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 چکیده

ها یا مدت زمانی که یک سیستم کار  مانده افراد یا مقاومت سیستماعتماد شامل مطالعه طول عمر باقی قابلیت

 توجه به طول عمر باقیمانده بیان شود. با زیان وزان سود شود تا می ، که در یک بازه زمانی بررسی میباشد میکند  می

 داده های سانسور شده سروکار دارد.با  اغلب دهد. قابلیت اعتماد وجه به قابلیت اعتماد را نشان میضرورت تاین موضوع 

وایبل توزیع  مانندخاص،  جوامعدو متغیر تصادفی مستقل از  Y و X وقتی که R=P(Y<X)برآورد نامه  این پایاندر 

ماکسیمم برآوردگر یم. ا همورد بحث و بررسی قرار دادباشند را شکلی یکسان ولی پارامتر مقیاسی متفاوت  پارامتر با

 درستنماییماکسیمم  و برای برآوردگر یما هدست آورده برا  R تقریبی درستنماییماکسیمم برآوردگر و  R درستنمایی

R  فاصله اطمینانی برای  مجانبیهای پایه توزیع . برشده است استفاده مجانبی هایتوزیعازR که  یم ا هآورددست ه ب

ه ب سرهناتحت پیشن  Rبیزی برای  برآوردگریم ا هکردباشد. همچنین سعی از آن جمله می فاصله اطمینان بوت استرپ

های پیشنهادی را با هم مقایسه و کارلو روش سازی مونت شبیه . بابیان کنیمو متناظر با آن ناحیه اعتبار را دست آوریم 

 .ه استها صورت گرفتتحلیل داده ،روش آنالیز عددی به و در پایان یما هاجرا کرد

، استنباط بیزی، برآورد ماکسیمم درستنمایی، توزیع وایبل، روش مونت کارلو، فاصله اطمینان بوت استرپ کلید واژه:

   قابلیت اعتماد
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 پیشگفتار

هندس افتادگی یک سیستم از اهمیت خاصی برای یک مدیر و یا م دانستن شکل و نوع از کار

توان  اطالعات موجود میاست که با توجه به  است. این اهمیت از آن جهتنگهداری و تعمیرات برخوردار 

های ناگهانی جلوگیری به عمل آورد. مبحث قابلیت اعتماد  بینی کرده و از خرابی عملکرد سیستم را پیش

مختلف علوم از جمله پزشکی و مهندسی  های ی است که امروزه به طور وسیعی در شاخههای یکی از شاخه

تواند انسان، قطعه  احد سروکار داریم، که میگیرد. هنگامی که با یک یا چند و مورد استفاده قرار می

تواند با چه  حدی مینظر احتمالی بررسی کنیم که چنین وا مندیم که از نقطه الکتریکی و ... باشد، عالقه

گذاریم،  ای معین در اختیار یک واحد می که وظیفهکند و در واقع هنگامی  عمر  t احتمالی بیشتر از زمان

 گیری کنیم. نظر احتمالی روی چنین واحدی اندازه ای را از نقطه انجام چنین وظیفهمندیم، قابلیت  عالقه

گیری در باال بردن سطح استاندارد و کیفیت  در دنیای مدرن امروز، قابلیت اعتماد نقش چشم

ود ها برای اینکه بتوانند در رقابت با سایر رقبا سهم خ . تولیدکنندهکند تجهیزات و تولیدات صنعتی ایفا می

های متنوع  را از بازارهای جهانی افزایش دهند و یا حداقل آن را حفظ نمایند، مجبور به اتخاذ سیاست

کنترل کیفیت، یکی از بر فنون بهبود و برای جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود هستند. عالوه 

 فراهم کردن ضمانت، گیرند الت برای جلب مشتریان خود میهایی که کارخانه تولیدکننده محصو سیاست

تر طول عمر محصوالت بسیار  است. بنابراین، تعیین هر چه دقیق)گارانتی( برای طول عمر محصوالت 

 عمر های مربوط به طول ضروری است و الزم است محصوالت قبل از اینکه وارد بازار شوند، تحت آزمایش
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خود را بدانند. و توزیع زمان شکست محصوالت کنند ها را برآورد  ها بتوانند هزینه هقرار گیرند تا تولیدکنند

نتی نیز به کار های بقا برای اهداف دیگری غیر از تعیین گارا آزمایش ه از طریقآمد  دست البته اطالعات به 

روند. به عنوان مثال در کاربردهای دارویی، زمان بقای داروها، به منظور تعیین مقدار استعمال داروها و  می

این، پیشرفت مداوم محصوالت در بازار رقابتی، ضروری است  رشود. عالوه ب استفاده می ها تاریخ انقضای آن

ها  ه بهبود و کیفیت محصوالت توسط آنهستند ک هایی شهای قابلیت اعتماد و تحلیل بقا رو و آزمایش

 .دنشو آزمایش می

مقاومت یک سیستم مورد  Xبرای مثال اگر ، در ادبیات آماری خیلی رایج است  Rبرآورد موضوع

رود  ه قابلیت اتوماتیک سیستم باال میکارایی سیستم را وقتی ک R آنگاه ،فشار روی آن باشد Y مطالعه و

