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 پیشگفتار

های مختلف علوم از  وسیعی در شاخه طور بههایی است که امروزه  مبحث قابلیت اعتماد یکی از شاخه

 گیرد  جمله پزشکی و مهندسی مورد استفاده قرار می

به بررسی و مقاومت معروف است  -که به مدل تنش         با برآورد  نامه پایاندر این 

  در حال حاضر به مدل سروکار داریه ،پردازدبر آن می ردهدر برابر فشار وا موردنظر ی مؤلفهاستقامت 

متییرهای   و   که در آن          برای برآورد  خصوص بهشود مقاومت توجه زیادی می -تنش

موضوع  مقاومت گویند  -را پارامتر تنش  و  را نماد تنش   ،را نماد مقاومت     هستند تصادفی مستقل

 ( توسعه یافت 6391) 0کارتیسیو ام و توسط بیرنبامکرد معرفی ( 6390) 6یرنبامب مقاومت را-تنش

توزیع ریلی در است  به راست  چوله یها دادهها برای مدل بندی توزیع نیتر رایجتوزیع ریلی یکی از 

از آن در  ای ردهگست طور به بعدها  ریلی مطرح شد توسط لردعله شنوایی و عله بینایی زمینۀ،  دراصل 

موج ، تابش و  مدل بندیتوجه مهندسان و فیزیکدانان را برای  این توزیع شد  استفاده شناسی اقیانوس

 است  ردهمرتبط جلت ک های پدیدهدیگر 

تنظیه شده است  هدف اصلی این  ( 0269) 9رقت و وی کوند نامه بیشتر بر اساس مقاله این پایان

دارای توزیع ریلی سه پارامتری تعمیه یافته و    و  وقتی که             نامه استنباط  پایان

 باشد   متفاو  هستند، می یکسان اما با پارامتر شکلی مقیاسی ومستقل با پارامتر مکانی 

                                                             
1 Birnbaum 
2 Birnbaum and McCarty 
3 Kundu and Raqab 
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پردازیه  در فصل دوم  نامه می نامه به تعاریف و مفاهیه اولیه مورد استفاده در پایان در فصل اول پایان

گرهای ماکسیمه آوردکنیه  در فصل سوم بر را برای چند توزیع خاص بررسی می  پیشینه برآورد 

 برآوردگر ماکسیمهتوزیع مجانبی در فصل سوم آوریه   می دست به  برای  را یافته درستنمایی تعدیل

سازی و مثال کاربردی  چنین به مطالعه شبیهدهیه و هه انجام می  درستنمایی تعدیل یافته برای 

 پردازیه  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 اول فصل

 مقدمات اولیهمفاهیم و 
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 مقدمه  6-6

منظور    بدیندنشو و قضایا بیان مفاهیهاست تا برخی نیاز  نامه پایانر دبرای بررسی مفاهیه موجود 

  گیردقرار می بررسیبحث و  مورد نامه پایاندر  موردنیازو قضایای  مفاهیهتعاریف، برخی 

 آماره ترتیبی امین-rتابع چگالی  6-2

و تابع توزیع      نمونه تصادفی با تابع چگالی یا تابع احتمال  یك           فرض کنید 

تابع         آنگاه  ترتیبی این نمونه تصادفی باشند  های آماره                  باشد و     تجمعی 

 :خواهد بودزیر  صور  بهامین آماره ترتیبی( r-)      چگالی یا تابع احتمال

 

        
  

            
       (      )

   
       

 تابع مولد گشتاور 6-9

در   دارای تابع مولد گشتاور است اگر به ازای تمام مقادیر       توزیع با تابع   گوییه متییر تصادفی 

و داده شده  شانن       با نماد  متناهی باشد  در این صور  تابع مولد گشتاور         یك همسایگی صفر،

 : شودمیزیر تعریف  صور  به

               ∫    
 

  

          

 4رماتریس اطالع فیش 6-4

 :شود یمو به شکل زیر تعریف  استنباط آماری است یها هیقضاطالع فیشر یك مفهوم کلیدی در 

