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غیرهم توزیع و مستقل مولفه های با سیستم ها عمر طول از نتایج

٢ س براتپور، ١ ج کاظمپور،

مشهد فردوس اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ
مولفه های دارای سیستم های در ترتیبی آماره ای عنوان به مولفه ها از ی هر مشاهده شدن احتمال مقاله این در
بررس مورد آماری توزیع های از خاص خانوادههایی در مهم این به عالوه است. شده محاسبه غیر هم توزیع و مستقل

شامل را ... و پارتو معکوس، استاندارد توان استاندارد، توان نمایی، وایبل، مانند توزیع هایی که است، گرفته قرار
م شود.

غیر همتوزیع و مستقل مولفه های سیستم ها، عمر طول ترتیبی، آماره های کلیدی: کلمات

مقدمه ١
زمان تا سری سیستم ی واق در دارند. سیستم ها اعتماد قابلیت رد عمل بررس در ویژه ای نقش ترتیبی آماره های

آخرین که م کند عمل زمان تا موازی سیستم ی و بیفتد، اتفاق آن در خرابی اولین که م دهد ادامه خود کار به
دارند. کاربرد n از k سیستم های در نیز ر دی ترتیبی آماره های ١ م کند. عمل سیستم در رفته کار به مولفه ی

دارای سیستم ی مولفه های از ی هر قرارگرفتن احتمال کل حالت در خاص سیستم بررس بدون مقاله این در
طول بهینه سازی در م تواند که است، شده محاسبه ترتیبی آماره ی هر اه جای در غیرهم توزیع و مستقل مولفه های
در اغلب که آماری توزیع های از خاص خانواده ای در احتماالت این نیز آخر در ٢ باشد. مفید سیستم ی عمر

شده اند. ارائه م کنند ایفا نقش اعتماد قابلیت سیستم های عمر طول بررس

١jaberkazempoor@outlook.com
٢baratpour@um.ac.ir

کنید. مراجعه [٢] اول فصل به م توانید این باره در بیش تر بحث ١برای
کنید. جستجو [٣] در خاص حالت در م توانید را بهینه سازی به مربوط بیش تر ٢بحث
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ترتیبی آماره ای عنوان به مولفه ها از هری گرفتن قرار احتمال ٢

غیر هم توزیع و مستقل فرض تحت را مولفه ها از هری گرفتن قرار احتمال که م پردازیم قضیه ای بیان به بخش این در
م کند. محاسبه ترتیبی آماره ای عنوان به بودن

Fn،...،F١ پیوسته مطلقا تجمع توزیع توابع دارای ترتیب به و مستقل تصادف متغیرهای Xn،...،X١ اگر .١ قضيه
باشند،آن گاه:

P (Xj = X١:n) =

∫ +∞

−∞
fj(u)

n∏
r=١,r ̸=j

F̄r(u)du , (١)

P (Xj = Xn:n) =

∫ +∞

−∞
fj(t)

n∏
r=١,r ̸=j

Fr(t)dt , (٢)

P (Xj = Xi:n) = (٣)

∑
π∈Sn,π(i)=j

P
{
(Xπ(١) ≤ ... ≤ Xπ(i−١) ≤ Xj ≤ Xπ(i+١) ≤ ... ≤ Xn)

}
,

i = ٢, ..., n− ١ j = ١,٢, ..., n .

م باشد. n تا ١ اعداد شت های جای تمام مجموعه Sn که

:(١) ی رابطه برهان.•

P (Xj = X١:n) = P (Xj ≤ mini ̸=j(Xi))

=

∫
R

∫ ∞

u

gXj ,mini ̸=j(Xi)(u, t)dtdu =

∫
R
fj(u)F̄mini̸=j(Xi)(u)

:(٢) ی رابطه •
م شود. کامل قسمت این برهان P (Xj = Xn:n) = P (−Xj = (−X)١:n) که نکته این و ١ رابطه از استفاده با

محاسبه بنابراین م افتد. کار از مولفه، آخرین کار افتادن از با سیستم موازی، سیستم های در اینکه به توجه با
قضیه ی در باشد. اهمیت حائز م تواند م گیرند، قرار اه جای این در احتمال چه با مولفه ها از کدام هر اینکه احتمال
م کنیم. محاسبه م شود، ... و استاندارد توان توزیع شامل که آماری توزیع های از خاص رده ای در را احتمال این زیر
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و باشد، پیوسته مطلقا تجمع توزیع تابع ی F (t) و باشند، مستقل تصادف متغیرهای Xn،...،X١ اگر .١ مثال

Fi(t) = F (t)
λi , ٠ < λi, i = ١,٢, ..., n .

