
 
 

 

علوم یدانشکده  

آمار و کارربداهرگوه آموزشی   

ی کبرضٌبسی ارضسًبهِ ثزای زریبفت زرخِپبیبى  

ی آهبر گزایص آهبر ریبضیزر رضتِ  

ی بتا و کاربرد آنتوزیع رایلی توسعه یافته  
 

 پژٍّطگز:

 آرزو صفایی

 

 استبز راٌّوب:

 دکتر هسعود گنجی

 

 استبز هطبٍر:

 فاطوه قراری

 

7937 تیز  

 

 



 
 

 ی تتا و کارترد آى/ آرزو صفاییتوزیع رایلی توسعه یافته ًبم پسیسآٍر: ٍ ػٌَاى

 زکتز هسؼَز گٌدی :         راٌّوبز استب 

 یذبًن فبعوِ لزار هطبٍر:  استبز

 42/42/79  زفبع: تبرید

 ص. 215 بت: غفح تؼساز

 ناهه اىینام گروه / شواره پا ًبهِ: ضوبرُ پبیبى

 چکیده:

ی ثزذی اس ی ثتب ٍ ارائًِبهِ، ثحث اغلی، رٍی تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِزر ایي پبیبى 

ی ثتب چبرچَة کلی ثزای تحلیل آهبری ذَاظ آى ذَاّس ثَز. تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ

ّبی آٍرز، کِ کبرثزز آى یک ثزاسش ثْتز ًسجت ثِ هسلّبی هثجت را فزاّن هیزازُ

کٌس. ثسظ تبثغ تَسیغ تدوؼی ٍ ّبی عَل ػوز را ارائِ هیآهبری زیگز زر تحلیل زازُ

تبثغ چگبلی احتوبل ثب استفبزُ اس گطتبٍرّب ٍ تبثغ هَلس گطتبٍر ٍ ػالٍُ ثزآى رّیبفت 

تَاًٌس س اعالع هطبّسات هیی رٍش زرستٌوبیی هبکشیون ٍ هبتزیپبراهتزّب ثِ ٍسیلِ

 ًبهِ لزار گیزًس.هَرز ثحث ٍ ثزرسی زر ایي پبیبى

تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ، گطتبٍرّب، تبثغ هَلس گطتبٍر، تبثغ : های کلیدی واژه

  زرستٌوبیی هبکشیون

 

 

 

 

 



 أ 
 

 فهرست هطالة

 

 ج  ........................................................................................................... هاجدول فهرست

 د  ..............................................................................................................هاشکل رستفه

 ه  ........................................................................................................................ شگفتاریپ

 7 ....................................................................................... یهقدهات نیهفاه و فیتعار -1

 7 ........................................................................................................................................... همسهِ -7-7

 7 ...........................................................................................................................احتوبل نیهفبّ -7-2

 71 ......................................................................................................................... ثزاسش ییکَیً -7-9

 .Error! Bookmark not defined ................................... یآهبر یّبغیتَس یثزذ -7-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یبضیر نیهفبّ -7-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. افتهی توسعه یلیرا عیتوز -2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. همسهِ -2-7

 .Error! Bookmark not defined ................................. بفتِی تَسؼِ یلیرا غیتَس -2-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................گطتبٍرّب -2-9

 .Error! Bookmark not defined ........................... ونیهبکش ییزرستٌوب ثزآٍرز -2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... تتا یافتهی توسعه یلیرا عیتوز -3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. همسهِ -9-7

 .Error! Bookmark not defined ....................... ثتب یبفتِی تَسؼِ یلیرا غیتَس -9-2

 .Error! Bookmark not defined ........................ گطتبٍر هَلس تبثغ ٍ گطتبٍرّب -9-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................. گطتبٍرّب -9-9-7

 .Error! Bookmark not defined ................................... گطتبٍر هَلس تبثغ -9-9-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................. گزیز یبرّبیهؼ -9-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. ّباًحزاف يیبًگیه -9-1-7

 .Error! Bookmark not defined ..................... لَرًش ٍ یثًَفزًٍ یّبذن -9-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یرً یآًتزٍپ -9-1-9

 .Error! Bookmark not defined ......................................... اػتوبز تیلبثل -9-1-1



 ب 
 

 .Error! Bookmark not defined ................. گطتبٍرّب -L ٍ یجیتزت یّبآهبرُ -9-5

 .Error! Bookmark not defined ........................... ونیهبکش ییزرستٌوب ثزآٍرز -9-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........ تتا یافتهی توسعه یلیرا عیتوز یکارتردها-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. همسهِ -1-7

 !Error ...................... تٌص سغح یّبزازُ یثزا ثتب یبفتِی تَسؼِ یلیرا غیتَس کبرثزز-1-2