 باشد که در آن هابرای داده  𝛉     تابع چگالی احتمال یك نمونه تصادفی با               فرض کنید 

𝛉  درایهکه      ماتریس اطالع فیشر، ماتریسی استبردار پارامتر است  در این صور                 

 :شودتعریف میصور  زیر  بهآن ام       

                                                             
4 Fisher information matrix 
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       (
         𝛉 

     
)   

 نامساوی کرامر رائو 6-5

ف است ورائو معر -یك نامساوی اساسی برای واریانس برآوردگرها که به نامساوی کرامر بخشاین در 

  این نامساوی به دلیل تحقیق مستقل گیردمیشود مورد بررسی قرار  و نامساوی اطالع نیز نامیده می

کران ین نام معروف شده است  نامساوی برآوردگرها به ادر مورد واریانس   6399 و رائو   6390 کرامر 

دارد  کران  یدهد که در آمار کاربرد فراوان انتخابی ارائه می برای واریانس برآوردگرهارائو -کرامرپایین 

معرفی  9شود  قبل از معرفی نامساوی کرامر رائو، تابع امتیاز براساس اطالع فیشر ارائه می معموالًپایین 

       باشد  اگر        یك نمونه تصادفی از تابع                  فرض کنید شود می

د  تابع امتیاز نباش  ی تصادفی  نمونه و لگاریته تابع درستنمایی به ترتیت تابع درستنمایی           و

  خواهد بودبه صور  زیر 

  
 

  
          

       

      
     

شرایط " اند که به برای برقراری نامساوی الزم قبل از بیان نامساوی کرامر رائو شرایط خاصی که 

 شود  اگر یك متییر تصادفی دارای توزیعی بادر زیر بیان می معروف هستند "مطلوب یا شرایط نظه

 باشد و شرایط زیر برقرار باشد              های  خانواده چگالی

Θ ی باز از اعداد حقیقی است، یعنی یك زیر فاصله    -الف      

 یعنی    مشتق تابع چگالی نسبت به  –ب 

  
 موجود است        

 جابه جایی عملگرهای مشتق و انتگرال مجاز است، یعنی -ج

 

  
∫            ∫

 

  
             

 ،    هر برای-د

   
 

  
            

                                                             
02 Score Function 
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 رابطه زیر برقرار باشد:      γپارامتر  برای هر برآوردگر -ز

 

  
         

 

  
∫                ∫     

 

  
           

  است آنگاه قضیه زیر برقرار

  :رائو( –)نامساوی کرامر  6-5-6قضیه

     ،             م دارای توزیع توأم با تابع چگالی احتمال توأ           فرض کنید  

 گاه تحت شرایط مطلوب باشد، آن    γبرآوردگر   باشند  اگر 

       
 γ            

   
 
  

                   
     

 است   𝛄 𝛉 در برآورد پارامتر  نمایانگر اریبی برآوردگر   𝛉    𝛉    𝛄 𝛉   که در آن 

 تابع درستنمایی 6-1

      ، یعنی    توأمرا تابع چگالی احتمال   ، تابع درستنمایی      ی شده  دادهبرای هر مقدار 

به عبار   شود مینشان داده      و با نماد  هشد در نظر گرفته   تابعی از  صور  بهکه  کنند میتعریف 

 بهتر

             

      درستنمایی  ماکسیمم گربرآورد 6-1-6

 که یطور بهباشد،  θبرای گری برآورد    δاگر 

1)   δ                      

0)   δ                        

  شودداده می شانن ̂ تعریف و با  θ درستنماییگر ماکسیمه برآوردیك  عنوان به    δنگاه آ
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 یستنباط بیزا 7 -6

-گرفته مییك مقدار ثابت نامعلوم در نظر θپارامتر  ،کالسیك هایدانیه در روشمی که طور همان

 اساس برآوری و  جمع است      ای که دارای توزیع از جامعه              یك نمونه تصادفی شود

که خود یك متییر  شودمی گرفته کمیتی در نظر θ ،یبیز روش در  کنندمیاستنباط  θآن در مورد 

 شده تصحیح  تابع پیشین شود پیشین نامیده می این متییر تصادفی توزیع تصادفی است و توزیع احتمال