فقط اگر فشار وارده بیشتر از مقاومت آن باشد. این  افتد اگر و کند. سیستم از کار می گیری می اندازه

. برآوردگر طرز کار او خیلی کامل نبوده است بیان شده که( 1661) 1مسئله خاص توسط امسی کول

هستند، توسط  دارای توزیع دو متغیره نمایی  Yو Xکه وقتی   MLE(R)یعنی R درستنماییماکسیمم 

 5، قوویدارجوال(1693) 4، دان تون(1692) 3. قورچ و هاریسبیان شده است (1611)0همکارانش اواد و

دارای  Yو   Xرا وقتی که R برآورد( 1699) 9کرسول و هنسون ، اون و(1699) 6، وودوارد وکلی(1669)

 1توسط گوپتا و گوپتا اند. مسئله مشابه برای توزیع چند متغیره نرمال نیز توزیع نرمال هستند بیان کرده

، مسئله (1695) 11،  تانق(1611) 12، سده و شاه(1695) 6اس کوسنی. کلی و مطرح شده است (1662)

. کان ایستنت و اند گرفتهدر نظر  دارای توزیع نمایی هستند، مستقل وY  وX   وقتی کهرا  R برآورد

 اند. در نظر گرفته هستند 1دارای توزیع گاما مستقل و Y و Xوقتی که را  Rبرآورد  (1616) 10کرسون

                                                             
1 McCool  
2 Awad et al  
3 Church & Harris  
4 Downtown  
5 Govidaraju  
6 Woodward & Kelley  
7
 Owen, Cress well & Hanson  

8 Gupta & Gupta  
9 Kelley & Schucany  
10 Sathe & Shah  
11 Tong  
12 Constantine & Kerson  
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مستقل و دارای  Yو  Xبرای  R برآورد( 0221) 3و سورلس و پادقت( 1669)0احمد فخری و جاهن 

مسئله برآورد ( 0225) 5و راکوب و کوندو( 0225) 4وپتا بعالوه کوندو و گ. اند دست آوردهه را ب Xنوع بور 

R  وقتیX و  Y توزیع نوع بور  یافته ودارای توزیع نمایی تعمیمX  در  چنینهم اند. را بررسی کردههستند

 توان پیدا کرد.  مقاومت را میهای مختلف مدل تنش  حالت( 0223) 6کوتز لومل اس کیمقاله 

ئله با مسنامه  پایان در اینتنظیم شده است. ( 0226) 9وندا و گوپتای ک نامه بیشتر بر اساس مقاله یاناین پا

دارای تابع  X، که سرو کار داریم مقاومت فشار در یک بخش یا یک سیستمبرآورد قابلیت اعتماد تنظیم 

که  (Y)   تابع توزیعدارای  Y دهد و را در معرض کنترل قرار میمقاومت که است، (X)  توزیع تجمعی 

دارای  Y وX وقتی که R = P(Y<X)  نامه استنباط ن پایاناصلی ای. هدف است، کند فشار را کنترل می

 .استمتفاوت هستند، یکسان اما پارامتر مقیاسی با پارامتر مکانی و مستقل  1توزیع وایبل

در فصل دوم پردازیم.  نامه می ه به تعاریف و مفاهیم اولیه مورد استفاده در پایاننام اول پایاندر فصل 

از  Rهای آماری برای  استنباط. در فصل سوم کنیم ا برای چند توزیع خاص بررسی میر Rپیشینه برآورد 

انجام  R بیزی برای . در فصل سوم استنباطآوریم دست میه بو ... را  درستنماییماکسیمم جمله برآورد 

 پردازیم. سازی و مثال کاربردی می دهیم و همچنین به مطالعه شبیه می
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 مقدمه  -6-6

نامه نیاز به ارائه تعاریف و قضایا داریم. از این رو برای  مفاهیم موجود در این پایان بررسیبرای 

کار برده شده در ساختار به دستیابی به این اهداف، تعاریف این فصل را با توجه به نیاز و بر اساس 

کنیم که شامل  یان میرا بنامه  پایانو قضایای مورد نیاز درکل  تعاریف ابتدا در. دهیم نامه ارائه می پایان

نامه و روشی  پایانار رفته در که های ریاضی ب روشمه، قضایا و نا های مورد استفاده در پایان وزیعتعریف ت

به بررسی روش  سپس. باشد میقرار گرفته است،  سازی مورد استفاده برای تولید نمونه که در بخش شبیه

برآورد بیز را تعریف کرده و  انواع توابع زیان وو در ادامه  پردازیم میآن با روش کالسیک  ی بیز و مقایسه

 .دهیم ا مورد بحث و بررسی قرار میها ر کاربرد آن

 قابلیت اعتماد -6-6-6تعریف 

آن مولفه  فرد یاواحد زمانی زنده بماند قابلیت اعتماد آن  tتر از  یا مولفه بیش      احتمال اینکه یک فرد 

 شود: نظر ریاضی به صورت زیر تعریف می از شود و نامیده می

این صورت در  در ،باشد F(t)و تابع توزیع  (t) دارای تابع چگالی احتمال  Tفرض کنید متغیر تصادفی 

 شود: لیت اعتماد به صورت زیر تعریف میحالت پیوسته تابع قاب

S(t) = P(T>t) =∫  ( )     ∫  ( )  
 

 

 

 
    ( ) 

که دارای ی هموار است گیرد و یک منحن نظری در بازه صفر تا یک قرار می تابع قابلیت اعتماد به لحاظ

 :خواص زیر است

 یک تابع نزولی است.  .1

0. S(0)=1،  ،است. 1زمان صفر را پشت سر بگذارد برابر یعنی احتمال این که واحدی 
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3. S(∞)=0، های تحت ادامه داشته باشد هیچ یک از واحدهیچ محدودیتی   اگر زمان مطالعه بدون

 مطالعه سالم نخواهد ماند.

