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اعتماد قابلیت در آزمون زمان کل ترتیبتصادف کاربرد

١ م ، اصفهان

والیت اه دانش آمار، گروه

یده چ
بیان را آن های ویژگ از برخ و کرده معرف را (TTT) آزمون زمان کل تصادف ترتیب ابتدا مقاله این در
بررس مورد را ر دی ی با ترتیب دو این ارتباط (EW ) ثروت فزون تصادف ترتیب معرف با ادامه در کنیم. م

کنیم. م بیان اعتماد قابلیت در را ها ترتیب این کاربرد پایان در دهیم. م قرار

DMRL ،IMIT ،IFRA ،EW تصادف ترتیب ،TTT تصادف ترتیب کلماتکلیدی:

مقدمه ١
بررس گرفت. قرار مطالعه مورد اران هم و بارلو توسط ١٩٧٢ سال در جدی بطور آزمون زمان کل تصادف ترتیب
و سامانی و نیت گرفت. صورت (١٩٧٢) داکسوم و بارلو توسط محدب ترتیب با آن رابطه و TTT ترتیب خواص
ارتباط نیز اخیر های سال در آوردند. دست به مفیدی نتای و کرده مطالعه تصادف ترتیب این مورد در نیز (١٩٩٢)
و ل و (٢٠٠٢) اران هم و کوچار مانند محققان توسط ثروت فزون و آزمون زمان کل تصادف های ترتیب بین
بیان ادامه در هستند توجه مورد مقاله این در که های تعریف است. گرفته قرار مطالعه مورد (٢٠٠۴), (٢٠٠٧) د شی
شود م بررس ٢ بخش در ر دی ی با آنها رابطه و EW و TTT تصادف های ترتیب های ویژگ برخ شوند. م

شود. م مطالعه ٣ بخش در اعتماد قابلیت در ترتیب دو این کاربرد و
شود. م ومار(٢٠٠٧)بیان شانتی و د شی اساس بر زیر تعاریف

باشند G,F های توزی با ترتیب به نامنف تصادف متغیر دو Y و X کنید فرض تعريف١.
و گوییم TTT ترتیب در Y از تر کوچ را X اه آن ∫ F−١(p)

٠ F̄ (x)dx ≤
∫ G−١(p)

٠ Ḡ(x)dx, p ∈ (٠,١) اگر الف)
دهیم. م نشان F ≤ttt Gیا X ≤ttt Y نمادهای با

با و گوییم EW ترتیب در Y از تر کوچ را X اه آن ∫∞
F−١(p)

F̄ (x)dx ≤
∫∞
G−١(p)

Ḡ(x)dx, p ∈ (٠,١) اگر ب)
دهیم. م نشان F ≤ew Gیا X ≤ew Y نمادهای

١esfahani64@yahoo.com

١٠

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١١ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

EW و TTT تصادف ترتیبهای های ویژگ ٢
گیرد. م قرار مطالعه مورد EW و TTT تصادف های ترتیب های ویژگ بخش این در

مرتبط TTT تبدیل را TX(p) =
∫ F−١(p)

٠ F̄ (x)dx ،p ∈ (٠,١) اه آن باشد F توزی تاب با تصادف متغیری X اگر
اران٢٠٠٢). هم و نامیم(کوچار F با مرتبط EW تبدیل WX(p)را =

∫∞
F−١(p)

F̄ (x)dx ،p ∈ (٠,١) و نامیم م F با
نشان Xttt با را داده رخ X وقت آزمون زمان کل مشاهده باشد µ < ∞ با نامنف تصادف متغیر ی X وقت
Xew با را است داده رخ X وقت ثروت فزون مشاهده و شود م تعریف Xttt = TX(F (X)) صورت به و دهیم م

شود. م تعریف Xew =WX(F (X)) صورت به و دهیم م نشان

صورت این در باشد. µ = E(X) <∞ و F پیوسته توزی تاب با نامنف تصادف متغیر X کنید فرض .١ قضيه
است. TTT تبدیل وس مع Xttt توزی تاب الف)

است. ثروت فزون تبدیل وس مع Xew بقای تاب ب)

.Xew = µ−Xttt اه آن باشد برقرار (٢-١) قضیه شرایط اگر .٢-١ نتیجه

ی Y آن در که X ≤ew Y اگر تنها و اگر است NBUE خاصیت دارای X که داد نشان (١٩٩٩) بلزونس
X ≤ew Y ⇐⇒ X ≥ttt Y داریم E(X) = E(Y ) چون طرف از است. E(X) ین میان با نمای تصادف متغیر

.(٢٠٠٢ اران هم و (کوچار
اگر کند. م صدق نیز IFRA و IFR مفاهیم در است آزمون زمان کل مشاهده معرف که Xttt تصادف متغیر
IFR خاصیت دارای Xttt که داد نشان توان م سادگ به ،F̄ (y) = ١

١+y , y ≥ ٠ یعن باشد پارتو توزی دارای Y
Xttt دهد م نتیجه (١٩٩۵) بارتازووی ١ قضیه اه آن X ≤∗ Y اگر این بر عالوه و X ≤c Y اگر تنها و اگر است

است. IFRA خاصیت دارای

اعتماد قابلیت در کاربرد ٣
پردازیم. م اعتماد قابلیت در EW و TTT تصادف های ترتیب از کاربردهای بیان به بخش این در

کنیم م تعریف X تصادف متغیر هر برای

Xt = [X − t|X > t], t < t∗

باق Xt ، باشد مولفه ی عمر طول دهنده نشان X تصادف متغیر که ام هن .t∗ = sup{x : F (x) < ١} آن در که
دهد. م نشان را عمر مانده

µX(t) = تاب اگر تنها و اگر (DMRL)است نزول عمر مانده باق ین میان خاصیت دارای X تصادف متغیر
باشد. نزول t به نسبت ∫∞

t
F̄ (x)
F̄ (t)

dx

اه: آن باشد تصادف متغیر ی X اگر که داد نشان (١٩٩٩) بلزونس

X ∈ DMRL⇐⇒ Xs ≤ew Xt ∀t < s.

