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روش از استفاده با نمایی  شده وایبل توزیع در اعتماد قابلیت برآورد
خودگردان گیری بازنمونه

٢ ف پور، قربان ١ س حیدری،

تهران نور پیام اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه ١

طباطبایی عالمه اه دانش آمار، و ریاض علوم ده دانش آمار، گروه ٢

یده چ
است.دیدگاه جامعه ویژگیهای استنتاج و ها داده از اطالعات حداکثر استخراج آماری تحلیل اصل موضوع
عموما نیز ای نمونه توزیع برآورد است. ن مم غیر ،گاه واریانس ویژه به دقت های اندازه برآورد برای سنت
به دستیابی گیری، بازنمونه دارد.روش های اعتبار بزرگ نمونه حجم برای بنابراین و است حدی قضایای بر مبتن
است استرپ بوت روش بازنمونه گیری های روش میسازند.ازجمله میسر سنت دیدگاه ضعف های بدون را باال هدف

است. شده ارائه ١٩٧٩ سال در افرون توسط که

بقا تحلیل تنش‐مقاومت، مدل استرپ، بوت کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١
بر روش این کرد. ارائه آماره ها نمونه ای توزیع و دقت اندازه برآورد برای را استرپ بوت روش ١٩٧٩ سال در افرون
است. یافته فراوان گسترش کامپیوتر از استفاده با اخیر سال چند در که است[١] داده ها از بازنمونه گیری ایده اساس
است.کامپیوترها یافته تغییر استفاده مورد ابزار تنها ، هستند آمار سنت مسایل همان استرپ بوت بررس تحت مباحث
متد ی استراپ بوت آمار در میسازند. ن مم ریاض فرضیات حداقل با و آسان سریع، انعطاف، قابل را مباحث این
ساده خیل روش ی با تنها تکنی این در نمونه داده تخمینهای به دقت معیار دادن نسبت برای است کامپیوتری

١smheydari@yahoo.com
٢farnazghorbanpour@yahoo.com

٣٢

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٣٣ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

گیری بازنمونه روشهای از روش این عموم طور زد.به تخمین را نمونه های داده توزیع از ای آماره هر تقریبا میتوان
تقریبی توزیع ی از استفاده با را واریانس مانند برآوردگر ی ویژگیهای واق در استراپ آید.بوت م حساب به
شده مشاهده های داد تجربی توزیع تقریبی، توزیع برای استاندارد انتخاب میزند.ی تخمین نمونه های داده کل از
توزیع مساوی طور به و توزیع هم و مستقل جمعیت از ها مشاهده از ای مجموعه کرد فرض بتوان که حالت در است.
واق در ها بازنمونه این از کدام هر که شود سازی پیاده نمونه باز تعدادی ساخت با میتواند استراپ بوت هستند، شده

ساخت در میتوان استراپ بوت از همچنین هستند. اصل های داده مجموعه از ذاری جای با تصادف های نمونه
های فرض پایه بر استنباط های متد برای زین جای عنوان به معموال روش این از کرد. استفاده آماری فرض آزمون
باشد ن غیرمم پارامتری استنباط که مواردی در یا باشیم داشته ش ها فرض این مورد در که هنگام پارامتری
بزرگ فایده ی میشود. استفاده استراپ بوت از شود پیچیده محاسبات فرمول استاندارد، خطای محاسبه برای یا
پیچیده برآوردگرهای برای اطمینان بازه و استاندارد خطای تخمین برای روش این است. آن سادگ استراپ بوت
برای مناسبی روش عالوه به میباشد ساده بسیار همبستگ ضرایب و نسبتها ، صدک های نقطه مثل توزیع پارامترهای

است. نتایج پایداری بررس و کنترل

دار رتبه ای مجموعه گیری نمونه و ساده تصادف گیری نمونه ٢

ساده تصادف گیری نمونه ٢ . ١

است ساده تصادف گیری نمونه رود، م ار ب اطالعات جم آوری برای که گیری نمونه در متداول روشهای از ی
n انتخاب روش ساده، تصادف گیری نمونه شود. م انجام ذاری” جای بدون و” ذاری” جای با ” روش دو به که

شانس کرد، انتخاب توان م که ای نمونه
(
N
n

)
ی همه که قسم به است، واحد N حجم به ای جامعه از واحد

شود. م انتخاب واحد به واحد ساده، تصادف ی نمونه ی عمل، در باشند. داشته شدن انتخاب برای سان ی
برنامه ی بوسیله یا و تصادف اعداد جدول وسیله ی به یا آنگاه کنند، م گذاری شماره تا ١ از را جامعه واحدهای
م انتخاب هستند، نمونه واحد n معرف که را عدد n متوالیاً کنند، م تولید را جدول چنین که کامپیوتری های

استخراج قبال که جامعه واحد هر انتخاب برای مساوی شانس باید رود، م ار ب که فرآیندی انتخابی، هر در نمایند.