 آماره ترتیبی امین -rتابع چگالی  -2-6-6 تعریف

و تابع توزیع  ( ) نمونه تصادفی با تابع چگالی یا تابع احتمال            فرض کنید 

 تابع ( )( ) آنگاه  های ترتیبی این نمونه تصادفی باشند. آماره ( )    ( )  ( )  و باشد  ( )Fتجمعی

 :ر استامین آماره ترتیبی( به صورت زیr-) ( )  چگالی یا تابع احتمال

 ( )( )=
  

(   ) (   ) 
F( )   (   ( ))    ( ) 

 تابع مولد گشتاور  -9-6-6تعریف 

دارای تابع مولد گشتاور است اگر به ازای  (   ) با تابع چگالی احتمال  Xگوییم متغیر تصادفی 

 را با نماد Xمتناهی باشد. در این صورت تابع مولد گشتاور  (   )E ،در یک همسایگی صفر tتمام مقادیر 

 کنیم: ایش داده و به صورت زیر تعریف مینم ( )  

  ( )   E(   )=∫    
 

  
  (   )  ( ) 

 بازه اطمینان  -6-2

  که در آن  باشد ( ; ) از تابع چگالی احتمال            کنیم یک نمونه تصادفی فرض می

 صورت زیر خواهد بود.ه ب(   از )تابعی حقیقی ( )𝛾برآورد بازه بررسی است. پارامتر جامعه مورد 

دو آماره  (         )     و  (         )     اگر  :بازه اطمینان -6-2-6تعریف

  به  𝛼 و 𝛼=[  >( )𝛾>  ]  کنند به طوری که صدق  1با احتمال        رابطه باشند که در

 ( )𝛾درصد برای  𝛼 100 اطمینانیک بازه  (  ,  ) ی تصادفی در این صورت بازه ،بستگی نداشته باشد

 شود. نامیده می
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𝛼 را به ترتیب حدود اطمینان پایین و باال برای    و     ضریب اطمینان و𝛾( ) یک  .نامند می

نامند.  می ( )𝛾 درصد برای 𝛼100 ی اطمینان را نیز یک بازه (  ,  ) ی تصادفی از بازه (  ,  ) مقدار

ها،  ولی نه هر دوی آن (         )   و (         )  ی  م به ذکر است که یکی از دو آمارهالز

 ممکن است ثابت باشد. (  ,  ) بازه ممکن است ثابت باشد، یعنی یکی از دو نقطه انتهایی

 ی اطمینان یک طرفه بازه  -2-2-6 تعریف

در این  𝛼=[( )𝛾>  ]   داشته باشیمای باشد که برای آن  آماره (         )      اگر

شود. نامیده می ( )𝛾یک طرفه برای حد اطمینان پایین     صورت

به   𝛼 (γ=[  >( )𝛾]  ای است که برای آن  آماره (         )     به طور مشابه فرض کنید 

 شود. نامیده می ( )𝛾  ی یک طرفه برایحد اطمینان باال   در این صورت  (بستگی ندارد  

 احتمال پوشش  -9-2-6تعریف 

که بازه اطمینان شامل  متناسب با تعداد دفعاتی است ،احتمال پوشش یک بازه اطمینان ،در آمار

 پارامتر مورد نظر باشد. مقدار واقعی

معین و  ای مقدار یک برآورد فاصله به عبارت دیگر احتمال پوشش برابر با میزان احتمالی است که

 کنیم:ا استفاده از نماد ریاضی بیان میدهد. حال این تعریف را ب ثابت پارامتر را پوشش می

برابر با   [L(X),U(X)]را در نظر بگیرید، احتمال پوشش بازه تصادفی [L(X),U(X)]ای  برآوردگر فاصله

 بنابراین صورت نمادی آنگیرد.  میا در بر ر   احتمالی است که این بازه تصادفی، مقدار واقعی پارامتر

 است. (   ( )  ( )    )   یا ( ( )  ( )    )  

 6فیشر ماتریس اطالع  -6-9

 شود: ماری دارد و به شکل زیر تعریف میهای استنباط آ الع فیشر یک مفهوم کلیدی در قضیهاط

                                                             
1 Fisher information matrix 
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تابع چگالی احتمال  (𝜽  )  یک نمونه تصادفی باشد و فرض کنید (         ) =Xفرض کنید 

𝜽که  طوریه ها باشد ب برای داده ام  (i,j) درایهپارامتر است. در این صورت بردار  (          ) 