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark .. َّاثزز یّبزازُ یثزا ثتب یبفتِی تَسؼِ یلیرا غیتَس کبرثزز -1-2

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یزیگدِیًت -1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... هناتع

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................. الف وستیپ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................... ب وستیپ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................... یسیانگل ته یفارس ناههواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج 
 

هافهرست جدول  

 AIC، AICC  زیهمبز ٍ تٌص سغح یّبزازُ یثزا هسل یپبراهتزّب اس ییثزآٍرزّب -7-1 خسٍل 

ٍ BIC ......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR تٌص سغح یّبزازُ یثزا زًَفیاسو - کَلوَگزٍف ٍ زٍ یذ یّبآهبرُ -2-1 خسٍل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

و  AIC ،AICC زیهمبز ٍ َّاثزز یّبزازُ یثزا هسل یپبراهتزّب اس ییثزآٍزّب -9-1خسٍل

BIC ............................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR .......... َّاثزز یّبزازُ یثزا زٍ یذ ٍ زًَفیاسو -کَلوَگزٍف یّبآهبرُ -1-1 خسٍل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 
 

 هافهرست شکل

 ERROR! BOOKMARK .......... ی ثتبًوَزار تبثغ چگبلی رایلی تَسؼِ یبفتِ -1-3ضکل 

NOT DEFINED. 

 ی ثتب ثزای ثزذی همبزیز پبراهتزًوَزار تبثغ ًزخ ذغز رایلی تَسؼِ یبفتِ -2-3ضکل

          ........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ثزای همبزیز   ی ثتب ثِ ػٌَاى تبثؼی اس ًوَزار چَلگی تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ -3-3ضکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.............................................. .  هرتلف 

ثزای همبزیز  𝑎ی ثتب ثِ ػٌَاى تبثؼی اس ًوَزار چَلگی تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ -4-3ضکل 

 .𝑏..................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDهرتلف 

 !ERROR .................................. ّبی سغح تٌص.ًوَزار سهبى کل آسهَى ثزای زازُ  -1-4ضکل 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

-ی ثتب ٍ ثزای ثزذی اس سیز هسلًوَزار ثزآٍرز تبثغ ثمب ثزای تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ  -2-4ضکل 

 ERROR! BOOKMARK NOT ....... ّبی سغح تٌص.ّب ٍ تبثغ ثمبی تدزثی ثزای زازُ

DEFINED. 

 !ERROR ......................... ّبی سغح تٌص.ّب ثزای زازُّبیی اس هسلًوَزار چگبلی -3-4ضکل 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK ...... ّبی َّاثززًوَزار سهبى کل آسهَى ثزای زازُ -4-4ضکل 

NOT DEFINED. 

-ی ثتب ٍ ثزای ثزذی اس سیز هسلًوَزار ثزآٍرز تبثغ ثمب ثزای تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ -5-4ضکل 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ ّبی َّاثزز.ّب ٍ تبثغ ثمبی تدزثی ثزای زازُ

DEFINED. 

 !ERROR .................................... ّبی َّاثززّب ثزای زازُّبیی اس هسلًوَزار چگبلی -6-4ضکل 

BOOKMARK NOT DEFINED. 



 ه 
 

 پیشگفتار

ٍ زر  کٌسّبی تػبزفی ایفب هیثٌسی عَل ػوز پسیسُتَسیغ رایلی ًمص هْوی زر هسل

-ّبی کبرثززی ضبهل لبثلیت اػتوبز، آسهَى ػوز ٍ تحلیل ثمب هغزح هیثسیبری اس ثزًبهِ

ٍ  2(، ثبالکزیطٌبى1976)1ّبی تَسیغ رایلی زر همبالت ٍزاثزذی اس تؼوینضَز. 

ٍ  8( ٍ هٌص2005) 7ٍ رلت 6(، کبًس2001ٍ)5ٍ پبزگت 4(، سزلس1985)3کَچزالکَتب

ی یک ( هسئل2006ِ)11ٍ 10ٍٍاًس. اذیزاً تسبی( هَرز ثزرسی لزار گزفت2008ِ)9ذبلسی

ی ّبرا، زر ضزایغی کِ زاز13ُثزای آسهَى ػوز ثزیسُ ضس12ُگیزی پذیزضیعزح ًوًَِ

ًبهِ، ىزر ایي پبیب اًس.کززُ کٌس، ثزرسیعَل ػوز اس تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ تجؼیت هی

