𝑒𝑖)
𝜕(𝑒𝑖)

𝜕(𝛽𝑗)
= 0,𝑛

𝑖=1    за   𝑗 = 1, 2,… , 𝑝 

където производната 

𝜓(𝑡) =
𝑑𝜌(𝑡)

𝑑𝑡
 

се нарича функция на влияние. 

С помощта на тегловната функция  

𝑤(𝑡) =
𝜓(𝑡)

𝑡
   , 

горната система от  𝑝 уравнения се представя като система от  𝑝 уравнения от 

вида: 

∑ 𝑤(𝑒𝑖)𝑒𝑖
𝜕(𝑒𝑖)

𝜕(𝛽𝑗)
= 0,𝑛

𝑖=1    за   𝑗 = 1, 2,… , 𝑝. 

Това е точно системата от  𝑝 уравнения, чието решение се получава ако се 

решава итеративно по теглата следната задача „минимизиране на 

претеглените най-малки квадрати“, т.е. 

𝑚𝑖𝑛∑ 𝑤(𝑒𝑖
(𝑘−1)

)𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1     , 

където индексът (𝑘) означава номера на итерацията. Теглата  𝑤(𝑒𝑖
(𝑘−1)

)  

трябва да се преизчисляват след всяка итерация, за да се използват в 

следващата итерация. 



   Сравнявайки оценките по неробастния класически метод на най-малките 

квадрати с  М-оценките трябва да се отбележат някои аналогии. При 

класическия метод на най-малките квадрати вектора на отклиците               

𝒀 = (𝑌1, … . , 𝑌𝑛)′  е свързан с обяснителните променливи в матрицата  𝑿  чрез 

равенството 

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝒆. 

За оценка по метод на най-малките квадрати   �̂�   се избира стойността на  𝜷 , 

която минимизира сумата от квадратите на остатъците т.е. за оценка   �̂�   се 

избира стойността на  𝜷 , която минимизира израза 

∑𝜌(𝑒𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

където  

𝜌(𝑡) = 𝑡2. 

Оптималното в затворена форма решение  е   

�̂� = (𝑿′𝑿)−1 𝑿′𝒀. 

В параграф 1.2.3  е показано, че   �̂�  е единственото решение на матричното 

уравнение  (нормалното  уравнение) 

(𝑿′𝑿)𝜷 = 𝑿′𝒀, 

т.е. на система от  𝑝 линейни уравнения с  𝑝  неизвестни, а именно 

координатите на  𝜷. Освен това компактно се записва фитнатата стойност  𝑌�̂�  

на  𝑖- тия отклик чрез равенството  

𝑌𝑖 = (𝑿𝜷)̂𝒊   . 

 

Оценките намерени по М- метода се оказва, че имат аналогични представяния 

на оценките намерени по OLS-метода. Действително,  M-оценката за  𝜷 



базирана върху функцията  𝜌(𝑡) ≠ 𝑡2 и данните е векторът  �̂�   , който 

минимизира израза 

∑𝜌(𝑌𝑖 − 𝑿𝑖𝜷),

𝑛

𝑖=1

 

относно параметричния вектор  𝜷. Оценката  �̂� е решение на системата от  𝑝 

нелинейни уравнения с  𝑝  неизвестни (координатите на  𝜷) от вида:  

∑𝜓(𝑌𝑖 − 𝑿𝑖𝜷)𝑿𝒊
′ = 𝟎.

𝑛

𝑖=1

 

Решението на тази система не винаги е лесно да се намери (Maronna ,  Douglas 

and Victor, 2006). 

   На практика, методът на Newton-Raphson и методът, разгледан по-горе  за 

итеративно по теглата минимизиране на претеглените най-малки квадрати, са 

двата метода с които се решава горната система от  𝑝 нелинейни уравнения. 

Доказано е, че оценката по М-метода  �̂� е решение на системата   

𝑿′𝑾𝑿𝜷 = 𝑿′𝑾𝒀 , 

където  𝑾 е подходяща диагонална матрица от тегла с размерност  𝑛 × 𝑛    

 (Jureckova и Jan, 2006).Следователно  �̂� можем да запишем компактно във 

вида: 



�̂� = 𝑿′𝑾𝑿−1𝑿′𝑾𝒀. 