و  گیردمی گیری انجام تصمیه پسین توزیع این اساس بر و نامندمی توسط مشاهدا  را تابع توزیع پسین

 آید:صور  زیر به دست می به    چگالی پسین

       
      

    
 

          

∫             
    

 پیشین توزیع 6-7-6

و  گردد می ها تعیینه داد مشاهده از قبل و آماردان قبلی تجربیا  و اعتقادا  اساس بر پیشین توزیع

   شودداده می شانن    πبا 

 0/6کنیه که احتمال بدست آوردن شیر در پرتاب یك سکه  وقتی بیان می تعریف احتمال ذهنی:

ایه  برای رسیدن به این نتیجه الزم نیست که هر  به این نتیجه رسیده ستدالل مقیاسیا است، صرفا با

   د ای پرتاب شود یا حتی موجود باش هسک

 تعریف توزیع پیشین آگاهی بخش 6-7-2

توان از احتمال ذهنی برای یافتن زمانی که اطالعا  پیشین ما درباره مدل، قابل اعتماد باشد می

 توزیع پیشین استفاده کرد 
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 توزیع پیشین مزدوج 6-7-9

وجود دارند که اگر توزیع پیشین متعلق به این خانواده باشد، آنگاه   ها برای هایی از توزیعاغلت خانواده

های مزدوج ی توزیعها را خانوادهاین خانواده از توزیعتوزیع پسین نیز متعلق به این خانواده خواهد بود  اصطالحاً 

بر                ی ساختار توزیع توأم یك روش برای انتخاب توزیع پیشین مزدوج، بر پایهنامند می

باشد که       ی تصادفی از چگالی یك نمونه               ی بسنده است  اگر  حست تابعی از آماره

 نیمن-ی دسته بندی فیشراست، آنگاه بنا به قضیه  ی بسنده برای آن آماره

                    ∏      

 

   

  (      )       (      ) 

 بنابراین

          (      )π    
  ی بسنده، بستگی به ، در صور  وجود آماره              ی ی مشاهدهبر پایه  یعنی توزیع پسین 

طوری انتخاب شود که توزیع     π، اگر (      ) ی بسنده دارد  بنابراین، براساس ساختار از طریق آماره

های مزدوج توزیعی ی توزیع پیشین شود، چنین انتخابی، از توزیع پیشین، از خانوادهپسین نیز متعلق به خانواده

های بتا، گاما و نرمال و     تحت ضرب بسته هستند، به ی توزیعکه خانوادهخواهد بود  برای مثال، با توجه به این

شکل توزیع بتا را اختیار کند، در صور    بر حست متییر  (      ) شود که اگر ساختار سادگی معلوم می

 علق به این خانواده خواهد بود انتخاب توزیع پیشین بتا، توزیع پسین نیز مت

    که در آن           پیشین  توزیع دارای و        ،          فرض کنید 6-7-6مثال 

 آوریه می به دست  توزیع پسین را باشد معلوم هستند     و

 :هستندبه صور  زیر و تابع چگالی توزیع بتا   تابع چگالی احتمال دانیه می

      (
 
 
)                            

 و

π    
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 بنابراین

          π    

 ∫         
 

 

 ∫
 

      
 (

 
 
)                     

 

 

 
 

      
 (

 
 
)∫                     

 

 

 (
 
 
)
            

      
   

 نتیجه در

       
         

     
 

 

            
                     

  است              برابر با پسین توزیع بنابراین

 توزیع پیشین نا آگاهی بخش 6-7-4

توان از احتمال ذهنی برای یافتن زمانی که اطالعا  پیشین ما درباره مدل، غیر قابل اعتماد باشد نمی

احتمال ذهنی جواب  در نظر گرفتنطرفانه با طور بیتوزیع پیشین استفاده کرد  بعالوه الزم است که آماردان به

توان از توزیع پیشین نا آگاهی بخش استفاده توزیع پیشینی در دسترس نباشد، می د  وقتی هیچ نرا بهبود بخش