P (Xi = Xn:n) =
λi∑n
j=١ λj

. داریم: ١ رابطه ی به توجه با به راحت آن گاه

کار از که مولفه ای آخرین م رسد نظر به منطق کند، کار به شروع مولفه ها این با موازی سیستم اگر بنابراین
بهینه که م دهد نتیجه بالفاصله نکته این و دارد مولفه ها تمام از بیش تری پارامتر مقدار که باشد م افتد،مولفه ای

م افتد. اتفاق مولفه ها این بودن غیرهم توزیع نظرگرفتن در با مستقل مولفه های با موازی سیستم ی سازی

بنابراین م افتد. کار از مولفه، اولین کار افتادن از با سیستم سری، سیستم های در اینکه به توجه با قبل مثال مشابه
در باشد. اهمیت حائز م تواند م گیرند، قرار اه جای این در احتمال چه با مولفه ها از کدام هر اینکه احتمال محاسبه
استاندارد توان پارتو، نمایی، وایبل، توزیع شامل که آماری توزیع های از خاص رده ای در را احتمال این زیر قضیه ی

م کنیم. محاسبه م شود، ... و معکوس

و باشد، پیوسته مطلقا تجمع توزیع تابع ی F (t) و باشند، مستقل تصادف متغیرهای Xn،...،X١ اگر .٢ مثال

Fi(t) = ١ − (١ − F (t))λi , ٠ < λi, i = ١,٢, ..., n .

P (Xi = X١:n) =
λi∑n
j=١ λj

. داریم: ٢ رابطه ی به توجه با به راحت آن گاه

م افتد، کار از که مولفه ای اولین م رسد نظر به منطق کند، کار به شروع مولفه ها این با سری سیستم اگر بنابراین
ی سازی بهینه که م دهد نتیجه بالفاصله نکته این و دارد مولفه ها تمام از کم تری پارامتر مقدار که باشد مولفه ای

م افتد. اتفاق مولفه ها این بودن هم توزیع نظرگرفتن در با مستقل مولفه های با سری سیستم

آماری توزیع های از رده ای دو در ٢ و ١ روابط تمام محاسبه ی به قادر را ما که م پردازیم لم بیان به اکنون
شدند. ذکر ۵ و ۴ مثال های در که م سازد

آن گاه: باشند، حقیق اعدادی αn،...،α١ اگر .١ لم
n∏

i=١
(١ − xαi) =

١ + (−١)nx
∑n

i=١ αi +
n−١∑
j=١

(−١)n−j

j!

∑
π∈Sn,r

x
∑

π∈Sn,r
απ(r) ; x ∈ R.

π ∈ Sn,r = π ∈ Sn, r ̸= n− j + ١, ..., n آن در که

داد. گسترش را ۵ و ۴ مثال های در شده محاسبه احتماالت م توان لم این از استفاده با
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آن گاه: باشد، برقرار ،۴ مثال شرایط اگر .٣ نتیجه

P (Xi = X١:n) =

١ + (−١)n−١ λi∑n
j=١ λj

+

n−١∑
j=١

(−١)n−١−j

j!

∑
π∈Sn,r

λr
λr +

∑
βπ(r)

.

βk = λk, k = ١,٢, ..., j − ١ , که
βk = λk−١, k = j + ١, j + ٢, ..., n .

آن گاه: باشد، برقرار ،۵ مثال شرایط اگر .۴ نتیجه

P (Xi = Xn:n) =

١ + (−١)n−١ λi∑n
j=١ λj

+
n−١∑
j=١

(−١)n−١−j

j!

∑
π∈Sn,r

λr
λr +

∑
βπ(r)

.

βk = λk, k = ١,٢, ..., j − ١ , که
βk = λk−١, k = j + ١, j + ٢, ..., n .

پیدا بهینه سازی به راج مفیدی توضیحات با نمایی توزیع برای [١] در م توانید را ۴ نتیجه از خاص حالت
بخصوص و داد ادامه پرت داده ی عنوان تحت م توان را ١ قضیه در گفته شده موارد از خاص حالت به عالوه کنید.

م شود. استنتاج آن ها از جالبی نتایج یده چ در ذکرشده توزیع های در
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