    Да отбележим , че функцията на влияние   𝜓(𝑡)  измерва влиянието на 

всяка данна върху стойността на всяка параметрична оценка. Например за 

най-малките квадрати с функция   

𝜌(𝑡) = 𝑡
2

2⁄  

функцията на влияние е  𝜓(𝑡) = 𝑡 , следователно влиянието на дадена данна 

върху дадена оценка нараства линейно с размера на нейната грешка, което 

потвърждава неробастността на оценките по класическия метод на най-

малките квадрати. Когато една оценка е робастна, би могло да се заключи, че 

влиянието на всяко отделно наблюдение (данна) е недостатъчно да доведе до 

значимо отместване на тази оценка. Има няколко ограничения, които М-

оценките трябва да изпълняват: 

 Първото ограничение разбира се е да имат ограничена функция на 

влияние. 

 Второто ограничение е естествено изискването робастната оценка да е 

единствена. Това означава, че изразът, който се минимизира по 

параметричния вектор  𝜷  трябва да има единствен минимум. Това 

изисква индивидуалната функция  𝜌(𝑡) да е изпъкнала . 

 

Нека изброим накрая на този параграф някои функции на влияние: 

 Huber предлага да се използва  функцията 

)),max(,min()( ctct   

където  c  е някаква константа около 1.5. Праговата точка на М-

оценката е равна на нула  (Huber, 1996). 

 Huber minimax 
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където c=6 или 4.685. 
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където a=4. 
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където  a, b и c са константи a=0.6085, b=0.6720   и   c=4.1506. 



2.3.5 Оценяване по метода на орязаните най-малки (LTS-оценки). 

      LTS-оценяването предлага по-ефикасен начин за намиране на робастни 

оценки чрез минимизиране на целевата функция 

∑ (𝑟2)𝑗:𝑛
ℎ
𝑗=1    , 

където   (𝑟2)𝑗:𝑛  e  𝑗-тия най-малък на квадрат остатък, когато квадратите на 

остатъците са наредени в ненамаляващ ред, т.е. 

(𝑟2)1:𝑛 ≤ (𝑟
2)2:𝑛 ≤ ⋯ ≤ (𝑟

2)𝑛:𝑛. 

Tъй като  ℎ  е броят на данните, чиито остатъци са включени в сумата на 

целевата функция, това означава, че останалата част от даните на брой  𝑛 − ℎ  

с най-големи квадрати на остатъците са идентифицирани като аутлайъри и са 

отстранени (орязани) от съвъкупността на данните. Получените оценки са по 

същество OLS-оценки върху съвкупността на тези  ℎ  „добри“ данни. Може да 

се види, че  ℎ  трябва да е близо, колкото е възможно, до броя на добрите 

точки в цялото множество от данни защото по-големия брой от добри 

наблюдения използвани при оценяването водят до по-точна оценка. 

Проблемът при  LTS-оценките е, че техните целеви функции не са подходящи 

за математическо оптимизиране. Освен това самата оценка на  ℎ на практика 

трудно се намира. Целевата функция при  LTS-оценяването се базира на 

твърдото отхвърляне. С други думи дадено наблюдение или се включва 

напълно в процеса на оценяването или се изключва напълно от него. Това не 

е добра стратегия ако има „съмнителни“ наблюдения. LTS-оценяването 

страда от ниска ефективност защото то напълно игнорира част от данните. 

 

2.3.6 Модифицирано от максимално правдоподобен тип оценяване                

(MM-оценки)
 

 

За линеен модел тези оценки се считат за един клас от робастни оценки .  

Модифицираното от максимално правдоподобен тип оценяване е определен 

вид максимално правдоподобно оценяване разработено от (Yohai, 1987). 

Модифицираното от максимално правдоподобен тип оценяване е комбинация 

от оценяване с висока прагова стойност и ефективно оценяване. На Yohai 



модифицираното от максимално правдоподобен тип оценяване минава през 

три етапа: 

1- През първия етап се пресмята една S-оценка  относно функцията на 

влияние 
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Стойността на регулиращата константа (константата за настройване)   𝑐    е 

избрана като 1.548 , където S-оценката е с висока прагова стойност съгласно 

робастния регресионнен метод въведен от Rousseeuw и Yohai ,(1984) , който 

минимизира дисперсията на остатъците. 

