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سپس و معرفی سیبویا وابستگی تابع توسط شده تولید مفصل�های از خانواده�ای مقاله این در چکیده.
می�شود پرداخته وابستگی تابع این ویژگی�های بررسی به ادامه در می�شود. بررسی آن وابستگی ساختار

می�باشد. مقاله این دیگر نتایج از آن ناپارامتری برآوردگر�های بیان و معرفی این بر عالوه و

پیش�گفتار .١

دیگر محققان توسط آن از پس و شد مطرح اسکالر توسط ١٩۵٩ سال در بار اولین مفصل تابع مفهوم
تصادفی ترتیب-های و وابستگی مفاهیم با رابطه در شده انجام تحقیقات مهم�ترین که گرفت قرار بررسی مورد

است. بوده وابسته
کلی وابستگی اسپیرمن روی و کندال پیرسن،توی همبستگی ضریب مانند اندازه�ها از بعضی که می�دانیم
است ممکن داده�ها بگیریم نظر در را داده�ها از زیرمجموعه�ای ما اگر هرچند می�گیرد. اندازه را متغیر دو بین

باشند. داشته متفاوتی وابستگی رفتارهای
پیشنهاد زیادی مکانی وابستگی اندازه��های (X,Y ) تصادفی بردار مکانی وابستگی رفتار بررسی برای

است. شده داده
،(١٩٩٣) دکسوم و بجرو همبستگی منحنی وانگ(١٩٨٧)، و هالند مکانی وابستگی تابع مثال عنوان به

سیبویا(١٩۶٠). و نلسن(١٩٩٩) همکاران(٢٠٠٣)، و بایرامو مکانی وابستگی اندازه
آن ویژگی�های از برخی و معرفی سیبویا(١٩۶٠) توسط بار اولین مفصل، از نامتقارن و جدید رده یک

است. شده بررسی
این در که هستند مفصل�هایی جمله از ارشمیدسی و اولکین مارشال فرین، مقدار معروف مفصل�های که

می�گیرند. قرار رده
شود. نوشته سیبویا فرم در تواند می مفصلی هر کلی بطور

. ناپارامتری برآورد-گر سیبویا، وابستگی تابع مفصل، کلیدی. واژگان
سخنران ∗

١
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اصلی نتایج .٢

کولو و سیبویا(١٩۶٠) توسط که آن ویژگی�های از برخی و معرفی سیبویا وابستگی تابع بخش این در
می�شود. بیان شده، مطرح (٢٠٠٧) همکاران و

می�گیرد. قرار ارزیابی مورد آن�ها حدی رفتار و می�شود ارائه تابع این برآوردگر دو ادامه در

باشند (Ω, A, P ) احتمال فضای در شده تعریف تصادفی متغیر�های Y و X کنید فرض .١.٢ تعریف
و F۱(x) = P (X ≤ x) و باشد Y و X توام توزیع F (x, y) = p(X ≤ x, Y ≤ y) و
صورت به می�توان را سیبویا وابستگی تابع آنگاه باشند آن حاشیه�ای توزیع�های F۲(y) = P (Y ≤ y)

کرد. تعریف زیر

Λ(F۱(x), F۲(y)) =
F (x, y)

F۱(x)F۲(y)
∀(x, y) ∈ R۲ (١.٢)

F۱(x), F۲(y) ≥ ۰ که

وجود ترتیب به زیر حدود که شود تعریف Λ می�تواند زمانی F۱(x) = ۰, F۲(y) = ۰ برای و
باشد داشته

lim
F۱(x)→۰

F (x, y)

F۱(x)F۲(y)

lim
F۲(y)→۰

F (x, y)

F۱(x)F۲(y)

اگر وتنها اگر می�باشند PQD، Y و X، x, y ∈ R هر برای .٢.٢ تعریف

F (x, y) ≥ F۱(x)F۲(y) ∀(x, y) ∈ R۲

اگر وتنها اگر می�باشند NQD، Y و X همچنین و

F (x, y) ≤ F۱(x)F۲(y) ∀(x, y) ∈ R۲

سیبویا وابستگی تابع ٢-١ویژگی�های
به است شده بیان همکاران(٢٠٠٧) و کولو همچنین و سیبویا(١٩۶٠) توسط Λکه ویژگی�های جمله از

می�باشد. زیر شرح
x, y ∈ R هر برای کرانداری: الف-

max(۰, F۱(x) + F۲(y)− ۱
F۱(x)F۲(y)

) ≤ Λ(F۱(x), F۲(y) ≤ min(
۱

F۱(x)
,

۱
F۲(y)

)

اگر تنها و اگر هستند مستقل Y و X-ب

Λ(F۱(x), F۲(y)) = ۱
اگر وتنها اگر می�باشند PQD ، Y و X-ج

Λ(F۱(x), F۲(y)) ≥ ۱
اگر وتنها اگر می�باشند NQD، Y و X همچنین و

Λ(F۱(x), F۲(y)) ≤ ۱
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داشته (.)ψ−۱وجود و ϕ−۱(.) که قسمی به باشند مقدار حقیقی تابع دو ψ(.) (.)ϕو کنید فرض د-
صورت: این در باشند

(X,Y ) تصافی بردار تکیه�گاه S که (x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند صعودی دو هر ψ(.) و ϕ(.) اگر •
می�باشد.