شانس روش، این با ن مم متمایز نمونه ی
(
N
n

)
تمام که کرد تحقیق توان م راحت به کند. فراهم است، نشده

گیری، نمونه روش رود، کنار جامعه از شده انتخاب واحد انتخاب، هر در اگر دارند. شدن انتخاب برای سان ی
به دوباره شده، انتخاب واحد انتخاب، هر در اگر اما شود. م نامیده ذاری جای بدون ساده ی تصادف گیری نمونه

شود. م نامیده ذاری باجای ساده ی تصادف گیری نمونه گیری، نمونه روش شود، برگردانده جامعه

SRS گیری نمونه ارگیری ب با شده نمایی وایبل توزیع پارامترهای درستنمایی ماکزیمم برآورد ٢ . ١ . ١

λ مقیاس پارامتر و (α, Y ) ل ش پارامترهای با EW توزیع از تایی n تصادف نمونه ی ,Z١ی Z٢, ., Zn کنید فرض
بود زیرخواهد بصورت (LL) درستنمایی تابع اریتم ل پس باشند.

L(α, λ, γ) = nLnα+ nLnγ + nγlnλ+ (γ − ١)
∑

Lnζi + (α− ١) (١)
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٣۴ ف. پور، قربان س.، حیدری،

پارامترها تک تک به نسبت درستنمایی تابع اریتم ل از پارامترها، (MLE) درستنمایی ماکزیمم برآوردگر یافتن جهت
دهیم. م قرار صفر مساوی را روابط و گرفته مشتق

∂L(α, λ, γ)

∂α

n

α
+
∑

Ln[١ − exp−(λζi)
γ ] = (٢)٠ =

∂L(α, λ, γ)

∂λ
=
nγ

λ
+ (α− ١)γλγ−١

∑ exp−(λζi)
γ

١ − exp−(λζi)γ
ζγi − γλγ−١

∑
ζγi = ٠ (٣)

∂L(α, λ, γ)

∂λ
=
n

γ
+ nLnλ+

∑
Lnζi

+ (α− ١)λγ
∑ exp−(λζi)

γ

١ − exp−(λζi)γ
Ln(λζi)− λγ

∑
ζγi Ln(λζi) = ٠(۴)

کنیم. م استفاده عددی روشهای از بنابراین است، ن نامم عددی غیر روشهای به معادالت این حل

شبیه سازی ٣
با شده نمایی وایبل توزیع از تایی ٢٠ ی ساده تصادف ی نمونه Maple افزار نرم از استفاده با قسمت، این در
سه دستگاه ی صورت به را ٣ و ٢ ،١ معادالت سپس کنیم. م تولید λ = ١٫۵ و γ = ١٫۵ ،α = ١٫۵ پارامترهای
، α̂ که را دستگاه های ریشه ، fsolveتابع طریق از آنگاه کنیم، م وارد Mapleافزار نرم در مجهول سه ای معادله

یابیم. م باشند، م λ̂ و γ̂
تعداد کند. م استفاده عددی روشهای انواع از معادالت دستگاه حل برای ، fsolveتابع که است ذکر به الزم

است. شده گرفته نظر در ١٠٠٠ سازی، شبیه برای تکرارها

با شده نمایی وایبل توزیع پارامترهای درستنمایی ماکزیمم برآورد ۴
RSS گیری نمونه ارگیری ب

وایبل ی جامعه از q = kn ی اندازه به دار رتبه ای مجموعه ی نمونه {Yij : i = ١, ..., n; j = ١, ..., k} کنید فرض
(تکرارها) ها چرخه تعداد ، kو مجموعه سایز ،n و باشند γ و α ل ش پارامترهای و λ مقیاس پارامتر با شده نمایی

باشد.
خواهد زیر بصورت Yij ال چ تابع صورت این در کند، م استفاده ترتیبی های آماره از حقیقت در روش این چون

بود:

fi(yij) =
n!

(i− ١)!(n− i)!
αγλγyγ−١

ij exp(−λyij)γ

[١ − exp(−λyij)γ ]iα−١ ∗ (١ − [١ − exp(−λyij)γ ]α)n−i
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٣۵ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

بود: خواهد زیر بصورت درستنمایی تابع بنابراین

L(α, λ, γ, Y ) =
k∏

j=١

n∏
i=١

fi(yij)

= Cαnkγnkλnkγ
k∏

j=١

n∏
i=١

yγ−١
ij exp(−λγ

k∑
j=١

n∑
i=١

yγij)

∗
k∏

j=١

n∏
i=١

[١ − exp(−λyij)γ ]iα−١
k∏

j=١

n∏
i=١

(١ − [١ − exp(−λyn−i
ij )γ ]α)

