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سانسور داده های برای ل‐مقیاس ش پایای برازش ویی نی آزمون دو
چپ شده ی

٣ م س. ، میرحسین ٢ ح ترابی، ١ س خدادوستان،

یزد اه دانش ، ریاض ده دانش آمار، گروه

یده چ

نمونه ی و نم شوند ثبت مشاهدات تمام بازدارنده، عوامل وجود به دلیل گاه عمر، طول آزمون  ی در
دوم نوع شده ی سانسور داده های به چپ شده ی سانسور داده های مقاله این در م آید. به دست چپ شده سانسور
شده پیشنهاد دوم نوع شده ی سانسور داده های برای که برازش ویی نی آزمون دو تبدیل، این با م شوند. تبدیل
نمونه های حجم برای آزمون ها توان و بحران مقادیر همچنین م شود. گرفته به کار نیز چپ سانسور برای است،

م شوند. مقایسه و محاسبه مختلف

ل‐مقیاس ش پایای تلفیق شده، درستنمایی نسبت آزمون  چپ، سانسور برازش، ویی نی آزمون کلیدی: کلمات

مقدمه ١
با فرضیه ای آزمون باشد؛ FT تجمع توزیع تابع با مطلق پیوسته ی تصادف متغیر ی T ست ش زمان کنید فرض

صفر فرضیه

H٠ : FT (t) = F٠((
t

θ
)ν), ∀t ∈, (١)
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ل ش و مقیاس نامعلوم پارامترهای ν > ٠ و θ > ٠ و مشخص کامال تجمع توزیع تابع ی F٠ تابع که است نظر مد
سپس کرد. ارائه کامل داده های برای درستنمایی نسبت اساس بر برازش ویی نی آزمون دو [۴] ژانگ ابتدا هستند.
برای دوم نوع شده ی سانسور داده های تحت را  آن ها و دادند تعمیم را آزمون ها این اران هم و [٢] ب دوناویسیس
استفاده قابلیت آزمون ها این آیا که است این م شود مطرح که سوال حال کردند. پیشنهاد (١) فرضیه ی آزمون
داده های به را چپ شده ی سانسور داده های مقاله، این در است. مثبت پاس دارند؟ را چپ سانسور داده های برای
شده ی سانسور داده های برای که آزمون هایی ، حالت چنین در که است روشن م کنیم. تبدیل دوم نوع شده ی سانسور
م شوند؛ معرف آزمون هایی چنین از نمونه دو هستند. استفاده قابل نیز چپ سانسور تحت شدند، پیشنهاد دوم نوع
و محاسبه م شود آزمون ل نرمال توزیع برابر در وایبول توزیع که زمان آزمون ها این توان و بحران مقادیر سپس

م شوند. مقایسه

چپ سانسور ٢

از آزمایش ابتدای در واحد r تعداد واحدها، این از دارند. قرار عمر طول آزمون ی در آزمایش واحد n کنید فرض
ی Tn:n،...،Tr+١:n تصادف متغیرهای به حالت این در نداریم. گاه آ واحدها این عمر طول از و است افتاده  کار

آزمون ی در است ن مم همچنین است. ست ش iامین رخداد زمان Ti:n که گویند چپ شده ی سانسور نمونه ی
نمونه ی ی Tr:n،...،T١:n متغیرهای حالت این در دهد. رخ ست ش rامین که ادامه یابد زمان تا آزمایش عمر، طول
متغیرهای کنید فرض شود. مراجعه [٣] مرج به زمینه این در بیشتر اطالعات برای هستند. دوم نوع شده ی سانسور
.Ti ∼ F٠((

t
θ )

ν), i = ١, ..., n ،H٠ فرضیه ی تحت که باشد FT توزیع از تصادف نمونه ی ی Tn،...،T١ تصادف
باشند: زیر به صورت Ṽi تصادف متغیرهای کنید فرض

Ṽi = F٠((
Ti
θ
)ν), i = ١, ..., n.