 دهد و لذا مقادیر خاصی ازیکسانی تخصیص می وزن  آگاهی بخش به همه مقادیر پارامتر  نا پیشین کرد  توزیع

 گذارد ای در اختیار میپارامتر اطالع ویژه واقعی در مورد مقدار سپسکند و را پشتیبانی نمی  

 1توزیع پیشین جفریز 6-7-5

توزیع پیشین  ت ئه شده اسآوردن توزیع پیشین نآگاهی بخش، توسط جفریز ارا به دستهای یکی از روش

 یعنی ،شود تعریف می جفریز یك احتمال پیشین است که متناست با ریشه دوم دترمینان اطالع فیشر

π    √         

 7تابع زیان 6-7-1

                                                             
6 Jeffreys 
7 Loss Function 



 مفاهیه و مقدما  اولیه 6فصل

   

82 
 

ترین خصوصیت یك    مههگرفته شده باشددر نظر       δ برآوردگر     فرض کنید در برآورد پارامتر 

 نزدیك باشد   θ دست دهد که تا حد ممکن به مقدار واقعی به   برآوردگر خوب آن است که برآوردی را برای 

داده  شانن                  θ δ   که با تابع ندکن گیری می میزان نزدیکی را با تابع زیان اندازه

θ و اگر         δ    ،     δو θ شود که برای هر می تابع  چندتحت اغلت        θ δ   آنگاه      

  آورندمی به دست زیان مشهور زیر برآوردگر بیز را

       δ       γبیز  برآورد ،       γ    δ       δ    γ   زیان مربع خطاتحت تابع  -6

خطا، میانگین  توان دومو تابع  πنسبت به چگالی پیشین     γباشد، یعنی برآوردگر بیز پارامتر  می

γ     تحت چگالی پسین است 

 (     γ)برآورد بیز، میانه توزیع         γ    δ       δ   تحت تابع زیان قدر مطلق خطا -0

 دارد پس مقدار آن ثابت نیست و یك متییر تصادفی است     δاست  چون تابع زیان بستگی به 

 به صور  زیر است: 1تابع زیان الینکس  -9

       δ   {          δ      }    

δ و    که در آن    هستند ثابت حقیقی اعداد   

) برای اطالعا  بیشتر پارسیان و همکاران  معرفی شد        این تابع زیان اولین بار توسط واریان 

 را ببینید (       و زلنر        

 تابع مخاطره 6-7-7

 یعنی ،تابع زیان تابع مخاطره گویند امید ریاضیبه 

    δ        δ         

 مخاطره بیز 6-7-8

 یعنی ،مخاطره بیز گویند  چگالی پیشین تابع را نسبت به   δ    امید ریاضی 

                                                             
8Linex  



 مفاهیه و مقدما  اولیه 6فصل

   

89 
 

    δ        δ   ∫    δ         
 

 

 

{
 
 

 
 ∫    δ           

 

 

 اگر     مطلقاًپیوسته باشد 
 

∑    δ            

 

 

 اگر     گسسته باشد
  

 بیز گربرآوردتصمیم بیز یا  6-7-3

توابع  تمام بین در را بیز مخاطره که استی تصمیم   پیشین تابع به نسبت      δ  بیز تصمیه

 یعنی کند،میکمینه  تصمیه

    δ      
   

    δ    

 است  گرهابرآوردکلیه  رده  که در آن 

 باورمندیا نواحی  یاطمینان بیزهای بازه  6-7-01

دارای توزیع   د که باش             یك نمونه تصادفی از توزیع            کنید فرض

    در سطح  باورمند یا ناحیه یاطمینان بیز بازه  یك است        پسین توزیعو      پیشین 

 در آن که است  (         ) بازه برابر    γبرای پارامتر 

 (     γ            )        

و باشند         یك نمونه تصادفی از توزیع            کنید رضف 2-7-6مثال 

 آوریه می به دست  برای را       در سطح  یاطمینان بیز بازه  یك          

 باشد  که در آنمی           دارای توزیع     بنابراین 

     
      

     
 

 

     
  

   

     
     

 و
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 بنابراین

γ    
      

 
            