تسٍیي ضسُ  (2013)17ٍ اٍرتگب 16، ّبضیوَت15َ،کزیستی14ٌَکِ ثزاسبس همبلِ کززیزٍ

ی ثزذی اس ذَاظ آهبری ٍ ی ثتب ٍ ارائِاست، ّسف هؼزفی تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ

 ثبضس. کبرثززّبی آى هی

ثبضس: زر فػل اٍل تؼبریف ٍ هفبّین کلی ضبهل ًبهِ ضبهل چْبر فػل هیایي پبیبى

ز. زر فػل زٍم گززّبی آیٌسُ استفبزُ ذَاّس ضس، ثیبى هیلضبیبی هَرز ًیبس کِ زر فػل
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ی ثتب ٍ ضَز. زر فػل سَم تَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِتَسیغ رایلی تَسؼِ یبفتِ هؼزفی هی

زر فػل چْبرم کبرثززّبیی اس تَسیغ رایلی  ّبی آهبری آى ثسست آهسُ است.گیٍیژ

ّب ثیبى ذَاّین کزز. ثزای رسن ی ثتب را ثب استفبزُ اس زٍ هدوَػِ اس زازُتَسؼِ یبفتِ

استفبزُ ضسُ است کِ ضزح استفبزُ زر پبیبى  Rّب ٍ اًدبم هحبسجبت اس ًزم افشار ًوَزار

 پیَست است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعاریف و هفاهین هقدهاتی -1

 

 مقدمه -1-1

ًبهاِ هاَرز ًیابس    ّبی ثؼسی پبیابى زر ایي فػل تؼبریف، هفبّین ٍ لضبیبیی کِ زر فػل

ایان. زر  کٌین.  ثز ّویي اسبس ایي فػل را ثِ پٌح ثرص تمسین کاززُ ثبضس را ثیبى هیهی

کٌاین. زر ثراص ساَم ًیکاَیی     ثرص زٍم هفبّین احتوبل ٍ تؼبریف هَرز ًیبس را ثیبى هی

ًیکَیی ثزاسش را ثیبى ٍ زر ازاهاِ ثاِ ثزرسای هؼیبرّابیی ثازای ساٌدص       ثزاسش ٍ آسهَى 

آٍرزُ ضاسُ   هَرز ًیبسّبی آهبری پززاسین. زر ثرص چْبرم ثزذی تَسیغًیکَیی ثزاسش هی

 ثبضس.ریبضی هَرز ًیبس هیهفبّین است ٍ ثرص پٌدن ضبهل 

 مفاهیم احتمال -1-2

   1   ثِ فبغلِ  اػساز حمیمی  اس هدوَػِ  (. تبثغ 18)تبثغ تَسیغ -1-2-1تعریف 

 ضَز:ثب ضبثغِ سیز تؼزیف هی    را کِ ثزای ّز 

            ∫ 𝑓   𝑑    
 

  

 

 :ثبضسًبهین کِ زارای ذَاظ سیز هیهی  تبثغ تَسیغ 

1 ( اگز 1  ،  2     1   ، آًگبُ  2  

 ،                   اس راست پیَستِ است، یؼٌی    ( 2

3 )                  1  ،                     ، 

 یک هتغیز تػبزفی پیَستِ ثبضس، آًگبُ   ( اگز 4

𝑑    

𝑑 
 𝑓         𝑑     𝑓   𝑑           ∫ 𝑓   𝑑 

 

  

  

                                                           
18Distribution Function 
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1 یک هتغیز تػبزفی گسستِ ثب همبزیز هوکي    ( اگز 5   2  ثبضس، آًگبُ     

𝑓                        1       1 2          ∑𝑓   

   

  

 (5، ظ 1389)پبرسیبى، 

تبیی اس   یک ًوًَِ تػبزفی         1 (. اگز 19ّبی تزتیجی)آهبرُ -2-2-1تعریف 

ثبضٌس، همبزیز هزتت ضسُ  𝑓ٍ تبثغ چگبلی احتوبل   ثب تبثغ تَسیغ ای خبهؼِ

 ًبهین. ثب تؼزیفتزتیجی ًوًَِ تػبزفی هیّبی را آهبرُ           2    1  

  1                             1        

 ثزاثز است ثب :           1  تبثغ چگبلی احتوبل تَأم 

𝑓  1          
( 1       )    ∏𝑓    

    

 

  1

       1          

 ثزاثز است ثب :     اهیي آهبرُ تزتیجی   ٍ تبثغ چگبلی 

𝑓    
    

  

   1        
𝑓             1[1       ]

   
 

                 
1

           1 
𝑓             1 1             

 ضَز:ثبضس ٍ ثِ غَرت سیز تؼزیف هیتبثغ ثتب هی  1           کِ زر آى 

        1  ∫    1 1         1  1𝑑  
1

 