2- През втория етап се пресмята ММ-оценката   𝛽ММ̂  на  параметричния 

вектор 𝛽. В тази точка  𝛽ММ̂  се достига минимума относно 𝛽 на целевата 

функция и този минимум има вида 
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 , 

където )(X  е функцията на влияние използвана през първия етап с 

регулираща константа  𝑐 = 4.687   a  0̂  e оценката на скалата от първия етап 

(стандартното отклонение на остатъците) (Bianco, Ben and Yohai, 2003). 

3-Последната стъпка е пресмятането на ММ-оценката   �̂�  на скалата като 

решение на  
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   (Schumann). 

2.3.7.Оценяване със статистики на скалата (S- оценки).  

Това е робастен метод за оценяване, който минимизира дисперсията на 

остатъците, Оценяване със статистики на скалата е предложено от Rousseeuw 

и Yohai, (1984). Описанието на метода ще пропуснем отбелязвайки само че 

асимптотично при  𝑛 → ∞  праговата точка  на  S- оценката  се дава чрез 



ℰ∗ =
𝐾

𝑃(𝑐)
   

където 

𝑝(𝑥) =

{
 

 
   

𝑥2

2
−
𝑥4

2𝑐2
+
𝑥6

6𝑐4
                 𝐹𝑜𝑟|𝑥| ≤ 𝑐

𝑐2

6
                                          𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

  . 

Параметърът   𝑐  е регулираща константа  𝑐 > 0  (Alma, 2011). 

Константата  𝑘 е от целевата функция на  S-оценката . При избор на c = 1.548  

и  k = 0.1995 се получава праг от 50%   и около 28%  асимптотична 

ефективност на  S-оценката . 

Трета глава  

3.4.2. Тестване за нормалност на случайните грешки (на разпределението на 

остатъците): 

 За тестване дали данните, кото са използвани за настоящото изследване 

са с нормално (Гаусово) разпределение, са използвани два критерия (теста) на 

Kolmтogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk. Нулевата хипотеза и при двата 

критерия е, че остатъците са нормално разпределени. Разбира се остатъците 

(грешките) са числа, които се интерпретират като реализации на случайни 

величини, които са  нормално разпределени. Алтернативната хипотеза е, че  

остатъците не са разпределени нормално. Пресмятанията са направени с 

използване на програма SPSS (версия 16) като резултатът е показан в 

следващата таблица. 

 

 

 

 



 

                               Таблица (3.1): Тест за нормалност   

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic DF Sig. Statistic DF Sig. 

Вътр.пот

р. 
.141 55 .008 .912 55 .001 

Произво

дство 
.167 55 .001 .901 55 .000 

Внос  .132 55 .018 .913 55 .001 

Износ .437 55 .000 .218 55 .000 

 

 
 

Ясно е от Таблица (3.1), че всички променливи не са нормално разпределени, 

тъй като  P-стойностите на променливите: за вътрешно потребление, 

производство, внос и износ са съответно:  0.008, 0.001, 0.018, 0.000 и всички 

стойности са по-малки от  0.05 (нивото на доверие). Това означава, че трябва 

да се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме алтернативната хипотеза, 

т.е., че  остатъците не са разпределени нормално съгласно теста на 

Kolmogorv-Smirnov. 

   Съгласно критерия на Shapiro-Wilk получените  P-стойности на 

променливите за вътрешно потребление, производство, внос и износ са 

съответно:  0.001, 0.000,0 .001,0.000  и пак всички стойности  са по-малки от  

α = 0.05. Следователно трябва да се отхвърли нулевата хипотеза и да се 

приеме алтернативната хипотеза, т.е., че  остатъците не са разпределени 

нормално съгласно теста на  Shapiro-Wilk. 

3.4.3. Откриване на рязко отличаващи се величини (на аутлайъри). 