داریم: دهیم، نشان L∗ با را LnL(α, λ, γ, Y ) اگر است. ثابت عدد C که

L∗ = C∗ + nk(Lnα+ Lnγ) + nkγLnλ

+ (γ − ١)
k∑

j=١

n∑
i=١

Lnyij − λγ
k∑

j=١

n∑
i=١

yγij) +

k∑
j=١

∑
i=١

(iα− ١)Ln[١ − exp(−λyij)γ ]

+
k∑

j=١

n∑
i=١

(n− i)Ln(١ − [١ − exp(−λyn−i
ij )γ ]

گرفته مشتق پارامترها این به نسبت L∗ از γ و λ ، α برای MLE برآوردگرهای یافتن جهت است. ثابت عدد C∗ که
دهیم. م قرار صفر مساوی را روابط و

٠ =
∂L∗

∂α

=
nk

α
+

k∑
j=١

n∑
i=١

iLn[١ − exp(−λyij)γ ]

−
k∑

j=١

n∑
i=١

(n− i)
[١ − exp(−λyij)γ ]Ln[١ − exp(−λyij)

(١ − [١ − exp(−λyn−i
ij )γ ])

٠ =
∂L∗

∂λ
=
nkγ

λ
− γλγ−١

k∑
j=١

n∑
i=١

yγij

+ γλγ−١
k∑

j=١

∑
i=١

(iα− ١)
yγijexp(−λyij)γ

١ − exp(−λyn−i
ij )γ

− αγλγ−١
k∑

j=١

n∑
i=١

(n− i)
yγijexp(−λyij)γ [١ − exp(−λyn−i

ij )γ ]α−١

(١ − [١ − exp(−λyn−i
ij )γ ]α)
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٣۶ ف. پور، قربان س.، حیدری،

٠ =
∂L∗

∂γ

=
nk

γ
+ nkLnλ+

k∑
j=١

n∑
i=١

Lnyij − λγLnλ

k∑
j=١

n∑
i=١

yγij

− λγ
k∑

j=١

n∑
i=١

yγijLnyij

+ λγ
k∑

j=١

n∑
i=١

(iα− ١)
yγijLnλyijexp(−λyij)γ

[١ − exp(−λyn−i
ij )γ ]

− αγ
k∑

j=١

n∑
i=١

(n− i)
yγijexp(−λyij)γLnλyij [١ − exp(−λyn−i

ij )γ ]α−١

(١ − [١ − exp(−λyn−i
ij )γ ]α)

کنیم. م استفاده عددی روشهای از بنابراین است. ن نامم عددی، غیر روشهای به معادالت این حل

سازی شبیه ۵
توزیع از (n = s ∗ k = ۵ ∗ ۴) تایی ٢٠ دار رتبه مجموعه ای نمونه ی Maple افزار نرم از استفاده با قسمت، این در

ی صورت به را فوق معادالت سپس م کنیم تولید λ = ١٫۵ و γ = ١٫۵ ، α = ١٫۵ پارامترهای با شده نمایی وایبل
م λ̂ و γ̂ ، α̂ که را دستگاه های ریشه سپس کنیم. م وارد Maple افزار نرم در مجهول سه ای معادله سه دستگاه

است. شده گرفته نظر در ١٠٠٠ سازی شبیه برای تکرارها تعداد یابیم. م باشند،

R برای استرپ بوت اطیمینان فاصله ۶
بوت استرپ صدک روش م شوند: معرف بوت استرپ پارامتری روش های بر مبتن اطمینان فاصله دو بخش، این در
بوت استرپ استیودنتیده روش م باشد. افرون(١٩٨٢)١ نظریه پایه ی بر و م شود خوانده boot-p بعد به این از که
R برای اطمینان فاصله برآورد خالصه طور به م باشد هال٢(١٩٨٨) نظریه ی پایه بر و میشود خوانده boot-t که

میدهیم: نشان را روش دو هر با

بوت استرپ صدک اطمینان فاصله ١ . ۶
است: زیر صورت به بوت استرپ صدک اطمینان فاصله برآورد وریتم ال

کنیم. م محاسبه را β̂ λ̂و ،α̂ مقادیر X١, ...Xn و Y١, ..., Yn نمونه از استفاده با اول: گام
نمونه ی λ̂ و β̂ مقادیر از استفاده با مشابه طور به و X١, ..., Xn استرپ بوت نمونه ی λ̂ و α̂ از استفاده با دوم: گام
R برای را بوت استرپ برآورد Y ∗

١ , ...Y
∗
n و X∗

١ , ...X
∗
n از استفاده با حال م کنیم. تولید را Y١, ..., Yn استرپ بوت

دهیم. م نشان R̂∗ با و آورده بدست
نیم. می تکرار بار N را دوم گام سوم: گام

دهیم: قرار اگر حال شود، تعریف GX(x) = P (R̂∗ ≤ x) صورت به R̂∗ تجمع توزیع تابع کنید فرض چهارم: گام

٣۶
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٣٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

تعریف زیر صورت به R برای ١)١٠٠ − γ) اطمینان فاصله x هر برای صورت این در .G−١(x) = Rboot−P (x)

م شود.