 

ثزاثز است       ثزای ّز             ٍ      ّبی تزتیجی تبثغ چگبلی تَأم آهبرُ

 ثب:

 

𝑓         
(     )  

  

   1       1        
        

  1 

                                 (  )         
    1 1    (  ) 

   𝑓     𝑓 (  )  

                                                           
19 Order Statistics 



 

 

 (319، ظ 1390)راس، 

گیزز، یؼٌی رٍش زر ازاهِ ثِ ثزرسی رٍش ثزآٍرزی کِ غبلجبً هَرز استفبزُ لزار هی

-ضَز، هییبز هی   کِ اس آى ثِ اذتػبر ثب ػٌَاى ثزآٍرز  "ثزآٍرز زرستٌوبیی هبکشیون"

ّب زر ًظزیِ ثزآٍرزّبست، تزیي رٍشپز اّویتتزیي ٍ پززاسین. ایي رٍش یکی اس لسیوی

ثِ کبر گزفتِ ضس ٍ پس اس آى ثِ غَرت  1821زر سبل  20تَسظ گَسثبر  کِ اٍلیي 

هَرز  "ثزآٍرز گطتبٍری"زر اًتمبز اس رٍش  21تَسظ فیطز 1925تزی زر سبل گستززُ

سست آٍرزى جبرت است اس زستَرالؼولی ثزای ثػ   استفبزُ لزار گزفت. رٍش 

یبز ذَاّین     اذتػبر  کِ اس آى ثِ "ثزآٍرزگز زرستٌوبیی هبکشیون"ثزآٍرزگزی ثِ ًبم 

 است. "تبثغ زرستٌوبیی"کزز ٍ هجتٌی ثز یک تبثغ آهبری هْن ثِ ًبم 

𝜃(. فزؼ کٌیس 22)تبثغ زرستٌوبیی -3-2-1تعریف  Θ     (Θ  فضبی

هتغیز تػبزفی ثب تبثغ چگبلی   ثززار        1    پبراهتزّبی ًبهؼلَم است( ٍ 

را تبثغ   تبثغ زرستٌوبیی       ثبضس. ثزای ّز همسار زازُ ضسُ     𝑓𝜃احتوبل تَأم 

زر ًظز  𝜃کٌین کِ ثِ غَرت تبثؼی اس ، تؼزیف هی    𝑓𝜃، یؼٌی   چگبلی احتوبل تَأم 

.     𝜃  𝑓𝜃  زّین ثِ ػجبرتیًوبیص هی  𝜃   ضَز ٍ آى را ثب ًوبز گزفتِ هی

 (126، ظ1389)پبرسیبى، 

 𝜃ثزآٍرزگزی ثزای      . اگز  (23)ثزآٍرزگز زرستٌوبیی هبکشیون -4-2-1تعریف 

 کِ :عَری ثبضس ثِ 

1 )  𝜃         1      𝜃    

ٍ 

2 ) (    )    𝜃       𝜃    

ضَز. هؼوَالً آى تؼزیف هی 𝜃ثِ ػٌَاى یک ثزآٍرزگز زرستٌوبیی هبکشیون      آًگبُ 

ٍ لشٍهی ًسارز کِ هٌحػز ثِ فزز ثبضس. ّوچٌیي ثزاسبس تؼزیف  زٌّسًوبیص هی 𝜃را ثب 

𝜃 :زارین 

                                                           
20 Gauss 

21 Fisher 

22 Likelihood function 

23 Maximum Likelihood Estimation 
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 (𝜃)     
𝜃  

  𝜃  

 ، آًگبُ  ℓ 𝜃      𝜃یب اگز تؼزیف کٌین: 