 اطالع فیشر به شکل زیر است: k k ماتریس

       (
      (  𝜽)

     
) 

 6نامساوی کرامر رائو -6-4

ف ورائو معر -واریانس برآوردگرها که به نامساوی کرامراین قسمت یک نامساوی اساسی برای در 

خواهیم داد. این نامساوی به دلیل تحقیق شود را مورد بررسی قرار  ت و نامساوی اطالع نیز نامیده میاس

ام معروف شده است. نامساوی بدین ن در مورد واریانس برآوردگرها (1645( و رائو )1646مستقل کرامر )

دهد که در آمار کاربرد فراوان دارد.  نس برآوردگرهای انتخابی ارائه میرائو کران پایین برای واریاکرامر 

تابع الزم است قبل از معرفی نامساوی کرامر رائو،  شود. اطالع فیشر ارائه میموال براساس کران پایین مع

باشد. اگر  (   ) یک نمونه تصادفی از تابع  (         ) =Xکنیم. فرض کنید  را معرفی  0امتیاز

L(X, ) وlog L(X, ) ی تصادفی نمونه به ترتیب تابع درستنمایی و لگاریتم تابع درستنمایی X  .باشد

 شود. تابع امتیاز به صورت زیر تعریف می

  
 

  
    (   )  

  (   )

 (   )
 

ها تحت  اند و از آن ری نامساوی الزماشرایط خاصی که برای برقرقبل از بیان نامساوی کرامر رائو 

ادفی با توزیعی تصیک متغیر  Xکنیم. اگر  می بیانکنیم را  یاد می "مطلوب یا شرایط نظمشرایط "عنوان 

 باشد و شرایط زیر برقرار باشد. {     ( )  }های  از خانواده چگالی

  ℝ     ی باز از اعداد حقیقی است، یعنی یک زیر فاصله    - الف

 یعنی   به  مشتق تابع چگالی نسبت –ب 

  
 .موجود است  ( )  

 :است، یعنیجابه جایی عملگرهای مشتق و انتگرال مجاز  - ج

                                                             
1   Inequality of Cramer and Rao 
2  Score Function 
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∫  ( )  ( )   ∫

 

  
  ( )  ( ) 

     برای هر - د

   
 

  
    ( ) 

  0 

 رابطه زیر برقرار باشد: ( )𝛾پارامترT برای هر برآوردگر  - ز

 

  
    ( )  

 

  
∫  ( )  ( )  ( )  ∫ ( )

 

  
  ( )  ( ) 

 .ه زیر برقرار استآنگاه قضی

دارای توزیع توام با تابع چگالی    , … ,   ,   فرض کنید  :رائو()نامساوی کرامر  -6-4-6 قضیه

 ،گاه تحت شرایط مطلوب باشد، آن ( )𝛾برآوردگر  Tباشند. اگر          (       )   احتمال توام

  برقرار است:رابطه زیر 

  ( )   
 𝛾 ( )    ( )  

   
 
  

    (           )  
 

( )   =( )b طوری کهبه   𝛾( )  نگر اریبی برآوردگر انمایT در برآورد پارامتر 𝛾( ) .است 

  درستنماییماکسیمم روش  -6-5    

ماکسیمم ، یعنی برآورد دگیر ر میدر این جا به بررسی روش برآوردی که غالباٌ مورد استفاده قرا

کی از پردازیم. این روش ی می م،کنی یاد می MLکه از آن به اختصار با عنوان برآورد  ،درستنمایی

 ها در نظریه برآوردهاست. ترین روش اهمیتترین و پر قدیمی

اولین بار توسط  آمار است،از علم کنندگان  ترین روش در بین استفاده که متداول  MLروش برآورد

 0توسط فیشر 1605تری در سال  پس از آن به صورت گسترده به کار گرفته شد و 1101در سال  1گوس

 در انتقاد از برآورد گشتاوری مورد استفاده قرار گرفت.

                                                             
1 Ghosh 
2 Fisher 
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بهترین روش نیست و نباید  با وجود اینکه از لحاظ شهودی مورد توجه است، ML روش برآورد

د این روش، به جز در ای وجود ندارد که ثابت کن در حقیقت هیچ قضیه همیشه مورد استفاده قرار گیرد.

ینه بودن برآوردگر زمانی است که این برآوردگر بر به موارد مجانبی، دارای خواص بهینه است، بلکه

 شود.تطبیق داده دست آمده است، ه اوت ببرآوردگر دیگری که با روش متف

ماکسیمم عبارت است از دستورالعملی برای به دست آوردن برآوردگری به نام برآوردگر  ML روش

مبتنی به یک تابع آماری مهم به نام تابع  یاد خواهیم کرد و MLE درستنمایی که از آن به اختصار

متغیر تصادفی با تابع چگالی   nبردار            =X  فرض کنید نمایی است.تدرس

ℝ      که (𝜽  ) احتمال
 

 باشد. 

