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یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور

٢ ح ترابی، ١ م بیات،

آمار گروه ، ریاض علوم ده دانش یزد، اه دانش

یده چ
طول آزمایشات انجام تولیدی، بنگاه های در مصنوعات ساخت افزایش و پزش علوم توسعه ی با امروزه
آزمایشات اینگونه انجام روش ی انتخاب راستا این در است. کلینی و کیف تحقیقات جداناشدن جزء عمر
سری ی از همچنین و باشد داشته مثبت اثر عمر طول متغیر توزیع عمر طول پارامتر برآورد بر بتواند هم که
کردن سانسور روش از استفاده امروزه است. برخوردار باالیی اهمیت از نکند تخط زمان و مال محدودیت های
بتواند که  گردد معرف سانسوری تا است شده سع نیز مقاله این در است شده فراگیر عمر طول آزمایشات انجام در
طول حداکثر همچنین سازد محقق را شده مشاهده ست های ش برای شده تعیین پیش از تعداد آزمایش پایان در

باشد. شده تعیین پیش از نیز شده سانسور آیتم های از شده سپری عمر

تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور ،I نوع پیش رونده سانسور ،II نوع پیش رونده سانسور کلیدی: کلمات
شبیه سازی عمر، طول آزمایشات یافته،

پیش گفتار ١

Y١, Y٢, · · · , Yn عمر طول متغیرهای با سان ی آیتم n برای عمر طول آزمایش انجام قصد ری آزمایش کنید فرض
تابع و F(.) پیوسته مطلقاً تجمع توزیع تابع با همتوزیع و مستقل تصادف متغیرهای Yiها آن در که باشد داشته را
صورت بدین آزمایش کنید فرض هستند. (θ = (θ١, θ٢, · · · , θk) ∈ Θ)، θ مجهول پارامترهای با f(.) احتمال ال چ
تعداد ست، ش اولین از پس بالفاصله سپس گیرند قرار آزمایش تحت همزمان بطور آیتم n تمام که پذیرد انجام

١bayat.stat@chmail.ir
٢

١٠

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١١ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

ست، ش دومین از پس م شوند، خارج آزمایش از و انتخاب تصادف طور به بررس تحت واحدهای از واحد r١

همه ی mام ست ش زمان در اینکه تا ترتیب همین به و م شوند گذاشته کنار آزمایش از بررس تحت واحد r٢

”سانسور نمونه گیری روش این م شوند. حذف آزمایش از بررس تحت واحد rm = n − r١ − · · · − rm−١ −m

نمایش x١, x٢, · · · , xm با را سانسور نوع این از حاصل شده مشاهده مقادیر و م شود نامیده ”II نوع پیش رونده
برداشت طرح و m شده مشاهده ست های ش تعداد آزمایش انجام روش این در این در ببینید. را ٢ ل م دهند.ش
م توان بیشتر جزئیات دانستن برای شده اند. گرفته نظر در ثابت بطور آزمایش از پیش هم (r١, · · · , rm) سانسور

نمود. مراجعه [٧] و [٢] ،[۶] ،[۴] ،[۵] ،[١١] ،[١٠] ،[٩] ،[٨] ،[٣] ،[١] ،[٢] به
II نوع پیش رونده سانسور :١ ل ش

مرحله ی در که واحدهایی از (i = ١, · · · , n) تا ri تعداد شود استفاده II نوع پیش رونده سانسور از آزمایش در اگر
آیتم هایی از است) (نیاز م توان آزمایشات از برخ در است. شده ط عمرشان از زمان واحد xi شده اند سانسور iام
II نوع پیش رونده سانسور در اینکه دلیل به باشد. شده سپری آنها عمر از زمان واحد ti حداکثر که نمود استفاده
به که است ن مم آزمایشات گونه این شده ی سانسور آیتم های از لذا نم باشد معلوم قبل از سانسورها انجام زمان
استفاده I نوع پیش رونده سانسور از باشد داشته قصد ر آزمایش ، آزمایش انجام در اگر نمود. استفاده نتوان خوبی
رف برای ننماید. ارائه را خوبی نتایج آزمایش و بوده کم بسیار شده  مشاهده رخدادهای تعداد است ن مم نیز نماید

پیش از عمر از گذشت زمان با سانسورهای بتواند هم که شد خواهد ارائه جدید سانسوری بعد قسمت در ایراد این
دهد. ارائه معلوم پیش از مشاهدات تعداد هم و شده تعیین

ال چ تابع و یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور طرح معرف ٢
احتمال

آزمایش شروع از پیش باشند. گرفته قرار عمر طول آزمایش تحت ذیل شرایط تحت سان ی واحد n کنید فرض
تعیین ∑m

i=١ ri = n−m شرط با m = (r١, · · · , rm) همراه به است زمان از تایی m بردار ی که m = (t١, · · · , tm)