 Стойностите на рязко отличаващите се величини могат да бъдат 

открити в данните чрез графично изобразяване на числата на 

стандартизираните остатъци, получени при използването на всеки един метод 

на оценяване: OLS-, M-, MM-, LTS-, и S- метод, споменати по-горе. Вяка 



точка изобразена на графика (3.1) е с абсциса оценената стойности на  

обяснителната променлива и ордината стойността на стандартизирания 

остатък. Точки, чиито ординати излизат вън от интервала  (-2,5, 2,5)  се 

считат за рязко отличаващи се стойности (аутлайъри). 

7.5. Метод на Обикновените най-малки квадрати (OLS-метод): 

Графиката по-долу показва наличите на два аутлайъра (две рязко отличаващи 

се величини) в данните за житото в Ирак.  

 
Графика (3.1) Стойности на рязко отличаващи се величини, в данни за жито, 

 получени по OLS- метода 

На Графика (3.1) има две стойности на рязко отличаващи се величини (два 

аутлайъра), които се разположени вън от интервала  (-2,5, 2,5) по ординатната 

ос. Тези стойности са показани също така на  таблица (3.2). 

Таблица (3.2)) Стойности на аутлайъри и техните оценени  стойности със 

стандартизирани остатъци, в данни за жито, с използване на OLS-метод. 

Година ŷ OLS SRi OLS 



1972 2839.934 -2.64575 

2006 5526.027 2.64622 

 

3.4.3.2 Оценяване по метода на робастното максимално правдоподобие.  

Използвайки  SPSS (версия 16),  S-плюс (2000 професионален)  и  прилагайки 

метода на робастното максимално правдоподобие бе припаснат (фитнат) 

следния линеен модел към изследваните данни за жито: 

                     Ŷi  = 2.8663 + 0.9992Xi1 + 0.9825Xi2 – 1.6558Xi3                            (3.1) 

 

 

 

Графика (3.2): Стойности на рязко отличаващи се величини (аутлайъри) открити в данните 

за жито използвайки метода на робастното максимално правдоподобие. 

 

От Графика (3.2) може да се види, че има седем точки аутлайъри с ординати 

вън от интервала  (-2.5, +2.5). Тези точки също са показани  в следващата 

Таблица (3.3). 

 
 



 

 

 

 

 

 

Таблица (3.3) Стойности на аутлайъри и техните  оценени  стойности със стандартизирани 
остатъци, в данни за жито, използвайки метода на робастното максимално правдоподобие. 

Година ŷ MM SRiMM 

1997 3923.48 -5.3470 

1998 3824.91 -4.1670 

2002 4534.85 3.9244 

2003 3874.20 10.6115 

2004 5022.08 4.0669 

2005 7386.32 -5.3960 

2006 5520.11 5.3182 

  

3.4.3.3 Модифицирано от максимално правдоподобен тип оценяване. 

Използвайки  SPSS (версия 16),  S-плюс (2000 професионален)  и  прилагайки 

метода на модифицираното от максимално правдоподобен тип оценяване бе 

фитнат следния линеен модел към изследваните данни за жито: 

 Ŷi  = 45.7233 + 0.9816Xi1 + 0.9852Xi2 – 3.5688 Xi3                         (3.2) 



 

Графика (3.3): Стойности на рязко отличаващи се величини (аутлайъри) открити в данните 

за жито използвайки метода на модифицирано от максимално правдоподобен тип 

оценяване 

От Графика (3.3) може да се види, че има седем точки аутлайъри с ординати 

вън от интервала  (-2.5, +2.5). Тези точки също са показани  в следващата 

Таблица (3.4). 

 

Таблица (3.4) Стойности на аутлайъри и техните  оценени  стойности със стандартизирани 

остатъци, в данни за жито, използвайки метода на модифицирано от максимално 

правдоподобен тип оценяване. 

Година ŷ MM SRiMM 

1997 3951.49 -5.1101 

1998 3841.02 -3.9495 

2002 4529.47 3.6629 

2003 2813.36 15.9633 



2004 5034.90 3.6893 

2005 7398.04 -5.0614 

2006 5523.65 4.9011 



3.4.3.4 Оценяване по метода на орязаните най-малки квадрати                   

Използвайки  SPSS (версия 16),  S-плюс (2000 професионален)  и  прилагайки 

оценяване по робастния метода на орязаните най-малки квадрати  бе 

припаснат следния линеен модел към изследваните  данни за жито: 

Ŷi  = 38.8391 0+.9727Xi1 + 0.9911Xi2 – 3.3422 Xi3                         (3.3) 

 

Графика (3.4): Стойности на рязко отличаващи се величини (аутлайъри) открити в данните 

за жито, използвайки оценяване по робастния метода на орязаните най-малки квадрати. 

