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وایبل با آمیخته �های توزی و وایبل توزی مقایسه

١ م اسماعیلیان،

اردبیل محقق اه دانش علوم، ده دانش آمار، گروه

یده چ
توزی با �دو خ و کائی آ معیارهای براساس را شده�اند مشتق وایبل توزی از نوع به که �ها توزی از دسته�ای

�دهیم. م ارائه �ها توزی از ی برازندگ دادن نشان برای را داده مجموعه دو �کنیم. م مقایسه وایبل

برازش وی نی ، کائی آ معیار وایبل، توزی کلماتکلیدی:

مقدمه ١
مشتق وایبل توزی از نوع به که را ری دی �های توزی نویسندگان برخ اما دارد، زیادی کاربردهای وایبل توزی
وایبل ،(EW ) شده نمای وایبل ،(W ) وایبل �های توزی بین مقایسه�ای داریم قصد مقاله این در کرده�اند. مطرح شده�اند
وی نی نظر از [٢] (BW ) بتا-وایبل و [١] (WP ) وایبل-پارتو ،(IW ) وس مع وایبل ،[۴] (GW ) یافته تعمیم
آماره �بریم. م به�کار برازش وی نی اندازه�گیری برای را �دو خ و (AIC) کائی آ معیار دو دهیم. انجام برازش
تحت پارامترها ML براورد بردار ψ̂

g
آن در که �شود م تعریف AIC = −٢ lnL(ψ̂

g
;x) + ٢p رابطه با کائی آ

عدد به L(ψ̂
g
;x) اه آن باشد، برازنده�تر x داده�های به g توزی قدر هر است. g توزی پارامترهای تعداد p ،g توزی

.AIC → ٢p+ نتیجه در .−٢ lnL(ψ̂
g
;x) → ٠+ معادل طور به یا L(ψ̂

g
;x) → ١− داریم و �شود م �تر نزدی ی

�هاست. توزی بقیه از بهتر AIC معیار نظر از توزی آن باشد �تر کوچ توزیع هر با متناظر AIC مقدار بنابراین
شده مشاهده �های فراوان به�ترتیب ei و fi آن در که �کنیم م محاسبه

∑k
i=١

(fi−ei)
٢

ei
رابطه از را �دو خ آماره همچنین،

هستند. ام i طبقه نظری و
١ بخش در بحث مورد �های توزی از هری برای سپس، �کنیم. م معرف داده مجموعه دو نخست ٢ بخش در
مقادیر ٣ بخش در �کنیم. م محاسبه داده مجموعه دو هر ازای به را آن�ها پارامترهای ماکزیمم درستنمای براوردهای
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٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

محاسبه داده مجموعه دو هر ازای به ١ بخش در بحث مورد �های توزی از هری برای را �دو خ و کائی آ آماره�های
�کنیم. م

ماکزیمم درستنمای براوردهای ٢

داده�های براساس را ماکزیمم درستنمای براوردهای ،١ بخش در مذکور �های توزی از ی هر برای بخش، این در
�کنیم. م محاسبه زیر مثال دو

ساعت) (برحسب ست ش زمان�های �باشد. م مدار در اتم�ها حرکت علت به رومدار می ی در ست�ها ش مثال١.
است. آمده [٣] مرج ٢۶٧ صفحه در رسانا ۵٩ عمر آزمون به مربوط

مرج در مثانه سرطان بیماران از تای ١٢٨ تصادف نمونه ی افراد ماه) (برحسب بهبودی زمان�های .٢ مثال
است. آمده [۵]

ال چ تواب :١ جدول

f(x) توزی
αλxα−١e−λxα

, x > ٠, α, λ > ٠ W

αλx−(α+١)e−λx−α

, x > ٠, α, λ > ٠ IW

١
ασ

(
x
σ

) ١
α
−١
[
١− λ

(
x
σ

) ١
α

] ١
λ
−١

, α, σ > ٠, GW

{λ ≤ ٠, x ∈ (٠,∞)} ∪ {λ > ٠, x ∈ (٠, σ
λα )

