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Лабораторијске вежбе 

Тема: Модел предикције базиран на корелацији и линеарној регресији у MS Excel-у 

 

Вежба 21 – Корелација и линеарна регресија у Excel-у 

Дата је табела са вредностима продаје различитих артикала. Табела садржи називе артикала, цену 
и број проданих примерака. Одредити модел који представља зависност броја проданих артикала 
од јединичне цене применом коралације и регресионе анализе. 

 

Артикл Јединична 
цена 

Број проданих 
артикала 

Столица дрвена М77 18 8 
Полица за новине 20 6 
Зидни чивилук 25 5 
Столица тапацирана М87 27 2 
Покретни мини бар, дрвени 28 2 
Дрвени сто 32 1 

Решење 

Однос између две величине се обично представља помоћу дијаграма распршивања (scatter 
diagram), где се сваки пар вредности две променљиве представља таком на дијаграму. На 
дијаграму су јединичне цене представљене на Х оси, док је број продатих артикала представљен 
на Y оси. Дијаграм који приказује однос броја продатих артикала и јединичне цене је приказан на 
слици 1. 

Продаја артикала
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Слика 1. Јединичне цене и број продатих артикала 

У примеру ће бити најпре показано ручно рачунање коваријанси и коефицијента корелације у  MS 
Excel-у (пример а), а потом применом уграђених статистичких функција (пример б). 
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Пример а – ручно рачунање коваријанси и корелације 

За рачунање коваријансе је потребно прво израчунати средње вредности и девијације за сваку 
вредност x и y. 

Средња вредност за јединичну цену је: 

x  = (18+20+25+27+28+32)/6 = 150/5 = 25 

Средња вредност за број продатих артикала је: 

y = (8 +6+5+2+2+1+)/6 = 24/6 = 4 

Прорачун девијација сваке вредности променљивих у односу на одговарајуће средње вредности је 
приказан у табели 1. 

Табела 1. Прорачун девијација за вредности променљивих 
Јединична цена Број проданих артикала   

вредност средња 
вредност девијација вредност средња 

вредност девијација производ 
девијација 

18 25 -7 8 4 4 -28 
20 25 -5 6 4 2 -10 
25 25 0 5 4 1 0 
27 25 2 2 4 -2 -4 
28 25 3 2 4 -2 -6 
32 25 7 1 4 -3 -21 

Сума свих производа девијација је према табели 1 

( )( ) 69−=−−∑ yyxx  

Вредност коваријансе је тада 
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где је n број случајева посматрања, и у овде има вредност 6. 

За израчунавање корелације је потребно одредити стандардне девијације сваке од променљивих, 
тј. њихову дисперзију. За то је неопходно одредити квадратну вредност дисперзије за сваку 
вредност променљивих, што је приказано у табели 2. 

Табела 2. Квадратне вредности дисперзија за све вредности променљивих 
Јединична цена Број проданих артикала   

вредност средња 
вредност девијација девијација^2 вредност средња 

вредност девијација девијација^2 производ 
девијација 

18 25 -7 49 8 4 4 16 -28 
20 25 -5 25 6 4 2 4 -10 
25 25 0 0 5 4 1 1 0 
27 25 2 4 2 4 -2 4 -4 
28 25 3 9 2 4 -2 4 -6 
32 25 7 49 1 4 -3 9 -21 

   136    38 -69 

Стандардне девијације променљивих су: 
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Коефицијент корелације је  
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Вредност коефицијента корелације -0.96 указује на јаку негативну корелацију између вредности 
јединичне цене производа и броја продатих производа. Коефицијент детерминације је  

R2=0.92 

што указује да се 92% варијације у продаји може објаснити на основу варијације јединичних цена. 

Линеарна регресија омогућује дефинисање праве која на најбољи начин, са најмањим одступањем, 
пролази кроз скуп тачака на дијаграму расипања. Коефицијенти регресионе праве се могу добити 
прорачуном на основу дефинисаних формула. Међутим сам прорачун је захтеван, па је 
једноставније регресиону праву доботи употребом Excel-а. То се ради тако што се нацрта 
регресиона прва на дијаграму расипања, а Excel одреди једначину праве. За то је потребно десним 
тастером миша кликнути на једну од тачака на дијаграму, и из помоћног менија одабрати опцију 
Add Trendline ... , као што је приказано на слици 2. 