کنیم تعریف X تصادف متغیر هر برای کنید فرض

X(t) = [t−X|X ≤ t], t > ٠
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١٢ م. ، اصفهان

صعودی t ≥ ٠ همه برای E[X(t)] اگر است (IMIT صعودی( فعالیت زمان ین میان خاصیت دارای X گوییم اه آن
باشد.

اه: آن باشد تصادف متغیر ی X اگر که دادند نشان (٢٠٠۵) اران هم و احمد

X ∈ IMIT ⇐⇒ X(s) ≤ew X(t) ∀s < t.

وسمتناسب مع مخاطره مدل ١.٣
قابلیت نظریه در باشند. F (θ) و F ترتیب به توزی تواب با نامنف تصادف متغیر دو ،θ > ٠ ، X(θ) و X کنید فرض
هم Y منف نا تصادف متغیر برای مشابه طور به اند. متناسب وس مع های مخاطره دارای X(θ) اختالف اعتماد

کنیم. م تعریف G(θ) توزی تاب با را Y (θ) متغیر

وس مع خطر نرخ دارای Y (θ) و X(θ) و باشند پیوسته توزی تواب با تصادف متغیر دو Y و X فرضکنید .٢ قضيه
باشند باال صورت به

.X(θ) ≤ew Y (θ) ، θ > ١ برای اه آن X ≤ew Y اگر الف)
. X ≤ew Y ،θ ∈ (٠,١) برای اه آن X(θ) ≤ew Y (θ) اگر ب)

باشد. وس مع خطر نرخ دارای X(θ) و باشد پیوسته توزی تواب با تصادف متغیر X کنید فرض .٣ قضيه
است. IMIT نیز X اه آن باشد IMIT خاصیت دارای θ > ١ برای X(θ) اگر الف)

است. IMIT نیز X(θ) اه آن باشد IMIT خاصیت دارای ٠ < θ < ١ برای X اگر ب)

متناسب مدلخطر ٢.٣
قابلیت نظریه در باشند. (F̄ )θ و F ترتیب به بقای تواب با نامنف تصادف متغیر دو ،θ > ٠ ، X(θ) و X کنید فرض
به دهیم. م نشان F (θ) = ١− (F̄ )θ با را X(θ) توزی تاب اند. متناسب های مخاطره دارای X(θ) اختالف اعتماد

کنیم. م تعریف (Ḡ)θ توزی تاب با را Y (θ) متغیر هم Y منف نا تصادف متغیر برای مشابه طور

به وس مع خطر دارای Y (θ) و X(θ) و باشند پیوسته توزی تواب با تصادف متغیر دو Y و X کنید فرض .۴ قضيه
باشند باال صورت

.X(θ) ≤ew Y (θ) ،θ ∈ (٠,١) برای اه آن X ≤ew Y اگر الف)
. X ≤ew Y ،θ > ١ برای اه آن X(θ) ≤ew Y (θ) اگر ب)

باشد. وس مع خطر دارای X(θ) و باشد پیوسته توزی تاب با تصادف متغیر X کنید فرض .۵ قضيه
است. DMRL نیز X اه آن باشد DMRL خاصیت دارای θ > ١ برای X(θ) اگر الف)

است. DMRL نیز X(θ) اه آن باشد DMRL خاصیت دارای ٠ < θ < ١ برای X اگر ب)

مستقل و همتوزی و مستقل های مولفه با تصادف بردار دو (Y١, Y٢, ..., Yn) و (X١, X٢, ..., Xn) فرضکنید .۶ قضيه
باشند سیستم دو های عمرمولفه طول معرف ، ١ ≤ i ≤ n و Yi و Xi ، این بر عالوه و هم از

اه آن Xi ≤ttt Yi و باشد ١ سری سیستم اگر الف)

min{X١, ..., Xn} ≤ttt min{Y١, ..., Yn}.

series system١
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١٣ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

اه آن Xi ≤ew Yi و باشد ٢ موازی سیستم اگر ب)

max{X١, ..., Xn} ≤ew max{Y١, ..., Yn}.

گیری نتیجه ۴
ادامه در شد. بیان آنها از های ویژگ و معرف ثروت فزون و آزمون زمان کل تصادف های ترتیب تحقیق این در
مورد اعتماد قابلیت مباحث برخ در آنها کاربرد و ر دی های ترتیب از برخ و ر دی ی با ها ترتیب این ارتباط
تحقیق آینده در اعتماد قابلیت ر دی مباحث در اش کن و بیشتر کاربردهای یافتن در مطالعه . گرفت قرار بررس

است. نظر مد
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