αθ
σ

(
x
σ

)α−١
e−
(

x
σ

)α[
١− e−

(
x
σ

)α]θ−١

, x ≥ ٠, α, θ, σ > ٠ EW

βc
x

[
β ln

(
x
θ

)]c−١
e−
[
β ln
(

x
θ

)]c
, x > θ, θ, c, β > ٠ WP

Γ(α+β)
Γ(α)Γ(β)

c
γ

(
x
γ

)c−١
e
−β
(

x
γ

)c[
١− e

−β
(

x
γ

)c]α−١

, x > ٠, α, β, c, γ > ٠ BW

لوگ تاب ماکزیمم�سازی با �دهد. م نشان را ١ بخش در مذکور �های توزی از ی هر ال چ ضابطه ١ جدول
داده نمایش ٢ جدول در که آمده به�دست پارامترها ماکزیمم درستنمای براوردهای پارامترها، به نسبت درستنمای

ماکزیمم�سازی با مثال، برای �شوند. م

ℓ(α, λ; ‘0∆‘91 = ”100 ∗Υ+ 1x) = n ln(αλ) + (α− ١)
n∑

i=١
lnxi − λ

n∑
i=١

xαi ,

در NMaximize تاب از کار، این برای ما �شوند. م داده وایبل توزی پارامترهای ماکزیمم درستنمای براوردهای
برده�ایم. بهره Mathematica نرم�فزار
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٨ م. اسماعیلیان،

�ها توزی پارامترهای ماکزیمم درستنمای براوردهای :٢ جدول

λ̂ α̂ داده�ها توزی
٠٫ ٠٠٠٠٧٢١ ۴٫ ۶٩٨٨۵ ١ مثال W

٠٫ ٠٩٣٨٨٧٨ ١٫ ٠۴٧٨٣ ٢ مثال
σ̂ θ̂ α̂

۶٫ ٠۴١٩٣ ٢٫ ٧٢٢١ ٢٫ ٩٢٠٨٧ ١ مثال EW

٣٫ ٣۴۵٨٢ ٢٫ ٧٩۶٠١ ٠٫ ۶۵۴۴٠٩ ٢ مثال
λ̂ σ̂ α̂

−٠٫ ۴۵٧٢٢٣ ٧٫ ١۶١٩۶ ٠٫ ١۶٢٨١٣ ١ مثال GW

−٠٫ ۴٨٣٠۶۶ ٧٫ ٢٢٨٣ ٠٫ ٧٠٠۴٧۵ ١ مثال
λ̂ α̂

۵٣١٫ ۶٠٣ ٣٫ ۵١١ ١ مثال IW

٢٫ ۴٣١٠٩ ٠٫ ٧۵٢٠٨ ١ مثال
β̂ ĉ θ̂

٠٫ ۵۵٢٠۵٧ ٨٫ ٣۴٩١١ ١٫ ٢٢۶٩٣ ١ مثال WP

٠٫ ١١۶٨١٧ ٨٫ ٩٠١٣٧ ٠٫ ٠٠١٧٢٨ ٢ مثال
γ̂ ĉ β̂ α̂

۵٫ ۴۴٨١ ٣٫ ٢٨۶٩٢ ٠٫ ۵٢٧۶۴۶ ٢٫ ٣٧٠١ ١ مثال BW

٣٫ ١٠٩٧٧ ٠٫ ۶۶۶١٣٢ ٠٫ ٩٠٨٢۵٨ ٢٫ ٧٣۴٧٧ ٢ مثال

�دو خ و آکائی آماره�های ٣

نشان ٣ جدول در ٢ و ١ مثال دو داده�های برای ،١ بخش در مذکور �های توزی از ی هر برای کائی آ آماره مقدار
برازش �ها توزی سایر به نسبت یافته تعمیم وایبل و شده نمای وایبل �های توزی که �شود م مالحظه است. شده داده

�دهند. م انجام بهتری

کائی آ آماره مقدار :٣ جدول

BW WP IW GW EW W داده
٢٣٠٫ ۵۵ ٢٢٨٫ ٩٨ ٢۵٢٫ ۶٩ ٢٢٨٫ ۶١ ٢٢٨٫ ۵٩ ٢٢٠٫ ٠٠ ١ مثال
٨٢٩٫ ٣۶ ٨٢٩٫ ١۵ ٨٩٢٫ ٠٠ ٨٢۵٫ ۴٨ ٨٢٧٫ ٣۶ ٨٣٢٫ ١٧ ٢ مثال