 
Слика 2. Додавање регресионе праве на дијаграм расипања 

Да би се добила једначина праве, на картици Option је потребно селектовати опцију Display 
equation in chart, а да би се добио и коефицијент детерминације треба селектовати опцију Display 
R-squared value on chart, након чега се добиј регресиона права (тренд линија, trendline) као што је 
приказано на слици 3. 

Chart Title y = -0.5074x + 16.684
R2 = 0.9212
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Слика 3. Регресиона права и коефицијент детерминације на дијаграму расипања 

Однос између променљивих Јединична цена и Број проданих артикала је дефинисан 
једначином 

                                        684.165074.0 +−= xy .                                       (1) 

Нагиб праве је , док је одсечак на Y оси 5074.0−=b 684.16=a . 
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На основу праве (1) је могуће вршити процену Броја проданих артикала на основу Јединичне 
цене артикла. На пример ако је јединична цена артикла 23, тада ће број проданих артикала бити 

5.0138684.16)235074.0( =+×−  

Линеарна регресија се врло често користи за предикцију или процену вредности неке променљиве 
у зависности од вредности неке друге променљиве. 

Пример а – рачунање корелације помоћу уграђених функција Excel-а 

За рачунање коефицијента корелације се може користити уграђена функција Excel-а CORREL, при 
чему треба одабрати скупове вредности за које се одређује корелација, као што је приказано на 
слици 4.  

 
Слика 4. Одређивање корелације помоћу уграђене функције Excel-а 

Стандардна грешка процене (Standard Error of Estimation) указује на поузданост, или тачност 
процене која се врши применом корелације и регресије. Вредност стандарне грешке процене се 
добија применом уграђене функција Excel-а STEYX, као што је приказано на слици 5. 

 
Слика 5. Одређивање стандардне грешке процене помоћу уграђене функције Excel-а 

Вредности коефицијента корелације, коефицијента детерминације и стандардне грешке процене су 
приказане у табели 3. 

Табела 3. Коефицијенти корелације, детерминације и стандардна грешка процене 
Коефицијент корелације -0.95981568 
Коефицијент детерминације 0.92124613 
Стандардна грешка процене 0.864963447 

Вредност стандардне грешке процене треба да буде што мања да би процена коју врши регресиона 
права била што прецизнија. 
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Задаци за самостални рад 

Задатак 1 

У следећој табели су дате вредности за број радних сати потребних за реализацију посла на 
градилишту у зависности од спољашње температуре (степени целзијуса). 

 
Tемпература 12 15 17 19 21 25 28 31 35 39 
Број радних сати 7 6.4 6.2 6 6.3 6.8 7.2 7.5 8 9 

1. Одредити корелацију измећу променљивих спољашња температура и број радних сати. 

2. Одредити коефицијент детерминације и стандардну грешку процене, и на основу тога 
коментрисаи корелацију. 

3. Одредити једначину за процену броја радних сати у зависности од спољашње температуре 
методом линеарне регресије. 

4. На основу добијене једначине за процену израчунати број радних сати на температурама од 18 и 
37 степени целзијуса. 

 

Задатак 2 

Приликом производње дрвених столица јавља се отпадни материјал у виду дрвета које се више не 
може искористити. У следећој табели су дате вредности количине отпадног материјала у кубним 
метрима у зависности од броја произведених столица. 

 
Број произведених столица 5 15 25 30 40 50 75 100 120 
Отпадни материјал (м3) 0.2 0.4 0.8 1.1 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6 

1. Одредити корелацију измећу променљивих отпадни материјал и број произведених столица. 

2. Одредити коефицијент детерминације и стандардну грешку процене, и на основу тога 
коментрисаи корелацију. 

3. Одредити једначину за процену количине отпадног материјала у зависности од броја 
произведених столица методом линеарне регресије. 

4. На основу добијене једначине за процену израчунати количину отпадног материјала ако се 
произведе 85 столица. 

5. Написати макро који омогућује рачунање коефицијента корелације, коефицијента 
детерминације и стандардне грешке процене за податке из табеле (користити методу снимања 
макроа). 
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