(R̂boot−p(
γ

٢
)), (R̂boot−p(١ − γ

٢
))

R برای استرپ بوت استیودنتیده اطمینان فاصله ٢ . ۶
میباشد: زیر صورت به بوت استرپ استیودنتیده اطمینان فاصله برآورد وریتم ال

کنیم. م محاسبه را β̂ λ̂و ،α̂ مقادیر X١, ...Xn و Y١, ..., Yn نمونه از استفاده با اول: گام
نمونه ی λ̂ و β̂ مقادیر از استفاده با مشابه طور به و X١, ..., Xn استرپ بوت نمونه ی λ̂ و α̂ از استفاده با دوم: گام
R برای را بوت استرپ برآورد Y ∗

١ , ...Y
∗
n و X∗

١ , ...X
∗
n از استفاده با حال م کنیم. تولید را Y١, ..., Yn استرپ بوت

نیم: می تعریف را زیر آماره و دهیم م نشان R̂∗ با و آورده بدست

T ∗ =

√
m(R̂∗ − R̂)√
var(R̂∗)

نیم. می تکرار بار N را دوم گام سوم: گام
(γ−١)١٠٠برای اطمینان فاصله برای را پایین و باال حدود آمده بدست بار N تعداد به که T ∗ از استفاده چهارم:با گام

نیم: می تعیین زیر صورت به R
نیم: می تعریف x هر برای و م گیریم نظر در H(x) = P (T ∗ ≤ x) صورت به را T ∗ تجمع توزیع تابع

R̂boot−t = R̂+m
−

١
٢
√
var(R̂)H−١(x)

م شود: تعریف زیر صورت به R برای ١)١٠٠ − γ) تقریبی اطمینان فاصله

(R̂boot−t(
γ

٢
)), (R̂boot−t(١ − γ

٢
))

شبیه سازی نتایج ٣ . ۶
مختلف شرایط تحت خودگردان گیری بازنمونه از استفاده با R درستنمایی حداکثر برآورد سازی شبیه بخش این در

ردد. می بررس پارامتری
است مجهول λ که زمان R درستنمایی حداکثر برآورد

ازای به درستنمایی حداکثر براورد در ١
el

∑el
i=١(R

∗ − R̂∗
i )

٢ خطا مربعات میانگین و ١
el

∑el
i=١(R

∗ − R̂∗
i ) اریبی

در β = ١٫۵ و α = ١٫۵,٢,٢٫۵,٣,٣٫۵ برای همچنین و β = ١٫۵,٢,٢٫۵,٣,٣٫۵ αو = ١٫۵ و n,m = ١۵,٢٠,٢۵,٣٠
گرفته نظر در ی برابر را دلتا و المبدا شود وارد سازی شبیه در خدشه ای اینکه است.بدون شده ارایه ٢ و ١ جداول

اند. شده داده نمایش پارانتز داخل در خطا مربعات میانگین اند.مقادیر شده
متوقف زمان تکرار روند و م شود محاسبه ١ اولیه مقدار با ثابت نقطه تکرار روش به λ درستنمایی حداکثر برآورد
برآورد نهایت در و γ و β ، α برآورد ، λ برآورد از پس باشد. ١٠-۶ از تر کوچ متوال تکرار دو اختالف که میشود

م شود. محاسبه R̂ =
β̂

β̂ + α̂
رابطه از R درستنمایی حداکثر
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میانگین و اریبی اساس بر MLE ،کارایی کوچ نمونه اندازه برای حت که میشود مشاهده ٢ و ١ جداول به توجه با
مربعات میابد،میانگین افزایش m و n که زمان n = m ازای است.به رضایت بخش روش دو هر در خطا مربعات
افزایش با ثابت، n(m) ازای به م کند.همچنین تایید Rرا پارامتر MLE سازگاری ویژگ میابد.این کاهش خطا
مربعات میانگین β افزایش با که م شود مشاهده ١ جدول در م یابد.همچنین کاهش خطا مربعات میانگین n(m)

دقیق تر βبزرگتر مقادیر ازای به Rبرآورد گفت م توان م یابد.درنتیجه کاهش R درستنمایی حداکثر برآورد خطای
که میشود مشخص جداول به توجه با نیز و م شود محاسبه مشابه روش به نیز مجهول های پارامتر سایر است.

م یابد. کاهش خطا مربعات میانگین m(n) باافزایش
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