 و در نتیجه

     (   
 

 
      

 
   

 
  )   (       

 
           

 
   )   

        بنابراین

 
  است   برای            بیز اطمینان بازهیك   

    یباشد  بازه اطمینان بیز      و تایی     و برای یك نمونه      و      اگر 

 خواهد بود:صور  زیر به  درصدی برای 

                         

 آنگاه

     
   

  
            √

 

  
    

 پس

  (
   

  
 

 
  

√  
  
   

  
 

 
  

√  
 )  (

 

   
 

 

   
)    

  است                       بنابراین
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 بیزی 60و باورمند 3اطمینان چگالی پسین رفیع بازه  6-8

 فرض کنید چگالی پسین بیزی به صور  زیر است:

        
         

 

    
                 

  در است   به جز بردار چند بعدی از پارامترها  یك بعدی و   تعاریف داده ها، پارامتر   که در آن 

     پیشین و        معلوم است،   تابع درستنمایی است که در آن          ،        رابطه 

 است   برای     باورمند و های آوردن بازه به دستثابت نرمال سازی است  هدف 

ای پسین و تابع توزیع تجمعی به ترتیت تابع چگالی حاشیه       و        در نظر بگیرید که 

به صور            تعریف شده است  بنابراین، بازه باورمند بیزی   برای       ای پسین حاشیه

 خواهد بود:زیر 

( (
 
 
)  (  

 
 
))    

 که از آنجا

         ( (
 

 
)  )  

 

 
  ) )    و    

 

 
)  )    

 

 
. 

 

) ) با متقارن و تك مدی است بازه باورمند بیزی برابر       زمانی که 
 

 
)  (  

 

 
-است که هه ((

) )  یطورکل بهمتقارن نیست،        ، زمانی که اگرچهنیز است      چنین بازه 
 

 
)  (  

 

 
بازه ، ((

پسین بازه باورمند تری از توزیع های مههمطلوب است، زیرا ویژگی    و در این مورد بازه  نیست    

 :زیر است صور  به  برای                  دهد  بازه را نشان می

                             

                                                             
9 Highest posterior density 
10 credibile 
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(       ) ثابت است زیرا  ترین بزرگ    درانکه        همچنین           در رابطه     

 است  چندبعدی       شود زمانی که مشاهده می  برای %          ،     یك ناحیه  عنوان به

حل  وسیله به          معلوم هستند یك بازه باورمند        و        زمانی که 

       یك بازه         عددی رابطه  حل راه که درحالیآید، می دست به        معادال  رابطه 

مسئله  حل راه باشدپیوسته         که وقتیعالوه بر این،  کند را محاسبه می           

  بودخواهد صور  زیر به یساز نهیبه

           
     

                                             

 

 باید دقت شود         ،      برای به دست آوردن بازه         بردن رابطه  کار بهاگرچه، در 

 شود:مباحث مربوط به این موضوع در نکا  زیر بیان می

       دقیقاً یك بازه         صفر باشد، اگر مقدار مینیمه         : در رابطه 6نکته

تابع یکنوا        از صفر باشد و  تر بزرگکه، اگر مقدار مینیمه است، در حالی θبرای           

 باشد، آنگاه         با پشتیبانی 

           
     

                          

 ، یا کاهشی باشد       اگر 
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یك بازه         یا         د  بنابراین، نشومی        افزایشی باشد جایگزین رابطه        اگر 

       از صفر باشد و  تر بزرگاست  عالوه بر این، اگر مقدار مینیمه  θبرای  %         ،     

باشد  تر کوچكکه دارای عرض بازه  هرکدام        یا         یکنوا نباشد، آنگاه یکی از این دو تا 

 خواهد بود  θبرای              ،     یك بازه  عنوان به

نیست )  فرد منحصربه        در رابطه  سازی بهینهمسئله  حل راهزمانی که : 0نکته

بیش از یك بازه یا چند بازه زمانی ثابت است(        یکنواخت یا        مثال،  عنوان به

 پذیریه حد پایین بازه را می ترین کوچك

 زیر است: صور  به       ای پسین باشید که چگالی حاشیهتوجه داشته 

        
       ∫           ∫

 