 

От Графика (3.4) може ясно да се види, че има осем точки аутлайъри с 

ординати вън от интервала  (-2.5, +2.5). Тези точки също са показани  в 

следващата Таблица (3.5). 

 



Таблица (3.5) Стойности на аутлайъри и техните  оценени  стойности със стандартизирани 

остатъци, в данни за жито използвайки оценяване по робастния метода на орязаните най-

малки квадрати 

Година ŷ  LTS SRi LTS 

1997 3949.53 -5.3073 

1998 3830.06 -4.0447 

2000 4467.35 -2.8651 

2002 4505.70 3.9558 

2003 2917.70 15.9865 

2004 5026.39 3.8913 

2005 7398.27 -5.2696 

2006 5510.37 5.1813 

 

3.4.3.5 Робастно оценяване с помощта на статистики на скалата.    

Използвайки  SPSS (версия 16),  S-плюс (2000 професионален)  и  прилагайки 

метода на робастно оценяване с помощта на статистики на скалата бе 

припаснат следния линеен модел към изследваните данни за жито: 

Ŷi  = 53.86144 + 0.9834Xi1 + 0.9767Xi2 – 3.6510 Xi3                             (3.4) 



 

Графика (3.5): Стойности на рязко отличаващи се величини (аутлайъри) открити в данните 

за жито използвайки метода на робастно оценяване с помощта на статистики на скалата. 

 

От Графика (3.5) може да се направи заключение , че има седем точки 

аутлайъри с ординати вън от интервала  (-2.5, +2.5). Тези точки също са 

показани  в следващата Таблица (3.6). 

 

Таблица (3.6) Стойности на аутлайъри и техните  оценени  стойности със стандартизирани 

остатъци, в данни за жито, използвайки метода на робастно оценяване с помощта на 

статистики на скалата. 

Година ŷ S SRi S 

1997 3938.99 -5.1322 

1998 3835.37 -3.9900 

2002 4529.74 3.7298 

2003 2765.05 16.5467 



2004 5022.31 3.8326 

2005 7368.98 -4.9846 

2006 5512.24 5.0600 

 

3.4.3.6 Сравнения между всички методи. 

След оценяване коефициентите на линейния регресионен модел по петте 

метода е естествено да се сравнят и анализират тези оценявания. Няколко 

критерия са използвани за да се сравнят относно тези критерии петте метода 

на оценяване. В частност е интересно да се сравнят получените резултати при 

робастните методи с тези получени по OLS- метода на обикновените най-

малки квадрати.  

В следващата таблица са дадени оценките на параметрите по OLS- метода на 

обикновените най-малки квадрати и по останалите четири робастни метода 

(на M-, MM-, LTS-  и  S-метода). Дадено са също стойностите на критериите 

SAZ1, SAZ2, MSE, MAPE, MSAE и индекса на Gini по които да се сравняват 

тези оценки. 

 

Таблица (3.7) Сравнения между всички методи. 

 

Промен- 
ливи 

 

Коефи- 
циенти 

 

Оценка на коефициентите по пет метода 

OLS M MM LTS S 

 

Константа 
 

B0 

 

-29.0509 

 

 

2.8663 

 

 

45.7233 

 

 

38.83905 

 

 

53.86144 

 

 

X1 

 

B1 

 

1.0427 

 

 

0.9992 

 

 

0.9816 

 

 

0.972793 

 

 

0.983444 

 

 

X2 

 

B2 

 

0.9553 

 

 

0.9825 

 

 

0.9852 

 

 

0.991143 

 

 

0.976734 

 

 

X3 

 

B3 

 

0.8414 

 

 

-1.6558 

 

 

-3.5688 

 

 

-3.34222 

 

 

-3.65108 

 



 

SAZ1 

 

5.34607 

 

 

0.721121 

 

 

0.0103143 

 

 

0.366301 

 

 

0.333034 

 

 

SAZ2 

 