ارتباط در �ها توزی از هری با متناظر �دو خ آماره مقدار نیز و نظری �های فراوان و شده مشاهده �های فراوان
وایبل توزی براساس دوم طبقه در ١ مثال داده�های نظری فراوان نمونه، برای است. آمده ۴ جدول در ١ مثال با

�شود. م محاسبه زیر به�صورت
W٢ = ۵٩P (۴٫ ١۴۶ ≤ X < ۵٫ ٢٩۴) = ۵٩[F (۵٫ ٢٩۴)− F (۴٫ ١۴۶)] = ۶٫ ۴٩۵

پارامترهای درستنمای براوردهای λ̂ و α̂ و است x٠ نقطه در وایبل توزی تاب مقدار F (x٠) = ١− e−λ̂xα̂
٠ آن در که
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٩ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

یافته تعمیم وایبل توزی �دوی خ آماره که �شود م مالحظه شده�اند. داده نشان ٢ جدول در که هستند وایبل توزی
دارد. ١ مثال داده�های بر را برازندگ میزان بیشترین توزی این لذا دارد، را مقدار کمترین

.١ مثال برای �ها توزی �دوی خ آماره مقدار و نظری و شده مشاهده �های فراوان :۴ جدول

ei طبقات حدود
BW WP IW GW EW W fi Ui Li

١٫ ٨٨ ٢٫ ١٠ ١٫ ۶٠ ٢٫ ٠٠ ١٫ ٩٠ ٣٫ ٣٠ ٢ ۴٫ ١۵ ٣٫ ٠٠
۶٫ ٧٢ ۶٫ ٩٨ ١١٫ ١٩ ۶٫ ٢٧ ۶٫ ٧٢ ۶٫ ۴٩ ۵ ۵٫ ٢٩ ۴٫ ١۵
١٣٫ ٨٣ ١٣٫ ٣٧ ١۴٫ ۶٠ ١٣٫ ٧٩ ١٣٫ ٧٩ ١١٫ ٨۴ ١٣ ۶٫ ۴۴ ۵٫ ٢٩
١۶٫ ٣٧ ١۵٫ ٩۶ ١٠٫ ٩۴ ١٧٫ ٣١ ١۶٫ ۴١ ١۵٫ ٣٨ ٢٢ ٧٫ ۵٩ ۶٫ ۴۴
١٢٫ ٠٣ ١٢٫ ٢٨ ٧٫ ٠٣ ١٢٫ ٠۴ ١٢٫ ٠٧ ١٣٫ ٢٨ ٩ ٨٫ ٧۴ ٧٫ ۵٩
۵٫ ٨٢ ۶٫ ٠۵ ۴٫ ۴٠ ۵٫ ١٨ ۵٫ ٧٧ ۶٫ ٧٧ ۵ ٩٫ ٨٩ ٨٫ ٧۴
٢٫ ٣۵ ٢٫ ٢۶ ٩٫ ٢۵ ٢٫ ۴١ ٢٫ ٣۴ ١٫ ٩٣ ٣ ١١٫ ٠۴ ٩٫ ٨٩

٣٫ ۴٩ ۴٫ ١٧ ١٩٫ ٧۵ ٢٫ ۴٩ ٣٫ ۴٧ ۶٫ ٢۵ �دو خ آماره

٢ مثال داده�های برای BW و WP ،IW ،GW ،EW ،W �های توزی از هری با متناظر �دو خ آماره مقدار
وایبل توزی بهتر برازندگ از نشان که آمد به�دست ٠/۴۶ و ٠/٨۴ ،١٨/۶۵ ،٠/١٣ ،٠/۴٧ ،٢/٢٨ برابر به�ترتیب

دارد. ٢ مثال داده�های بر یافته تعمیم

بحث مورد �های توزی سایر از برازنده�تر یافته، تعمیم وایبل توزی �دو، خ و کائی آ معیارهای براساس .١ نتیجه
است. ٢ و ١ مثال�های در شده ارائه داده مجموعه دو برای
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