ℓ(𝜃)     
𝜃  

ℓ 𝜃   

 (127، ظ 1389)پبرسیبى، 

گیزین. را ثب احتوبل ٍلَع هثجت زر ًظز هی  (. پیطبهس 24)آًتزٍپی -5-2-1تعریف 

رسس کِ تػَر کٌین رخ زازُ است؟ هٌغمی ثِ ًظز هی   کٌین اگز ثساًینچمسر تؼدت هی

ثستگی زاضتِ ثبضس. ثِ   ثبیس ثِ احتوبل رخ زازى   هیشاى تؼدت حبغل اس اعالع ٍلَع 

ػٌَاى هثبل زر آسهبیص پزتبة یک خفت تبس اگز ثساًین هدوَع اػساز رٍ ضسُ سٍج است 

است، زر حبلی کِ اگز ثساًین هدوَع  2/1آى کٌین چَى احتوبل ٍلَع سیبز تؼدت ًوی

است. هیشاى  36/1کٌین، چَى احتوبل ٍلَع آى است ثیطتز تؼدت هی 12اػساز رٍ ضسُ 

را آًتزٍپی یب زرخِ ثالتکلیفی آى پیطبهس گَیٌس. حبل ثزای   تؼدت هب اس رذساز پیطبهس 

کٌین کِ همسار آى فمظ تؼزیف هی  ایٌکِ ایي هیشاى تؼدت را کوّی کٌین، تبثؼی هبًٌس 

     زّین. ًطبى هی     زارز ٍ آى را ثب ًوبز   ثستگی ثِ احتوبل رذساز پیطبهس 

     گززز. ثزای ایٌکِ حبغل هی  یؼٌی هیشاى تؼدجی کِ اس ٍلَع پیطبهسی ثب احتوبل 

 ضکل هؼیٌی زاضتِ ثبضس، السم است زر اغَل سیز غسق کٌس:

بهسی ثب احتوبل یک رخ ثسّس، هیشاى تؼدات هاب اس ٍلاَع آى    ، اگز پیط    1   ( 1

 غفز ذَاّس ثَز.

است. یؼٌی هیشاى تؼدت اس رذساز پیطبهسی کِ   تبثؼی اکیساً ًشٍلی اس      ( 2

ضبًس کوتزی ثزای ٍلَع زارز، ثیطتز اس هیشاى تؼدت ثزای پیطبهسی است کِ ضبًس 

 ٍلَع ثیطتزی زارز.

است، چزا      است. ایي یک ذػَغیت ریبضی تبثغ   تبثؼی پیَستِ اس      ( 3

     ، ثبػث تغییز کَچکی زر همسار   کِ اًتظبر هی رٍز ّز تغییز کَچک زر همسار 

 گززز.

ٍ        را زر ًظز ثگیزیس، ثِ عَری کِ   ٍ   ( زٍ پیطبهس هستمل 4

                                                           
  24 Entropy 



 

 

. پس هیشاى تؼدت حبغل اس رذساز          . عجك تؼزیف استمالل        

ٍ   ثزاثز ذَاّس ثَز. حبل اگز هغلغ ضَین کِ اثتسا پیطبهس       ثب   ٍ   ّن سهبى 

است،   هیشاى تؼدت اس رذساز پیطبهس      رخ زازُ است، چَى   پس اس آى پیطبهس 

ایص تؼدت است. ًطبى زٌّسُ افش           ًیش رخ زازُ ثبضس   لذا اگز پیطبهس 

اس یکسیگز هستمل ّستٌس، یؼٌی اعالع اس ٍلَع یب ػسم ٍلَع   ٍ   ػالٍُ چَى  ثِ

ًسارز ثٌبثزایي، افشایص تؼدت ثبیس زلیمبً   ، تأثیزی زر احتوبل ٍلَع پیطبهس   پیطبهس 

 ثبضس. زر ًتیدِ      ثزاثز ثب 

                 

 (509، ظ 1390)راس، 

ثب تبثغ چگبلی احتوبل   (. ثزای هتغیز تػبزفی 25)آًتزٍپی رًی -6-2-1تعریف 

 ثب ػجبرت 26اعالع ضبًَى         1    

      ∑       

 

  1

 

∑ضَز کِ زر آى تؼزیف هی   
 
  1

است. ثب تَخِ ثِ ایي تؼزیف، کِ ضبًَى زر  1 

ثِ غَرت سیز  ًیشّبی پیَستِ ثیبى کززُ است، آًتزٍپی ضبًَى ثزای حبلت 1948سبل 

 ضَز:تؼزیف هی

           𝑓      ∫𝑓      𝑓   𝑑  

ضَز ثِ غَرت ًبهیسُ هی 𝑐تؼویوی اس تؼزیف اذیز تَسظ رًی کِ آًتزٍپی رًی هزتجِ 

 ثبضس:سیز هی

  
1
𝑓    

1

1  𝑐
   ∫ 𝑓    𝑑 

 

 

 

𝑐کِ   1  ،𝑐 1     ثؼالٍُ        
1
 𝑓           ِّوبى آًتزٍپی      ک

 (547-561، ظ 1961ضبًَى است. )رًی، 

                                                           
25 Renyi Entropy 

26 Shannon information 
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(. لبثلیت اػتوبز زر حمیمت احتوبل هَفمیت 27)لبثلیت اػتوبز -7-2-1تعریف 