به رسیدن هنگام به و نموده ثبت را آن زمان رخداد مشاهده هنگام به که پذیرد انجام گونه بدین آزمایش و گردیده
سپس شوند حذف و گردیده انتخاب تصادف به آن از آزمایش در زنده اقالم از واحد r١ تعداد min{t١, X١} زمان
آزمایش در اقالم از واحد ri تعداد min{ti, Xi} زمان در کل طور به م کند. پیدا ادامه باقیمانده واحد های با آزمایش
سانسور، این کرد. خواهد پیدا ادامه Xm یعن رخداد امین m وقوع زمان تا آزمایش این گردند. حذف م بایست
م دهد. نمایش را سانسور این رد عمل نحوه ١ ل ش و م شود نامیده یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور

یافته. تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور :٢ ل ش

با م توان را سانسور نوع این از استفاده با آزمایش انجام از آمده دست به داده های
آن: در که داد نمایش (x١, γ١), (x٢, γ٢), · · · , (xm, γm)

γi =

{
١ xi ≤ ti

٠ xi > ti.
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١٢ ح. ترابی، م.، بیات،

م باشد. (١) رابطه صورت به سانسور این درستنمایی تابع

fm,m(m,m |m) = C

m∏
i=١

{
f(xi)F̄ (xi)

γiri F̄ (ti)
(١−γi)ri

× I(xi−١,∞)(xi){I{١}(γi)I(xi−١,ti](xi)

+ I{٠}(γi)I(ti,∞](xi)}
}

(١)

با: است برابر آن مقدار و است کننده استاندارد ثابت ی C آن در که

C =
m∏
i=١

{n−
i−١∑
j=١

(ri + ١)− (١ − γi)ri} (٢)

باشند ١− e−η(θ)d(x) فرم با پارامتره تک نمایی خانواده از توزیع دارای عمر طول متغیرهای کنید فرض .١ قضيه
با: است برابر پارامتر درستنمایی برآورد آنگاه باشد معکوس پذیر تابع ی η ه طوری به

θ̂ = η−١(
m∑m

i=١{d(xi)− η(θ)d(xi)γiri − η(θ)d(ti)(١ − γi)ri}
) (٣)

باشند ١− e−η(θ)d(x) فرم با پارامتره تک نمایی خانواده از توزیع دارای عمر طول متغیرهای کنید فرض .٢ قضيه
با: است برابر جامعه پارامتر فیشر اطالع آنگاه باشد معکوس پذیر تابع ی η ه طوری به

I(θ) = m
١

η٢(θ)
[
∂η(θ)

∂θ
]٢ (۴)

لذا: م کند صدق نظم شرایط در نمایی خانواده اینکه به توجه با برهان.

I(η) = −E(
∂٢ln(fm,m(m,m |m))

∂η٢ )

= −E(
∂٢ln(C

∏m
i=١

{
ηd

′
(xi)e

−ηd(xi)e−ηd(xi)γirie−ηd(ti)(١−γi)ri
}
)

∂η٢ )

= −E(
m∑
i=١

−١
η٢ −

m∑
i=١

∂٢η

∂η٢ {d(xi) + d(xi)γiri + d(ti)(١ − γi)ri})

= m
١
η٢ (۵)

داریم: I(θ) = I(η)[∂η(θ)∂θ ]٢ اینکه به توجه با

I(θ) = m
١

η٢(θ)
[
∂η(θ)

∂θ
]٢ (۶)

شبیه سازی و مقایسه ٣
از II نوع پیش رونده سانسور و یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور بین مقایسه ی ایجاد برای بخش این در
فرض است. پذیرفته انجام مونت کارلو روش و R نرم افزار از استفاده با شبیه سازی این است. شده استفاده شبیه سازی
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سانسور طرح m و n برای داده ها این نمایند. پیروی ٠٬٢ پارامتر و ۵ میانگین با نمایی توزیع از داده ها که است شده
یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور ترتیب به از استفاده با بار هر شده تولید بار 10000 متفاوت کردن های
و تجربی اریبی پایان در و است شده آورده بدست پارامتر درستنمایی ماکسیمم برآورد II نوع پیش رونده سانسور و
١ جداول در سانسور روش های از هرکدام برای آزمایش تحت آیتم های شده ی سپری عمر مجموع و برآوردها MSE

آن: در که است. شده آورده ٢ و
یافته، تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور از استفاده با آیتم ها شده ی سپری عمر مجموع = TOTAL١

،II نوع پیش رونده سانسور از استفاده با آیتم ها شده ی سپری عمر مجموع = TOTAL٢

یافته، تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور از استفاده با پارامتر تجربی برآورد = θ̂١

،II نوع پیش رونده سانسور از استفاده با پارامتر تجربی برآورد = θ̂٢

یافته، تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور از استفاده با برآوردها تجربی خطای مربعات میانگین =MSE١

.II نوع پیش رونده سانسور از استفاده با برآوردها تجربی خطای مربعات میانگین =MSE٢

تکرار. مرتبه 10000 با II نوع پیش رونده سانسور و یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور شبیه سازی نتایج :١ جدول
t r m n