را تابع چگالی  X تابع درستنمایی X=x داده شدهبرای هر مقدار  :تابع درستنمایی -6-5-6 تعریف

آن را با  شود و در نظر گرفته می 𝜽 از کنیم که به صورت تابعی تعریف می ( )   یعنی X احتمال توأم 

 دهیم: نمایش می ( )L نماد

L(𝜽)=   ( ) 

 رسد. ذکر چند نکته ضروری به نظر میدر این قسمت 

 مشتق پذیر نیست. 𝜽 لزوماً نسبت به L(𝜽)تابع درستنمایی  -الف

 نیست. 𝜽 نسبت به پارامتریک تابع چگالی احتمال  L(𝜽)  تابع درستنمایی -ب

(𝜽  )  }های  تایی از خانواده چگالی n ساده نمونه تصادفی          اگر  -ج  باشد آنگاه:       

L( )=∏   (  )
 
    

 :کهبه طوری  باشد،   برآوردگری برای ( )𝛿اگر : نماییتدرسماکسیمم برآوردگر  -2-5-6 تعریف

1.    (𝛿( )   )             

2.  L(𝛿( ))    ( ))         

 شود. تعریف می 𝜽 ردگر ماکسیمم درستنمایییک برآوبه عنوان  ( )𝛿آنگاه 
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را  درستنمایی است که تابع ( )𝛿  ازاری مقد   برای پارامتر  درستنماییماکسیمم  یک برآورد

 کند. بیشینه می

ممکن است بیش از یک  درستنماییماکسیمم کند که برآورد  ان میبیتعریف فوق به طور صریح  

پذیری و  یکتا است. تحت شرایط مشتق گربرآوردهای استاندارد این  ولی برای بسیاری از مدل مقدار باشد

توان با مساوی صفر قرار دادن مشتق اول تابع  برای تابع درستنمایی، براحتی می کرانداری از باال

 دست آورد.ه درستنمایی و آزمون مشتق دوم، مقدار بیشینه را ب

خواص  شاید یکی از مفیدترین :اییمدرستنماکسیمم خاصیت پایایی برآوردگر  -9-5-6تعریف 

ها را داشته باشیم  ای از توزیع باشد. فرض کنید خانوادهت پایایی خاصی درستنماییماکسیمم برآوردگرهای 

باشیم.  ( ) مثال    مند به پیدا کردن برآوردگری برای تابعی از هاست و عالقه مشخصه آن   که پارامتر

 MLبرآورد  ̂   کند که اگر بیان می درستنماییماکسیمم ایایی برآوردگرهای ه طور شهودی اصل پب

اثبات شد  1توسط زهنا 1666است. قضیه زیر که در سال ( )h  برآورد پارامتر (̂ )hگاه اشد آنب   پارامتر

 کند.  یک تابع یک به یک نباشد بیان می  hاین اصل را در حالت کلی حتی وقتی که

ℝ         }فرض کنید  : -6-5-6قضیه
 
ها باشد. همچنین فرض  ای از چگالی خانواده {        

1 کهباشد به طوری  Ʌ به  از یک تابع پوشا  hانگر تابع درستنمایی ونمای ( )L کنید         

ℝ
 

 (1391 )پارسیان است. ( )hپارامتر  MLE یک (̂ )hگاه  نآ باشد   پارامتر MLEیک  ̂ است اگر  

 

  توزیع وایبل  -6-1

گیرد.  مورد استفاده قرار می لوم مهندسیای در ع تنوع کاربرد، به طور گستردهتوزیع وایبل به دلیل 

های فرسودگی پیشنهاد شده بود اما اکنون استفاده از آن به بسیاری از  این توزیع ابتدا برای تفسیر داده

هایی  عمر سیستمین توزیع در بررسی طول مسائل علوم مهندسی تعمیم داده شده است. کاربرد خاص ا

                                                             
1 Zehna 
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 یی که از اجزایها . به عبارت دیگر برای سیستمکنند پیروی می« ترین اتصال ضعیف»است که از مدل

توان نشان  خراب شود، میآن  شود که هریک از اجزای اند و سیستم زمانی خراب می متعددی تشکیل شده

  هایی خواهد بود. ب مناسب برای طول عمر چنین سیستمداد توزیع وایبل یک تقری

تابع  شود و نشان داده می WE(𝛼  )که با    و پارامتر مقیاسی 𝛼توزیع وایبل با پارامتر مکانی 

𝛼برای  (  x;𝛼) چگالی متناظر با آن   به صورت زیر است .     و   

(1-1) 
 (x;𝛼  )  =  

 

 
     

   

  ;         x > 0 

 توزیع گاما  -6-7

دم هایی که دارای  واکنشهای طول عمر، قابلیت اعتماد، زمان  معموال برای تحلیل داده وزیع گامات

انتظار  این توزیع معموال یک قالب احتمال برای زمانود. ش ه و چولگی مثبت هستند استفاده میکشید

 تا لحظه مرگ متغیری است تصادفی که اکثرا دارای توزیع فرداست، برای مثال مدت زندگی یک 

 . گاماست

 آن در اقلیم شناسی، هواشناسی، خدمات مالی،توان به استفاده  کاربردهای گوناگون توزیع گاما میاز 

 این توزیع بر فیزیکی دیگر اشاره کرد.های  خزن و بسیاری از موقیعتبیمه، مقدار باران انباشته شده در م

 شود.  می ، سه و چهار پارامتری دسته بندیرهای مجهول آن به توزیع گامای دواساس تعداد پارامت