است. فزؼ کٌیس یک سیستن هَرز ًظز ثبضس آًگبُ لبثلیت اػتوبز سیستن ثِ غَرت سیز 

 ضَز:تؼزیف هی

ٍظبیف تؼییي ضسُ ثب احتوبل ایٌکِ سیستن یب هدوَػِ ثسٍى ٍلَع ذزاثی ثِ 

ّبی تؼییي ضسُ زر عزاحی )هبًٌس: هحسٍزیت سهبًی، هکبًی ٍ ...( ٍ زر ضزایظ هحسٍزیت

کبرکززی هطرع )هبًٌس: زهب، رعَثت، ارتؼبش ٍ... ( ػول کٌس. فزؼ کٌیس سیستن زارای 

      یک هتغیز تػبزفی است کِ زر فبغلِ   ثبضس، عجیؼی است کِ   عَل ػوز 

تَاًس عَل تَاًس پیَستِ یب گسستِ ثبضس ثِ ػجبرت زیگز سیستن هیهی  زز. گیهمسار هی

اذتبر کٌس یب گسستِ ثبضس کِ همبزیز       ػوزی زاضتِ ثبضس کِ ّز همسار را زر 

ثبضس آًگبُ اس  𝑓زارای تبثغ چگبلی   اذتیبر کٌس. اگز       ضوبرش پذیز را زر فبغلِ 

زّین ًوبیص هی     کِ ثب   ػتوبز سیستن زر سهبى ًمغِ ًظز ریبضی ٍ آهبر لبثلیت ا

 ػجبرت است اس:

            ∫ 𝑓   𝑑 

 

 

  

 (1-9یکی اس اّساف هْن زر هغبلؼبت لبثلیت اػتوبز است. )اسسی، ظ     ترویي 

(. زر هسبئل هزثَط ثِ عَل ػوز یک ٍاحس سًسُ، لبثلیت 28)تبثغ ثمب -8-2-1تعریف 

  ضٌبسٌس. فزؼ کٌیس کِ سیستوی زارای عَل ػوز ًبم تحلیل ثمب هی اػتوبز را ثیطتز ثِ

تَاًس پیَستِ یب گسستِ یک هتغیز تػبزفی ًبهٌفی است کِ هی  ثبضس، عجیؼی است کِ 

 ضَز:ثِ غَرت سیز تؼزیف هی  ثبضس. تبثغ ثمب یب لبثلیت اعویٌبى ثزای 

       ̅     1        1                

سًسُ ثوبًس. )تزکی   ز ایي احتوبل است کِ ٍاحس هَرز ًظز حسالل تب سهبى ٍ ثیبًگ

 (14-15، ظ1388آثبزی، ًدف

یک هتغیز تػبزفی ًبهٌفی ثب تبثغ تَسیغ   (. اگز 29)تبثغ ًزخ ذغز -9-2-1تعریف 

 ثبضس آًگبُ تبثغ  𝑓ٍ تبثغ چگبلی   تدوؼی 

                                                           
27 Reliability 
28 Survival function 

29 Hazard rate function 



 

 

     
𝑓    

    
 

𝑓    

1       
 

ًبهٌس کِ ثیبًگز ایي احتوبل است کِ هی  ذغز یب ًزخ ضکست تَسیغ  ًزخرا تبثغ 

زچبر ضکست ضَز. ثِ ضزط ایٌکِ تب سهبى    𝑑     سهبًی  ٍاحس هَرز ًظز زر فبغلِ

 ) 252، ظ 1390)راس، هبًسگبری زاضتِ ثبضس.  

ی اس (. خَاة فزم ثستِ ثزای تؼساز لبثل تَخ30ْ)تبثغ گبهبی ًبلع -11-2-1تعریف 

ای ٍ هَلکَلی، آهبر ٍ هٌْسسی، هسبئل ریبضبت کبرثززی، فیشیک ًدَهی، فیشیک ّستِ

تَاًٌس ثِ ٍسیلِ تبثغ گبهبی ًبلع ثیبى ضًَس. تبثغ ًظزیِ اػساز ٍ پیبزُ رٍی تػبزفی هی

 ضَز:گبهب ثِ ٍاسغِ اًتگزال هؼیي ثِ غَرت سیز تؼزیف هی

Γ    ∫ 𝑒     1𝑑 
 

 

 

کِ زٍ  پذیززهؼیي غَرت هیی ًبلع ثب استفبزُ اس یک اًتگزال اهب تؼزیف تبثغ گبهب

ثبضس یکی تبثغ گبهبی ًبلع ثبال است کِ حس پبییي اًتگزال آى هتغیز است ٍ ًَع هی

زیگزی تبثغ گبهبی ًبلع پبییي است کِ حس ثبالی اًتگزال آى هتغیز است کِ ثِ غَرت 

 ضًَس:سیز تؼزیف هی

 تبثغ گبهبی ًبلع ثبال:

Γ 𝑎    ∫    1𝑒  𝑑 
 

 