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) = ΛX,Y (ϕ
−۱(x), ψ−۱(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشد صعودی ψ(.) و نزولی ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
۱

F̄۱(ϕ−۱(x))
− F۱(ϕ−۱(x))
F̄۱(ϕ−۱(x))

ΛX,Y (ϕ
−۱(x), ψ−۱(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند نزولی ψ(.) و صعودی ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
۱

F̄۲(ψ−۱(y))
− F۲(ψ−۱(y))
F̄۲(ψ−۱(y))

ΛX,Y (ϕ
−۱(x), ψ−۱(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند نزولی توابع ψ(.) و ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
۱− F۱(ϕ−۱(x))− F۲(ψ−۱(y))

F̄۱(ϕ−۱(x))F̄۲(ψ−۱(y))

+
F۱(ϕ−۱(x))F۲(ψ−۱(y))
F̄۱(ϕ−۱(x))F̄۲(ψ−۱(y))

ΛX,Y (ϕ
−۱(x), ψ−۱(y))

سیبویا مفصل ٢-٢
باشند F۲(y) و F۱(x) حاشیه�ای توزیع توابع و F (x, y) توام توزیع با تصادفی بردار یک (X,Y ) اگر

می�شود. تعیین زیر صورت به سیبویا مفصل ،(١.٢) رابطه و اسکالر(١٩۵٩) قضیه به بنا آنگاه

C(u, v) = uvΛ(u, v) ∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲ (٢.٢)
است. برقرار نیز Λ(u, v) تابع برای ،١-٢ بخش در شده بیان خاصیت�های تمام که

داریم: همچنین

Ĉ(u, v) = u+ v − ۱+ (۱− u)(۱− v)Λ(۱− u,۱− v)

تابع حسب بر نیز اسپیرمن و کندال وابستگی ضرایب و λu و λl دمی وابستگی اندازه�های این بر عالوه
می�شوند. بیان Λ(u, v)

λl = lim
u→۰+

uΛ(u, u)

λu = lim
u→۱−

(۱− u) + (۱− u)− ۱+ u۲Λ(u, u)
۱− u

τ = ۴
∫ ۱

۰

∫ ۱

۰
uvΛ(u, v)duvΛ(u, v)− ۱

ρs = ۱۲
∫ ۱

۰

∫ ۱

۰
uvΛ(u, v)duv − ۳

می�شود. ارائه زیر جدول در سیبویا، مفصل�های رده اعضای از برخی

٢-٣برآوردگر�ها
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سیبویا مفصل�های از برخی :١ جدول

Λθ(u, v) θ محدوده مفصل
۱+ θ(۱− u)(۱− v) [−۱,۱] FGM(θ)
exp(−θln(u)ln(v)) [۰,۱] Gumbel(θ)

exp(θ(۱− u)(۱− v)) [−۱,۱] GCA(θ)
(۱− θ(۱− u)(۱− v))−۱ [−۱,۱] AMH(θ)

میگیرد. قرار ارزیابی مورد آنها حدی رفتار و می�شود ارائه Λ وابستگی تابع برای برآوردگر دو بخش این در
می�کنیم. معرفی (١.٢) رابطه به توجه با Λ برای را ناپارامتری برآوردگر دو ابتدا در

به که اند داده پیشنهاد را Λn تجربی برآوردگر همکاران(٢٠٠٧) و کولو (١.٢) فرم در Λ برآورد برای •
است. شده ساخته توام و ای حاشیه توزیع�های تجربی برآوردگرهای از استفاده با و plug-in روش وسیله
برآوردگر (٢٠٠٨) همکاران و مورتین کوچک های نمونه برای بهتر برآوردگر یک آوردن دست به برای •
توام توزیع�های برای را هسته�ای هموار برآوردگر�های که اند داده پیشنهاد (١.٢) فرم در Λ برای را Λ̂ هموار

می�گیرد. نظر در حاشیه�ای و

k : و باشد (X,Y ) از تصادفی نمونه یک {(Xi, Yi); i = ۱, . . . , n} کنید فرض .٣.٢ تعریف
و
∫ ∫

k(u, v)dudv = ۱ بطوریکه باشد متغیره دو هسته تابع یک R۲ −→ R

k(x, y;h۱, h۲) =
۱

h۱h۲
k(

x

h۱
,
y

h۲
) hj(n) ≥ ۰; j = ۱,۲

n −→ ∞ زمانیکه hj(n) −→ ۰ بطوریکه
و

K(x, y) =

∫ x

−∞

∫ y

−∞
k(u, v)dudv

و

K(x, y;h۱, h۲) = K(
x

h۱
,
y

h۲
)

می�باشد. زیر بصورت F (x, y) توام توزیع هموار برآوردگر آنگاه

F̂ (x, y) =
۱
n

n∑
i=۱

K(
x−Xi

h۱
,
y − Yi
h۲

)

∫
kj(u)du = بطوریکه باشند حقیقی و کراندار متقارن، توابع kj(.), j = ۱,۲ فرضکنید تعریف٢.۴.