1.50498 

 

 

1.233040 

 

 

0.634753 

 

 

0.02675 

 

 

0.563326 

 

 

MSE 

 

101745 

 

 

148443.3 

 

 

240353.7 

 

 

230463.6 

 

 

244282.3 

 

 

MAPE 

 

0.062821 

 

 

0.05815 

 

 

0.0642320 

 

 

0.063599 

 

 

0.063575 

 

 

MSAE 

 

198.0769 

 

 

206.6264 

 

 

227.83324 

 

 

227.0708 

 

 

229.6346 

 

 

Gini Index 

 

0.587291 

 

 

0.662137 

 

 

0.665231 

 

 

0.662776 

 

 

0.655694 

 

 



Таблица (3.7) представя обяснителните променливи, участващи в 

проучването, както и пресметнатите коефициенти пред тези променливи за 

всеки метод на оценяване. Дадени са и стойностите на критериите за 

сравнение за всеки един използван метод в това проучване.   

От това, което наблюдаваме в резултатите на Таблица (3.7) забелязваме, че 

оценката на параметъра B1 е положителна по всички методи на оценяване, 

което е логично, защото наистина има пряка връзка между вътрешното 

потребление и производство. Чрез увеличаване на производството се 

увеличава доходите а чрез увеличаване на доходите се увеличава вътрешното 

потреблението , т.е.  потреблението е функция на доходите. Тази логика не 

противоречи на възможността регресионната права след оценяване на 

коефициентите и‘ да се използва за прогнозиране. Що се отнася до 

параметъра B2 той също е с положителна оценка по всички методи на 

оценяване, което е логично, защото  

връзката между вътрешното потребление и вноса е пряка връзка и тази пряка 

зависимост се получава при  намаляването на цените на вносните стоки, 

когато цените са намалени реалните доходи на хората растат и по този начин 

расте и се увеличава вътрешното  потребление . 

Интересно е, че параметър B3 е с отрицателна оценка по всички методи на 

робасното оценяване и е с положителна оценка по  класическия OLS- метод. 

Отрицателния коефициент  пред променливата за износ и положителния - 

пред променливата за вътрешно потребление ни насочва към обратна връзка 

между износа и вътрешното потребление. Въпреки че износът е едно от 

средствата за увеличаване на доходите, в Ирак това би могло да противоречи 

на икономическата теория за Ирак. Ирак е страна, която е в зависимост от 

износ на петрол и приносът в бюджета на Ирак от този износ е понякога 

повече от 90%. Този огромен прнос във фонда на доходите на страната се 

влияе от колебанията в международните цени на петрола и по този начин 

целият доход се колебае. От друга страна има много феномени, с които може 

да се обясни обратната връзка между износа и вътрешното потребление. 

Например феномена инфлация в икономиката на Ирак намалява реалните 

доходи на хората и по този начин се намалява вътрешното потребление. 

 



 

Сравнението е направено между петте метода за оценяване чрез използване 

на шест критерии за сравняване. От Таблица (3.7)  се вижда, че критерият  

SAZ1 взима най-малка стойност  при  MM-метода, следователно най-доброто 

оценяване според критерия  SAZ1 е оценяването по MM-метода. По критерия  

SAZ2 най-доброто оценяване е по LTS-метода. За следващите три често 

използвани критерии  в литературата критерия MSE, критерия  MAPE  и 

критерия  MSAE  се вижда от Таблица (3.7) , че най-доброто оценяване е 

съответно по OLS-метода,             M-метода и OLS-метода. Накрая най-

доброто оценяване според критерия  „индекс на  Gini “ е по OLS-метода. 

Приноси 

1 – Като приложно практичен  резултат считам пресмятането на оценките на 

параметрите на линеен регресионен модел по пет различни метода, от които 

четири робастни, използвайки данни за добив на жито в Ирак. А също така 

сравняване Оценяванията са направени по пет различни метода, от които 

четири робастни и са сравнени тези методи с помощта на шест критерия 

2 – Като най-важен теоретичен резултат считам Теорема 3 и нейната  k-мерна 

версия Теорема 4. Има също нови теоретични резултати в Следствия с номера  

от  1 до 5  и  Леми – от 1 до 4. 
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