 

 ٍ تبثغ گبهبی ًبلع پبییي:

γ 𝑎    ∫    1𝑒  𝑑 
 

 

 

ًبهِ اس تبثغ گبهبی ًبلع پبییي استفبزُ (. زر ایي پبیبى37، ظ 2001)چبزری؛ سثیز، 

 ضَز.هی

 ضَز:(. تبثغ ثتب ثِ غَرت سیز تؼزیف هی31)تبثغ ثتبی ًبلع -11-2-1تعریف 

                                                           
30 Incomplete gamma function 

31 Incomplete beta function 
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  𝑎 𝑏  ∫    1 1      1𝑑  
1

 

 

 ضَز:تبثغ ثتبی ًبلع تؼویوی اس تبثغ ثتبی کبهل است کِ ثِ غَرت سیز تؼزیف هی

    𝑎 𝑏  ∫    1 1      1𝑑  
 

 

 

ثیز، ثبضس.)چبزری؛ سبثغ ثتبی کبهل هیتبثغ ثتبی ًبلع ّوبى ت 1  کِ ثزای 

 (217، ظ 2001

 نیکویی برازش -1-3

احتوبل هتغیز تػبزفی را یب ثب استفبزُ اس ّبی آهبری هؼوَالً ًَع تَسیغ زر آسهَى

گیزًس ٍ را هؼلَم زر ًظز هی سًٌس ٍ آىّب یب ثِ عَر تدزثی حسس هیهٌحٌی فزاٍاًی زازُ

هوکي است زرثبرُ ایي  اهّبزٌّس. آسهَى را زرثبرُ پبراهتز هدَْل ایي تَسیغ اًدبم هی

جبضین ٍ ثرَاّین ایي تَسیغ هؼلَم، کِ اس لجل حسس سزُ ضسُ است، چٌساى هغوئي ً

ثزین آسهَى ًیکَیی ثزاسش حسس را ثیبسهبیین. آسهًَی را کِ ثزای ایي هٌظَر ثِ کبر هی

اسویزًَف ٍ ذی زٍ اس خولِ ایي  -ّبی ًبپبراهتزی کَلوَگزٍفًبهٌس. آسهَىتَسیغ هی

 ّب است.آسهَى

یي است ا       زاًین کِ هٌظَر اس (. هی32)تبثغ تَسیغ تدزثی -1-3-1تعریف

 کِ 

            

رٍز کِ ثبضس، اًتظبر هی     یک ًوًَِ تػبزفی اس       2  1 ثٌبثزایي ّزگبُ 

را ثزای ّز      تَاًین کَچکتز ثبضٌس. اس ایي رٍ هی  ّب اس    اس         تؼساز 

 ثِ غَرت سیز ثزآٍرز کٌین    

 ̂    
ّبی کَچکتز یب هسبٍی    تؼساز   

 
  

زٌّس ٍ تبثغ ًطبى هی      تبیی ثستگی زارز هؼوَالً ثب   ایي ثزآٍرز را کِ ثِ ًوًَِ 

-هیل هی      ، تَسیغ تدزثی ثِ تَسیغ ًظزی    ثب ثشرگ ضسى ًبهٌس.تَسیغ تدزثی هی

                                                           
32 Empirical distribution function 



 

 

 (213، ظ 1387)ثْجَزیبى،  .کٌس

ریبضیساى رٍسی (. کلوَگزٍف 33اسویزًَف -)آسهَى کلوَگزٍف -2-3-1تعریف 

 آهبرُ ر آسهَى ًیکَیی ثزاسش را ثب استفبزُ اس( ثزای اٍلیي ثب1933)

      
   

|           | 

است. ایي آسهَى زر ٍالغ     تَسیغ تدزثی هتغیز تػبزفی      کِ زر آى  ارائِ زاز

ی سُایي اهز را کِ هدوَػِ هفزٍضی اس هطبّسات تب چِ اًساسُ ثِ تبثغ تَسیغ هطرع ض

 کٌس. ثِ عَر ذالغِ زر آسهَى زٍ عزفِثزاسًسُ است، آسهَى هی      

{
             

 1            

هتوبیل ثِ ًشزیک ضسى ثِ تبثغ تَسیغ       ًبزرست ثبضس، زر ایي غَرت    اگز 

 |           |      زر ًتیدِ       ًِ ًشزیک ضسى ثِ  است ٍ       ٍالؼی

کٌین ّزگبُ یبفتِ توبیل ثِ ثشرگ ضسى ذَاّس زاضت؛ ثٌبثزایي فزؼ غفز را رز هی

ذیلی ثشرگ ضَز. تَسیغ زلیك آهبرُ کلوَگزٍف ثزای  |           |         

 (216، ظ 1387)ثْجَزیبى،  ّبی هرتلف خسٍل ثٌسی ضسُ است.  