داریم: FT توزیع بودن پیوسته به توجه با

Ṽi
d
=F٠((

Ti
θ
)ν) ∼ U(٠,١), i = ١, ..., n. (٢)

که م دانیم همچنین

Ṽi:n
d
=F٠((

Ti:n
θ

)ν) ∼ Beta(i, n− i+ ١), i = ١, ..., n. (٣)

نوشت: م توان (٢) و (١) روابط نیز و Tiها بودن هم توزیع و استقالل بنابر اکنون

(Ṽ١:n, ..., Ṽr+١:n, ..., Ṽn:n)
d
=(١ − Ṽn:n, ...,١ − Ṽr+١:n, ...,١ − Ṽ١:n). (۴)

داریم: (٣) رابطه راست سمت اول عنصر n− r انتخاب با

١ − Ṽn:n < ... < ١ − Ṽr+١:n,

١ − F٠((
Tn:n
θ

)ν) < ... < ١ − F٠((
Tr+١:n

θ
)ν). (۵)

نمونه ی ی که گفت م توان واق در م دهد. نشان را نمونه ی اول شده ی مرتب عنصر n − r ،(۴) رابطه ی
هستند. [١] مرج از برگرفته قسمت این مطالب داریم. اختیار در دوم نوع شده ی سانسور
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آزمون آماره های پایایی ٣
ان م پارامترهای به نسبت آزمون آماره های پایایی م شود. پرداخته مهم بسیار قضیه ای اثبات و بیان به بخش این در
ماکسیمم برآوردگرهای ν̂ و θ̂ کنید فرض چپ، سانسور طرح در است. توجیه قابل قضیه این به توجه با مقیاس و

م کنند: ماکسیمم را زیر درستنمایی تابع که باشند ν و θ درستنمایی

ℓ(θ, ν) = logC + (n− r) log ν − ν(n− r) log θ + (ν − ١)
n∑

i=r+١
log(ti:n)

+

n∑
i=r+١

log f٠((
ti:n
θ

)ν) + r log[F٠((
ti:n
θ

)ν)]. (۶)

تصادف متغیر تا م دهیم قرار Ṽi:n تصادف متغیر در را ν̂ و θ̂ برآوردگرهای

Vi:n = F٠

(
(
Ti:n

θ̂
)ν̂
)
,

شود. حاصل

ندارد. بستگ نامعلوم پارامتر هیچ به صفر فرضیه ی تحت (Vr+١:n, ..., Vn:n)
T تصادف بردار توزیع .١ قضيه

مشتق گیری و yi:n = ( ti:n
θ̂
)ν̂ دادن قرار با نیست. نیاز ν̂ و θ̂ برآوردگرهای آوردن به دست قضیه اثبات روند در برهان.

م شوند: حاصل زیر به صورت درستنمایی معادالت ،(۵) رابطه ی از

−(n− r)−
n∑

i=r+١
yi:n

f
′

٠(yi:n)

f٠(yi:n)
− ryr+١:n

f٠(yr+١:n)

F٠(yr+١:n)
= ٠,

(n− r) +

n∑
i=r+١

log(yi:n) +

n∑
i=r+١

yi:n log(yi:n)

(
f

′

٠(yi:n)

f٠(yi:n)

+(ryr+١:n log(yr+١:n)

)
f٠(yr+١:n)

F٠(yr+١:n)
= ٠, (٧)

که
ỹi:n = (

ti:n
θ

)ν , i = r + ١, ..., n.

در ν̂ و θ̂ برآوردگرهای که م دانیم م کنیم. نگاه  ̃Yi:n = (Ti:n

θ )ν تصادف  متغیر از تابع چشم به (٧) معادالت به
توزیع است. F٠ توزیع دارای Ỹi =

(
Ti

θ

)ν تصادف متغیر H٠ فرضیه ی تحت م کنند. صدق (٧) معادالت دستگاه
،Ỹn:n،...،Ỹr+١:n به صورت نمونه این ترتیبی آماره های و هستند F٠ توزیع تابع دارای که Ỹn،...،Ỹr+١ تصادف نمونه ی
ν̂
ν تصادف متغیرهای که گرفت نتیجه م توان Yi:n = ( θ