 تعمیمی از توزیع نمایی با میانگین توان به عنوان وزیع گاما را میت
 

 
 کرد. مشاهده   0  که   

 تصادفی نمایی با میانگین  متغیر

 
دهد،  یکه رویداد اول رخ م است زمانی تا انتظار زمان یدهندهنشان  

یا  که متغیر تصادفی گاما ، در حالیاندتولید شده  که در آن وقایع توسط یک فرایند پواسن با میانگین 

∑ امین رویداد است. بنابراین،- وقوع  تا انتظار زمان ی دهنده نشان X همان   
 
         که در آن  

  متغیرهای تصادفی مستقل نمایی با میانگین
 
 .استهستند، دارای توزیع گاما   
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شود و متناظر با آن تابع  نشان داده می G(𝛼, )با    و 𝛼مقیاسی  تابع چگالی گاما با پارامتر مکانی و

 :به صورت زیر است  𝛼,  >0برای  (𝛼   β; ) چگالی با 

(1-0)   ( ; 𝛼,  ) =  
   

 ( )
                     

 6توزیع گاما معکوس -6-8

توزیعی پیوسته و دو پارامتری است که  (وارونهمعکوس )توزیع گامای ، نظریه آمار و احتماالتدر 

در معکوس بسیاری از کاربردهای توزیع گاما  شود. ی با مقدار مثبت تعریف مییتنها روی متغیرها

ای  توزیع پسین حاشیه توزیع نرمال نامعلوم است که به عنوان واریانسکه  سازی بیزی است زمانی مدل

 :برای این توزیع عبارت است از تابع چگالی احتمال تعریف ریاضی د.شو ظاهر می

 (  𝛼  )  
  

 (𝛼)
       

 
  

 .آورده شده است 1-1-1در شکل   و  𝛼 مختلف نمودار تابع چگالی احتمال گاما معکوس برای مقادیر

 

 

 ل گاما معکوستابع چگالی احتمانمودار  -1-1-1شکل 

                                                             
1 Inverse Gamma 
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 :استصورت زیر  ه توزیع گاما معکوس بتابع توزیع و میانگین 

 (  𝛼  )  
 (  

 

 
)

 ( )
                 ( )  

 

   
     

 .شده است  آورده 0-1-1در شکل   و  𝛼مختلف  گاما معکوس برای مقادیر توزیعنمودار تابع 

 

نمودار تابع توزیع گاما معکوس -0-1-1شکل  

 برخی از قضایای مهم  -6-3

احتمال یک و  همگرایی در احتمال، همگرایی با همگرایی در توزیع، ،مهمترین قضایای حدی

 ها از آن نامه که در این پایانبه دو مورد اولی جا  ه در اینمرتبه دوم هستند. ک همگرایی در میانگین

 .کنیم میاشاره استفاده خواهیم کرد، 

به متغیر  ،در توزیع    با تابع توزیع {  }رهای تصادفیی از متغیا دنباله: همگرایی در توزیع  -6-3-6

 :شته باشیمدا F(x) از  xهمگراست، هرگاه برای هر نقطه پیوسته  Fتابع توزیعبا  Xتصادفی 

        ( )=F(x) 

 کنیم: ع از نماد زیر استفاده میبرای نشان دادن همگرایی در توزی

  
 
  X 
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همگراست   Xدر احتمال به متغیر تصادفی {  }گوییم متغیر تصادفی: همگرایی در احتمال  -6-3-2

0휀 برای هراگر   رابطه زیر برقرار باشد:  

       (       휀)    

 :دهند گرایی را به صورت زیر نشان میاین هم

  
 
  X 

  باشند، به (   )   یک نمونه با تابع توزیع          فرض کنید : 6قضیه حد مرکزی -6-3-9

( )E باشد یعنیوجود داشته  X که میانگین و واریانسطوری  ( )      و    در این     

 :رابطه زیر برقرار است صورت

√   ̅   ( ) 

  
 
 
   (   ) 

ی تصادفی هااز متغیر ای دنباله            فرض کنید :قانون ضعیف اعداد بزرگ  -6-3-4

(  )      و  (  )   ، …,i=1,2که به ازای د، نتوزیع باش ستقل و همم در این صورت    

 خواهیم داشت:

       (  ̅     휀)      ,   휀    

انون ضعیف اعداد بزرگ چنین بر تصادفی از یک جامعه باشد. از قای  نمونه             فرض کنید

بسیار نزدیک   ̅ میانگین جامعه به   آنگاه  (∞ n)آید که اگر حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد  می

 یک .بسیار کوچک است     ̅   زیادبسیار با احتمال  ،nاست. یعنی برای مقادیر به اندازه کافی بزرگ 

 همگرایی در احتمال است.ایی در قانون ضعیف اعداد بزرگ، نوع همگر

                                                             
1 Centrar Limit Theorem 
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 6بسط تیلور  -6-61

قابل محاسبه نیستند. لیکن، توابعی نظیر توابع لگاریتمی، نمایی و مثلثاتی وجود دارند که به آسانی 

ای به قدر کافی  وقتی تفاضل تابع و تقریب چندجملهتوان به جای تابع اصلی،  ها را می ای جملهچند