ّبی ي آسهَىتزی( ایي آسهَى یکی اس رایح34)آسهَى ذی زٍ -3-3-1تعریف 

 ّب ثِ غَرت فزاٍاًی ٍضَز کِ زازُایي آسهَى سهبًی ثِ کبر ثززُ هی ًبپبراهتزی است.

 ای )همیبس اسوی( ثبضٌس. آهبرُ ایي آسهَى ثِ غَرت سیز هی ثبضس:عجمِ

 2  ∑
       

2

  

 

  1

  

فزاٍاًی    زرخِ آسازی است، کِ زر آى   1   ایي آهبرُ زارای تَسیغ ذی زٍ ثب 

سست آهسُ اس ذی ثّوچٌیي اگز ذی زٍ  ثبضس.فزاٍاًی هَرز اًتظبر هی   هطبّسُ ضسُ ٍ 

 (191، ظ 1387)ثْجَزیبى،   ضَز.زٍ خسٍل ثشرگتز ثبضس فزؼ غفز رز هی

تَاى ثِ هؼیبر ثزای سٌدص ًیکَیی ثزاسش هؼیبرّبیی ٍخَز زارز کِ اس آى خولِ هی

ثیشیي اضبرُ   -ٍ هؼیبر اعالع ضَارتش  بئیکِ تػحیح ضسُالع آکاعالع آکبئیکِ، هؼیبر اع

 کزز.

                                                           
33 Kolmogorov-Smirnov test 
34 Chi-square test 
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(. هؼیبری ثزای سٌدص ًیکَیی 35(AIC)هؼیبر اعالع آکبئیکِ ) -4-3-1تعریف 

زّس استفبزُ اس یک هسل آهبری ثِ چِ هیشاى ثبػث اس زست ثزاسش است کِ ًطبى هی

زلت هسل ٍ پیچیسگی آى ، ایي هؼیبر تؼبزلی هیبى ضَز. ثِ ػجبرت زیگزي اعالػبت هیرفت

( ثزای اًتربة ثْتزیي هسل 1974) 36کٌس. ایي هؼیبر تَسظ ّیزٍتسَگَ آکبئیکِثزلزار هی

 یآهبری ثب راثغِ

     2     ̂  2  

تؼساز    ٍ θ  ثزآٍرز زرستٌوبیی هبکشیون ثز اسبس ̂ ارائِ ضسُ است کِ زر آى 

 ثبضس.پبراهتزّبی هسل هی

ضًَس رتجِ ثٌسی هی    ّبیی کِ ثب تَخِ ثِ همسار هیبى هسلّب، اس ثب زاضتي زازُ

تَاى استٌجبط هی    ثبضس، هسل ثْتزی است. اس همسار     هسلی کِ زارای کوتزیي  

ّب ثِ هزاتت ثستز ّستٌس، اهب ّب ٍضؼیت ًسجتبً ثْتزی زارًس ٍ ثمیِ هسلًوَز کِ کسام هسل

    کِ ثتَاى هسلی را ثِ ٍاسغِ زاضتي     هؼیبری ثزای اًتربة همسار هؼیبر ثزای 

 (1998ثشرگتز اس ایي همسار رز کزز، ٍخَز ًسارز. )ثزّبم، اًسرسَى، 

هؼیبر آکبئیکِ ثب (. 37(CAIC) )هؼیبر اعالع آکبئیکِ تػحیح ضسُ -5-3-1تعریف 

آیس. زر ایي حبلت اغلت ّبیی ثب تؼساز کوتز  ثسست هیثزای ًوًَِزٍ تػحیح هزتجِ 

 ضَز:ًوبیص زازُ ٍ ثِ غَرت سیز تؼزیف هی     اغالحبتی هَرز ًیبس است کِ آى را ثب 

         
2    1 

    1
 

ّوگزا است، پس ّویطِ ثبیس     ثِ      ّبی سیبز اس آًدبیی کِ ثزای تؼساز ًوًَِ

 (1998)ثزّبم، اًسرسَى،  ثکبر ثزز.    را ثدبی      

(. ایي هؼیبر کِ تَسظ 38(BICثیشیي) –)هؼیبر اعالع ضَارتش  -6-3-1تعریف 

 ضَارتش تَسؼِ یبفت ٍ ثب فزم 

     2     ̂         

 

                                                           
35 Akaike Information Criterion 

36 Hirotugu Akaike 
37 Corrected Akaike Information Criterion 

38 Schwartz-Bayesian Information Criterion 
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