٣٫٣،٢٫۵،١٫۵،٠٫٨،٠٫٣ ٣،· · · ،٣ ۵ ٢٠
٢،١٫۶،١،٠٫۶،٠٫٣ ۵،· · · ،۵ ۵ ٣٠

١٫۵،١،٠٫۶،٠٫۴،٠٫٢ ٩،· · · ،٩ ۵ ۵٠
٧٫۵،۶٫٩،∞،· · · ،∞،٠٫۶،٠٫٣،٠٫٢ ٢،٣،٠،· · · ،٠،١٠،١٠،١٠ ١۵ ۵٠

۴،٣٫۵،∞،· · · ،∞،٠٫٨،٠٫۵،٠٫٢،٠٫١ ۵،۵،٠،· · · ،٠،١٠،١٠،١٠،٢٠ ١٠ ٧٠
۴٫۵،۴،∞،· · · ،∞،٠٫٧،٠٫۴،٠٫٣،٠٫١ ۵،۵،٠،· · · ،٠،١٠،١٠،١٠،١٠ ٢٠ ٧٠

١٢،١٠٫۶،∞،· · · ،∞،٠٫۵،٠٫۴،٠٫٢،٠٫١ ۴،۴،٠،· · · ،٠،٨،٨،٨،٨ ٣٠ ٧٠
۶،۵٫٣،∞،· · · ،∞،٠٫۵،٠٫٣،٠٫٢،٠٫١ ٨،٨،٠،· · · ،٠،١۶،١۶،١۶،١۶ ٢٠ ١٠٠

٨٫۵،٧٫۶،∞،· · · ،∞،٠٫۴،٠٫٣،٠٫٢،٠٫١ ٧،٧،٠،· · · ،٠،١۴،١۴،١۴،١۴ ٣٠ ١٠٠
١۴،١٢٫٧،∞،· · · ،∞،٠٫۴،٠٫٣،٠٫٢،٠٫١ ۵،۵،٠،· · · ،٠،١٠،١٠،١٠،١٠ ۵٠ ١٠٠

١ جدول ادامه :٢ جدول
MSE٢ MSE١ TOTAL٢ TOTAL١ θ̂٢ θ̂١ m n

٠٫٠١٩۵ ٠٫٠١٩۵ ٢۴٫۶۴٣ ٢۴٫٣۵٩ ٠٫٢۵٢۵ ٠٫٢۵۴۵ ۵ ٢٠
٠٫٠١٩۴ ٠٫٠١۶۵ ٢۵٫٠۴٣ ٢۴٫٣۵۶ ٠٫٢۴٨٨ ٠٫٢۴٩٧ ۵ ٣٠
٠٫٠٣۴١ ٠٫٠٢٢٣ ٢۵٫٠١٢ ٢۴٫٢٧٠ ٠٫٢۵٨٧ ٠٫٢۵۴۶ ۵ ۵٠
٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢ ٧۶٫٠۴۶١ ٧۴٫٣٧۴ ٠٫٢١٠٨ ٠٫٢١۴۶ ١۵ ۵٠
٠٫٠٠۶۴ ٠٫٠٠۶۴ ۴٨٫۶٧٨ ۴٨٫٩١١ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٢٢٧٣ ١٠ ٧٠
٠٫٠٠٢۴ ٠٫٠٠١٨ ١٠١٫۶٠٨ ٩۴٫١٨٠ ٠٫٢٠٧٣ ٠٫٢١٩۵ ٢٠ ٧٠
٠٫٠٠١۴ ٠٫٠٠١۵ ١۴٩٫٩٩٢ ١۴٩٫۴۴۵ ٠٫٢٠۶۶ ٠٫٢٠٧٨ ٣٠ ٧٠
٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٢ ٩٩٫٨۶۶ ٩٩٫٨٠٣ ٠٫٢١٠۴ ٠٫٢١٠۴ ٢٠ ١٠٠
٠٫٠٠١۴ ٠٫٠٠١۴ ١۴٩٫٩١٧ ١۴٩٫۵۴۵ ٠٫٢٠۶٧ ٠٫٢٠٧۵ ٣٠ ١٠٠
٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨ ٢۴٩٫٧٢٣ ٢۴٨٫۶۴٠ ٠٫٢٠۴٢ ٠٫٢٠۴٩ ۵٠ ١٠٠

پژوهش دست آورد های ۴

تحت آیتم های شده ی سپری عمر طول مجموع میانگین طور به م شود دیده ٢ جدول و ١ جدول در که همانگونه
هزینه یعن م باشد کمتر IIنوع پیش رونده سانسور به نسبت یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده سانسور در آزمایش
سانسور که م شود دیده برآورد MSE و شده برآورد پارامتر مقدار به توجه با و م دهد کاهش را آزمایش انجام
نتیجه را IIنوع پیش رونده سانسور از استفاده با برآورد خوبی به برآوردهایی یافته تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده
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پیش از عمرهای طول حداکثر با واحد n-m تعداد م تواند آزمایش انجام روش این اینکه به توجه با لذا م دهد.
نتایج به توجه با همچنین دهد قرار ر آزمایش اختیار در را شده تعیین پیش از مشاهده تعداد همراه به شده تعیین

نمود. توصیه ران آزمایش به را یافته“ تعمیم I نوع آمیخته پیش رونده ”سانسور م توان شد استنتاج شبیه سازی از که
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