 .است، در محاسبات به کار برد کوچک

 ها، د. یکی از این روشعددی وجود دارهای مت ها روش ای ی تقریب یک تابع بوسیله چند جملهبرا

و  فرمول تیلور است، که اولین بار توسط یک ریاضیدان انگلیسی به نام بروک تیلورروشی ناشی از  معرفی

به صورت  که، ای از یک تابع ریاضی، سری تیلور نماینده فت. دربه افتخار این ریاضیدان سری تیلور نام گر

 د، است.شو مشتقات آن در یک نقطه محاسبه می مجموع نامتناهی از جمالت که توسط

گویند که به افتخار ریاضیدان  0تیلور حول نقطه صفر مرکزی شود، به آن سری مک لورناگر سری 

 .نامگذاری شده است به نام کالین مک لورن اسکاتلندی

داشته باشد و  وجود در این فاصله n-1 پیوسته باشد و مشتقات تا مرتبه [a,b]در  (x)  اگر تابع

 دستور زیر برقرار است:       xآنگاه به ازای  در نقاط داخلی فاصله موجود باشد، n مشتق متناهی مرتبه

 (x)=  (a)+  ( )(   ) 

                    ( )
(   ) 

  
+ ( )( )

(   ) 

  
+…+ (   )( )

(   )(   )

(   ) 
+ ( )( )

(   ) 

  
   

                      :که در آن

θ    < 0     ,           (   ) 

 لورن نامند.  کم بسطرا  آنباشد  a=0 بسطگویند. اگر در این   (x) تابع تیلور بسطاین فرمول را 

 (x)=  (0)+  ( )     ( )
  

  
+ ( )( )

  

  
+…+ (   )( )

 (   )

(   ) 
+ ( )( )

  

  
          

 در آن:که 

𝛏=                

 

                                                             
1
 Taylor series 

2 Maclaurin Series 
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 :دهند نشان می ( )  تیلور را شکل الگرانژ باقیمانده گویند و با  بسطجمله آخر

  ( )  
      ( )       (   ) 

  
 (   )    

 :لورن به صورت زیر است کم بسط باقیمانده در بر این اساس 

  ( )  
      ( )   (  )

  
     

 6مقعر -اریتملگ -6-66

∞ که در آن  (a,b)تعریف شده بر بازه  𝜑 تابع حقیقی :تابع محدب -6-66-6 تعریف        

  :نامند، اگر نامساوی محدب را

𝜑((   )x+λy) (1-λ)𝜑(x)+λ𝜑(y)   

برای حالت چند متغیره مشابه است.  فوق برقرار باشد. تعریف 0     و هر   y<b  ،x>a به ازای هر

 محدب است اگر و فقط اگر مشتق آن یک تابع غیر نزولی باشد. ℝ همچنین یک تابع مشتق پذیر روی

 𝜑(x)   مقعر است، اگربا شرایط تعریف قبلی،  𝜑 تابع حقیقی :تابع حقیقی مقعر -2-66-6 تعریف

 و یا به عبارتی: محدب باشد.

𝜑((   )x+λy)   (1-λ)𝜑(x)+λ𝜑(y)   

ℝ   تابع غیر منفی  :مقعر-لگاریتم -9-66-6 تعریف  ℝ مقعر است، اگر برای همه -اریتملگ 

    ℝ همهبرای ، و 𝛼    :داشته باشیم (   ) 

 (𝛼  (  𝛼) )    ( )    ( )     

 :نگاه تعریف معادل عبارت است ازآ باشد،   <ℝ     ،g(x) اگر برای تمام

ln (𝛼  (  𝛼) )  𝛼    ( )  (  𝛼)    ( )  

                                                             
1 Log-conacave 
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  به عبارت دیگر:

  

   
   ( )    

 پذیر باشد. دوبار مشتق ( )   مشروط بر اینکه 

 توزیع مجانبی   -6-62

 ( )𝛾 یعنی و تابعی از پارامتر   برای پارامتر در ابتدا توضیح برآوردگرهای سازگاربخش  هدف این

کافی حجم نمونه به قدر  کنیم می است. برای تحقق این هدف فرض n بر اساس نمونه تصادفی به حجم

برآوردگرهای نرمال وردگرهای سازگار و سپس به ترتیب . در ابتدا برآبزرگ در نظر گرفته شده است

 شود. توضیح داده می و توزیع مجانبیمجانبی 

است اگر برای      یک برآوردگر سازگار برایT(X) برآورگر : برآوردگرهای سازگار  -6-62-6 تعریف

𝛿 , 휀  مقادیر داده شده کوچک رابطه زیر برقرار  وجود داشته باشد، به طوری که    عدد طبیعی 0 

 باشد:

P[|T(X)  |<휀] 1-𝛿              n     

 شود.م ارز است و به صورت زیر بیان میبا همگرایی در احتمال هاین تعریف 

T(X)
 
   

برآوردگر سازگار توان  می T(X)ه از قضیه زیر بر اساس برآوردگر با استفادباشد،    ابعی ازت( )𝛾  حال اگر

 ارائه داد. ( )𝛾برای 

یک تابع پیوسته باشد،  ( )𝛾باشد اگر   یک برآوردگر سازگار برای  T(X)فرض کنید  -6-62-6 قضیه