θ̂
)ν̂ Ỹ

ν̂
ν
i:n برابری از ندارند. بستگ نامعلوم پارامتر هیچ به

توزیع بنابراین هستند. Ỹn:n،...،Ỹr+١:n تصادف متغیرهای از تابع و م کنند صدق معادالت دستگاه در
(

θ

θ̂

)ν̂
و

اثبات Vi:n = F٠(Yi:n) برابری گرفتن نظر در با نیست. وابسته نامعلوم پارامتر به (Yr+١:n, ..., Yn:n)
T تصادف بردار

م شود. تمام قضیه
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توسط که آزمون آماره ی اولین در را حاصل داده ها ی و دهیم قرار (۴) رابطه ی در را ν̂ و θ̂ برآوردگرهای اگر
به صورت تلفیق شده درستنمایی نسبت آزمون آماره ی اولین کنیم، ذاری جای شد پیشنهاد اران هم و ب دوناویسیس

م آید: به دست زیر

ILR
(١)
n−r:n = ٢n

n−r−١∑
i=١

(
١

n− i+ ٠٫۵ log
i− ٠٫۵

n(١ − Vn−i+١:n)

+
١

i− ٠٫۵ log
n− i+ ٠٫۵
n(Vn−i+١:n)

)

+
٢n

(n− r − ٠٫۵)(r + ٠٫۵) log
In−r−٠٫۵

n
(n− r, r + ١)

I١−Vr+١:n(n− r, r + ١) .

هیچ به آن توزیع بنابراین است، (Vr+١:n, ..., Vn:n)
T تصادف بردار از تابع ILR(١)

n−r:n آزمون آماره ی .١ نتیجه
ندارد. بستگ نامعلوم پارامتر

ILR
(١)
n−r:n(α) آن، در که م شود H٠ فرضیه ی رد باعث ،ILR(١)

n−r:n > ILR
(١)
n−r:n(α) یعن آماره، بزرگ مقادیر

داده ها ی ذاری جای و (۴) رابطه ی در ν̂ و θ̂ برآوردگرهای دادن قرار با همچنین است. آماره αام مرتبه ی چندک
به صورت تلفیق شده درستنمایی نسبت آزمون دومین اران، هم و ب دوناویسیس آزمون آماره ی دومین در حاصل

م شود: نتیجه زیر

ILR
(٢)
n−r:n = n log٢(Vr+١:n) + ٢n

∞∑
l=١

١ − V l
r+١:n

l٢

+

n−r−١∑
i=١

log٢ ١ − Vn−i+١:n

Vn−i+١:n
− (n− r − ١) log٢ ١ − Vr+١:n

Vr+١:n

−٢
n−r−١∑
i=١

[
i log

i

n− i
− (i− ١) log i− ١

n− i+ ١ + n log
n− i

n− i+ ١

]
× log

١ − Vn−i+١:n

Vn−i+١:n

+٢
[
(n− r − ١) log n− r − ١

r + ١ + n log
r + ١
n

]
log

١ − Vr+١:n

Vr+١:n
.

بحران مقادیر و توزیع تابع بنابراین است، (Vr+١:n, ..., Vn:n)
T تصادف بردار از تابع ILR(٢)

n−r:n آماره ی .٢ نتیجه
ندارد. بستگ نامعلوم پارامتر هیچ به آن

ILR
(٢)
n−r:n(α) آن، در که م شود H٠ فرضیه ی رد باعث ،ILR(٢)

n−r:n > ILR
(٢)
n−r:n(α) یعن آماره، بزرگ مقادیر

است. آماره αام مرتبه ی چندک

توان و بحران مقادیر ۴
ازای به مقادیر این است. شده ارائه جدول سه در آزمون هر توان و شده شبیه سازی بحران مقادیر بخش این در
به شبیه سازی پایه ی بر آزمون توان و بحران مقادیر است. آمده به دست %١٠ و %۵ سطوح در و n مختلف مقادیر
توزیع که زمان آزمون دو هر توان م دهد. نشان را سانسور نسبت p کمیت است. آمده به دست بار ٢٠٠٠٠ تعداد
دو هر در م شود مشاهده که گونه همان است. شده آورده ٣ جدول در م شود آزمون ل نرمال مقابل در وایبول
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و است هم به شبیه بسیار سانسور حالت دو هر در آزمون ها توان م یابد. افزایش توان نمونه حجم افزایش با آزمون 
داده ها از بیشتری تعداد که حالت در آزمون ها توان همچنین م شود. مشاهده  n = نمونه ۵٠ حجم در تفاوت، تنها
دو هر در که است این توجه قابل نکته ی م رسد. به نظر منطق امر این و م یابد کاهش اندک نم شوند مشاهده