    
                  

که اغلت مجهول است و ارزیابی تحلیلی انتگرال ممکن  سازی استثابت نرمال     ،        در رابطه 

  استبعدی است درست  چند  خاص، این زمانی که  طور بهنیست در دسترس باشد  

برای محاسبه تقریت       یافته توسعه های الگوریتهدر تکنولوژی، های اخیر پیشرفتبا توجه به 

، تنر        60، وی و تنر       66برای مثال، باکس)  روندمی کار به      های باورمند و بازه

 را ببینید (         69شائو و و چن        69یندمنا، ه      

    برآورد بازه بیزی  6-8-6

 بیزی است  تر از بازه باورمندسخت    بحث شد، محاسبه بازه  7-6بخش طور که در همان

                                                             
11  Box 
12  Wei and Tanner 
13 Hyndman 
14 Chen and Shao 
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تعریف شده است که اغلت در دسترس نیست حتی         در رابطه       تحلیلی  حل راهیك 

و سپس    نیاز به دانستن       معلوم هستند  محاسبه        و        های زمانی که شکل

اغلت بسیار دشوار است      بنابراین، محاسبه بازه  شود محاسبه می       ،        رابطه  لهیوس به

به، وی و  شتریبتوسعه داده شده است، برای جزئیا     روش    آوردن یك تقریت از  دست بهبرای 

که این          مراجعه شود  در نظر بگیرید        یندمن اهیا        ، تنر        تنر

 که طوری بهاست   از     چندک    بنابراین،   آید میتوسط تابع چگالی به دست   تبدیل  وسیله به

ای پسین از توزیع حاشیه     یك نمونه              فرض کنید   است            

        است، که در آن           ̂ ،   در دسترس است  آنگاه، یك برآوردگر سازگار از        

با  توان میرا       برآوردگر سازگار   ̂ از به دست آوردن  بعداست        ترین کوچكکه        است 

 محاسبه رابطه زیر به دست آورد:

         ̂  ̂               ̂     

این روش  در دهد، دو اشکالمی دست بهرا     اگرچه روش باال یك تقریت مجانبی صحیح از بازه 

در    ̂  ̂ نیاز دارد  ثانیاً، محاسبه        پسین ای وجود دارد  اوالً، به معلوم بودن شکل توزیع حاشیه

ساده سیار ب   یك روش         شائو دشوار است  برای غلبه بر این مشکال ، چن و        رابطه 

 .(مراجعه شود        چن و شائوبرای اطالعا  بیشتر به ) مطرح کردند     های برای محاسبه بازهرا 

از فضای   زیرمجموعه  θبرای              ،     یع اطمینان چگالی پسین رف ازهب

مقداری است که      است که در آن                     به فرم  Θپارامتری 

                                      باشد و            

  6-8-6مثال

 آوریه می دست به θرا برای        اطمینان سطحدر     اطمینان  بازه 0-7-6در مثال
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را طوری تعیین کنیه که   و   تك مدی باشد ما باید دو مقدار        در این روش اگر 

   باشد               آنگاه               و               

فوق برقرار است شرط   
 

√    
 

 
 

   (      )
 

       (
      

 
)

 

       |
      

 
|  

      (|
      

 
|        )      

                                                                                                                آنگاه   

 
   

                                                                                                        جهیدرنت

 
  

         آنگاه  

 
         و   

 
   

و      است  زیرا چگالی پسین نسبت به  θبرای             یاطمینان بیز بازهکه همان 

 متقارن است توزیع مربوط تك مدی و 

 مجموعه تبدیالت 6-3

 كی به كی ریپذ اندازهشود یك مجموعه تبدیال  نشان داده می  که با   یك گروه از تبدیال  روی 

 کنداست که در شرایط زیر صدق می  و پوشا روی 

                             

                       (    )       

                        

 ناوردایی  6- 6-3

یك گروه از   باشند و   احتمال برای  یها عیتوزیك خانواده از               فرض کنید 

یك     و     برای هر  هرگاهگویند  69ناوردا  را تحت گروه   باشد خانواده   تبدیال  روی 