.خواهد بود( )𝛾  یک برآوردگر سازگار برای (( ) )𝛾آنگاه 
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𝜽فرض کنید بردار پارامتر : برآوردگرهای سازگاربردار  -2-62-6تعریف  و بردار  (          ) 

توان به دو طریق زیر برای  را می Tبعد باشند. سازگاری بردار برآوردگر  n ،(          )   برآوردگر

 تعریف کرد. 𝜽بردار پارامتر 

 :ای حاشیهسازگاری  .1

  
 
                          

 :سازگاری توام .0

   
   

         휀            휀         

 کنیم. نظر می ارزند، که از آوردن آن صرف وق همشود که دو تعریف ف ای ثابت می قضیهطبق 

است و   یک برآوردگر برای  T(X)فرض کنید آماره : برآوردگرهای نرمال مجانبی -9-62-6تعریف 

      }برای دنباله
باشد، در  G(0)با تابع توزیع  Yیر وردگر دارای گرایش توزیعی به متغبرآکنید فرض    

 رابطه زیر را خواهیم داشت: این صورت

P[|T(X)     휀] = P[|  ( ( )    )    휀          휀  

                                = P[   휀      휀   (  휀)   (   휀)              

باشد. در این  ( )𝜐 نرمال با میانگین صفر و واریانس (.)Gتر است که توزیع حدی تکنیک وقتی مفید این

  رابطه زیر را خواهیم داشت: صورت

    ( )      휀]=  (  휀)   (   휀)= 1-2Ф[
   

√ ( )
] 

 رهایکه تابعی از متغی T(X)آماره از با توجه به فرآیند فوق و با استفاده از قانون ضعیف اعداد بزرگ 

  √    گرفتن توان برای تولید برآوردگرهای سازگار با در نظر می ،توزیع و مستقل است تصادفی هم

 :است اگر   یک برآوردگر نرمال مجانبی سازگار برای  T(X)کرد. بنابراین برآوردگر استفاده

√ ( ( )   )
 
  (  𝜐( )) 
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 شود. آماری با نماد زیر نشان داده می که در ادبیات

T(X)   (  
 ( )

 
) 

( ) که 

 
 گویند. T(X) وردگررا واریانس مجانبی برآ  

یک برآوردگر  T(X)فرض کنید آماره : توزیع تابعی از برآوردگر نرمال مجانبی -4-62-6تعریف 

 :باشد، یعنی  برای   نرمال مجانبی

T(X)   (  
 ( )

 
)                            𝜐( ) >0 

یک برآوردگر نرمال (( ) )𝜑 باشد این سوال مطرح است که آیا   T(X)تابعی از یک (( ) )𝜑اگر 

 دهیم. بدون اثبات ارائه میاست یا نه؟ برای این منظور قضیه زیر را  ( )𝜑 مجانبی برای

  )   T(X)اگر  -2-62-6 قضیه
 ( )

 
) ،𝜐( )  ( )𝜑( )،  𝜑 تابع پیوستهو برای  0 

  
باشد  موجود  

 :داریم آنگاه

𝜑( ( ))   (𝜑( ) 
𝜐( )

 
 (
 𝜑( )

  
)  ) 

( ) که عبارت

 
 (
 𝜑( ) 

  
 کرامر رائو است. نامساوی همان کران پایین   (

 یک نمونه تصادفی با:  (          )  اگر   -9-62-6 قضیه

 (  )   ( )                               (  )    ( ) 

( )   و تابع پیوسته ( )   به طوری که

  
  :خواهیم داشت باشد، آنگاه   

   ( )   (   
  ( )

 
.

 

(
  ( )

  
) 
) 
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باشد. اگر (   )   یک نمونه تصادفی از تابع چگالی  (          )=Xکنید فرض  -4-62-6 قضیه

گر سازگار برآورد (̂ )𝜑باشد، آنگاه    تابع پیوسته از ( )𝜑 باشد و   درستنمایی ماکسیمم برآوردگر ̂ 

 است، یعنی: ( )𝜑برای 

   
   

 ( 𝜑( ̂)  𝜑( )  휀)    

باشد. (   )  یک نمونه تصادفی از تابع چگالی  (          )=Xفرض کنید  -5-62-6 قضیه

 :داریم باشد، آنگاه  تابع پیوسته از  ( )𝜑باشد و    درستنماییماکسیمم برآوردگر  ̂ اگر 

√   ( ̂)  φ( )  
 
  (  𝜐( )) 

 :در آن که

𝜐( )  
 φ( )   

  (
 
  

    (   ))  
 

 کران پایین( )𝜐  است. که  ( )𝜑برآوردگر مجانبی برایسازگار و  یک برآوردگر  (̂ )𝜑یعنیاست. 

 است.( )𝜑 رائو برای برآوردگرنامساوی کرامر 

 اگر  :دلتا متدقضیه  -1-62-6 قضیه

√       
 
  (    ) 

 :آنگاه

√   (  )   ( ) 
 
  (       ( )  ) 

  :فرض کنید که -7-62-6 قضیه

 √ (      )   √ (      ) 
 
  (  ∑) 
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