دارند. کم بسیار تفاوت آزمون ها توان سانسور، از حجم

وایبول. توزیع تحت n مختلف مقادیر ازای به ١٠%؛ و %۵ سطوح در ILR
(١)
n−r:n طرفه ی آزمون شده شبیه سازی بحران مقادیر :١ جدول

n

p α ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠ ١۵٠ ٢٠٠
٠٫٩ ٠٫١ ۴٫٧۶٠ ۵٫١۴۴ ۵٫۶١٧ ۶٫٠۴۵ ۶٫٧٣١ ٧٫۵٢۵ ٨٫۴٠٣

٠٫٠۵ ۵٫٨۵۶ ۶٫٣٧١ ۶٫٨٧٢ ٧٫۶٠۴ ٧٫٩٧۵ ٩٫١۴٨ ٩٫٩٢٢
٠٫٧۵ ٠٫١ ۶٫٧٧٢ ٧٫۵٩١ ٨٫۶۴۶ ١٠٫٣۵۴ ١٢٫٠۶۵ ١۵٫٣٩۴ ١٩٫۶٨٨

٠٫٠۵ ٧٫٧۵٨ ٨٫۵۵٩ ٩٫٨٧١ ١١٫٧٣۵ ١٣٫۴٣٧ ١۶٫۵۵۴ ٢١٫٣٧۴

وایبول. توزیع تحت n مختلف مقادیر ازای به ١٠%؛ و %۵ سطوح در ILR
(٢)
n−r:n طرفه ی آزمون شده شبیه سازی بحران مقادیر :٢ جدول

n

p α ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠ ١۵٠ ٢٠٠
٠٫٩ ٠٫١ ۶٫۶٨٣ ۶٫٧۴٨ ٧٫٠٨۴ ٧٫٣٧۴ ٧٫۶٣۶ ٨٫١۴٣ ٨٫۶٢٣

٠٫٠۵ ٧٫٩٧٨ ٨٫١١١ ٨٫۴٨٢ ٨٫٨٢٨ ٩٫٠۵۶ ٩٫٨٣٠ ١٠٫۴٢٩
٠٫٧۵ ٠٫١ ۵٫٢٩١ ۶٫۴٧٩ ۵٫٧۶۵ ۶٫٢٧٣ ۶٫۶۴٢ ٧٫۶٧٠ ٨٫٣٩١

٠٫٠۵ ۶٫٢۵٧ ٧٫٣٨۵ ۶٫٩۵١ ٧٫۵۴٢ ٧٫٩۶٩ ٩٫۵۶۶ ٩٫٣٣٨

LN(٠, ۵) ل نرمال توزیع مقابل در وایبول توزیع برای %۵ سط در مختلف آزمون های توان های :٣ جدول
n

p آزمون ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠ ١۵٠ ٢٠٠
٠٫٩ ILR

(١)
r:n ٠٫٩٣٣ ٠٫٩٧۶ ٠٫٩٩٣ ٠٫٩٩٩ ١ ١ ١

ILR
(٢)
r:n ٠٫٩٢٨ ٠٫٩٧٣ ٠٫٩٩٢ ٠٫٩٩٩ ١ ١ ١

٠٫٧۵ ILR
(١)
r:n ٠٫٩٣٠ ٠٫٨٨٩ ٠٫٩٩٢ ٠٫٩٩٩ ١ ١ ١

ILR
(٢)
r:n ٠٫٩٢٨ ٠٫٨٨۴ ٠٫٩٩٢ ٠٫٩٩٩ ١ ١ ١
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