و ۱
kj(u;hj) =

۱
hj
kj(

u

hj
)

و

Kj(w) =

∫ w

−∞
kj(u)du, Kj(w;hj) = Kj(

w

hj
)
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می�باشند. زیر صورت به ترتیب به F۲(y) و F۱(x) حاشیه�ای توزیع�های هموار برآوردگر آنگاه

F̂۱(x) =
۱
n

n∑
i=۱

K۱(
x−Xi

h۱
)

F̂۲(y) =
۱
n

n∑
i=۱

K۲(
y − Yi
h۲

)

می�باشد. زیر صورت به (١.٢) فرم در Λ برای Λ̂ هموار برآوردگر بنابراین

Λ̂(F̂۱(x), F̂۲(y)) =
F̂ (x, y)

F̂۱(x)F̂۲(y)
∀(x, y) ∈ R۲; F̂۱(x), F̂۲(y) ≥ ۰ (٣.٢)

می�کنیم. بیان (٢.٢) رابطه به توجه با Λ برای را ناپارامتری برآوردگر دو حال
کنید فرض اند. آورده دست به (٢.٢) فرم در Λ برای تجربی برآوردگر یک همکاران(٢٠٠٨) و مورتین •

باشند. زیر صورت به ترتیب به Y و X حاشیه�ای و توام توزیع تجربی برآوردگر�های

Fn(x, y) =
۱
n

n∑
i=۱

I(Xi ≤ x, Yi ≤ y)

F۱n(x, y) =
۱
n

n∑
i=۱

I(Xi ≤ x)

F۲n(x, y) =
۱
n

n∑
i=۱

I(Yi ≤ y)

داریم plug − inروش از استفاده با و (٢٠٠۴) همکاران و فرمانیان بنابر آنگاه

Cn(u, v) = Fn(F
−۱
۱n (u), F−۱

۲n (v)) ∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲
می�باشد. تجربی مفصل که

می�باشد. زیر صورت به (٢.٢) رابطه به توجه با Λ تجربی برآوردگر بنابراین

Λn(u, v) =
Cn(u, v)

uv
∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲ (۴.٢)

هسته�ای هموار برآوردگر یک از استفاده همکاران(٢٠٠٨) و مورتین بهتر نتایج آوردن دست به برای •
می�کنند. پیشنهاد را است شده ساخته plug-in روش به که (٢.٢) فرم در Λ برای

(٢٠٠۴) همکاران و فرمانیان بنابه آنگاه گفتیم قبال که باشند همان�هایی F̂۲ و F̂۱ و F̂ کنید فرض
می�باشد. زیر صورت به مفصل برای هموار برآوردگر

Ĉ(u, v) = F̂ (F̂۱
−۱

(u), F̂۲
−۱

(v)) ∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲

که

F̂۱
−۱

(u) = inf{x ∈ R; F̂۱(x) ≥ u}
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و

F̂۲
−۱

(v) = inf{y ∈ R; F̂۲(y) ≥ v}
می�باشد. زیر صورت به (٢.٢) فرم در Λهموار برآوردگر بنابراین

Λ̂(u, v) =
Ĉ(u, v)

uv
∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲ (۵.٢)

می�کنیم بیان را برآوردگر�ها این حدی رفتار ادامه در
بگیرید. نظر در را زیر نظم شرایط

دارد. کراندار q مرتبه مشتق F -١
هستند. شیتس لیپ F۲ و F۱ -٢
n −→ ∞ زمانیکه h −→ ۰ -٣

lim
n→∞

√
nhq = ۰-۴∫

R

∫
R x

jylk(x, y)dxdy = ۰ ۱ ≤ j + l < q-۵∫
R

∫
R |x|j |y|l|k(x, y)|dxdy <∞ ۱ ≤ j + l < q-۶∫

R

∫
R(|x|+ |y|)dK(x, y) <∞ -٧

آنگاه باشد برقرار ٧ تا ١ شرایط اگر باشد پیوسته تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .۵.٢ قضیه

Λ̂(F̂۱(x), F̂۲(y)) −→P Λ(F۱(x), F۲(y)) (x, y) ∈ R۲a.s n→ ∞

داشته پیوسته حاشیه�ای توزیع توابع F و باشد پیوسته تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .۶.٢ قضیه
آنگاه باشد داشته پیوسته جزئی مشتقات C(u, v) مفصل تابع باشدو

Λn(u, v) −→P Λ(u, v) ∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲

اینکه فرض با و تا٧ ١ شرایط تحت باشد. پیوسته تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .٧.٢ قضیه
آنگاه باشد پیوسته جزئی مشتقات دارای C(u, v) مفصل تابع

Λ̂(u, v) −→P Λ(u, v) ∀(u, v) ∈ [۰,۱]۲
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