                                                             
15

 invariant 
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  متعلق به خانواده        دارای تابع چگالی         که یطور بهیکتا وجود داشته باشد      

 شود نشان داده می     با    باشد در این حالت 

 بزرگ      کوچک و     مفهوم نماد 6-01

: فرض است ردهابع را بیان کها این دو تی بزرگی اعضای دنبالهمرتبه یبرای مقایسه،       بارتل 

این دو دنباله از اعداد های جملهباشند، برای   هایی در دنباله                   کنید 

 داریه:

      اگر الف: 
  

  
است )سرعت افزایش   ی کمتر از مرتبه  ی گوییه مرتبهباشد، می   

 یعنی تر است (بیش  های دنباله جمله

                          

  ی دنباله که درصورتی ب:

  
است )سرعت   ی از مرتبه تر بزرگ  ی گوییه مرتبهباشد، می دارکران 

 ( یعنیتر استبیش  ی ههای دنبالافزایش جمله

               یا         

نظر زمانی که تابع موردی رفتار حدی برای مطالعه   از نماد ،ریاضیا  و سایر علوم مرتبط با آندر 

شود  توصیف تابع با استفاده از این کند، استفاده میمیل می ∞آرگومان آن به سمت مقدار مشخصی و یا 

در هنگام استفاده از بسط مجانبی و دهد  تنها یك کران باال برای نرخ رشد تابع ارائه می معموالًنماد 

رود  مثال زیر را در می کار بهی بزرگ برای توصیف بخش خطا در تقریت تابع ریاضی  های تیلور، سری

 نظر بگیرید 

 6-01-6مثال

 در نظر بگیرید:    حولرا    بسط سری تیلور تابع  
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 صور به ،    وقتی  شده معرفیبا استفاده از نماد    ی بنابراین نمایش باقیمانده

 مقدار ثابتی است    خواهد بود که در آن                  

-شوند  برای تابعگیرند، بیان میقرار می استفاده موردتر ا بیشردههایی که در کاربدر ادامه عبار 

 دلخواه داریه:      و   های 

      اگر و فقط اگر داشته باشیه:               -6
    

    
    

      که آنجاازمثال: 
    

 
           ، بنابراین   

      اگر  -0
    

    
              ، آنگاه داریه:      که ،   

             مفهوم نماد 1-00

کند، در برابر مرتبه هایی از اعداد ترتیبی را بررسی میها و دنبالهبزرگ همگرایی مجموعه ی نماد  

کند  همگرایی مورد استفاده در این بررسی میهایی از متییرهای تصادفی را در احتمال همگرایی مجموعه

های ای از ثابتو مجموعه   همگرایی در احتمال است  برای یك مجموعه از متییرهای تصادفی  ،نماد

  ی مقدارهای به این معنی است که مجموعه          نماد    

  
در احتمال به صفر همگراست  به  

      عبار  بهتر 
  

  
  ی مقدارهای یعنی مجموعه            نماد   

  
دار در احتمال کران 

 هستند 

 قابلیت اعتماد 6-62

 شود گرفته نظردر یك سیسته اگر است   یاحتمال مفهوم ریاضی و آمار قابلیت اعتماد یك از لحاظ

 شود:زیر تعریف می صور  بهآنگاه قابلیت اعتماد سیسته 
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The reliability of the study during the remaining life esistance people or systems or 

length of time that a system is working in a time interval is checked to the profit and loss 

over the remaining life due to be expressed.This attention to reliability shows. In this thesis 

we deal with the estimate of R=P(Y<X) in which the random variables X and Y are the 

stress and strength, respectively and the both random variabies are from three-paramrter 

generalized Rayleigh distribution with the same scale and locations parameters but 

different shape parameters. In addition, modified maximum likelihood estimation of R was 

discussed. Then obtained the asymptotic distribution of the modified maximum likelihood 

estimator of R and based on, the asymptotic confidence interval of R was discussed. Also 

Bayes estimator of R under prior function obtained as the corresponding credible interval 

for R. In the end part the data analysis performed by numerical analysis method. 
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