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یک می�گیرد. قرار استفاده مورد علوم سایر و اقتصادی پزشکی، مطالعات از بسیاری در که است مباحثی جمله از بقا داده�های تحلیل چکیده:

برای است. گسسته-پیوسته متغیرهای برای بقا رگرسیون مدل برازش دارد، فراوانی کاربرد بیمه و اقتصادی مباحث در خاص طور به که حالت

این در است. مفصل توابع بکارگیری توأم توزیع تابع براورد روش�های متداول�ترین جمله از است. نیاز مورد توأم بقای تابع براورد منظور این

توزیع تابع مفصل، توابع طریق از و پیوسته پنهان متغیر یک تعریف با و شده گرفته نظر در پیوسته گسسته- صورت به کناری توزیع توابع مقاله

است. شده داده برازش گاما-پواسن رگرسیون مدل جزء به جزء سازی ماکسیمم براورد روش و تابع این از استفاده با است. شده براورد توأم

پیوسته. پنهان متغیر گاما-پواسن، رگرسیون جزء، به جزء سازی ماکسیمم الگوریتم مفصل، تابع کلیدی: واژه�های

62Pxx ،62Jxx 62Exx :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

اگر است. نظر مد وابسته متغیرهای بین وابستگی وجود و گسسته-پیوسته کناری توابع با متغیره دو رگرسیون مدل یک برازش مقاله، این در

از استفاده با و C مفصل توسط FY١,Y٢ متغیره�ی دو توزیع تابع مفصل، تابع تعریف براساس باشند، پیوسته تصادفی متغیرهای Y٢ و Y١
رابطه�ی

FY١,Y٢ = C(u, v; ρ)

با که است V = FY٢(Y٢) ∼ U(٠,١) و U = FY١(Y١) ∼ U(٠,١) متغیرهای به مربوط مقادیر v و u رابطه این در می�شود. حاصل

قضیه�ی می�شود. گرفته نظر در FY٢ و FY١ بین وابستگی پارامتر عنوان به ρ همچنین می�شوند. حاصل احتمال انتگرال تبدیل قضیه�ی به توجه

متغیرهای از یکی حداقل چنانچه باشند. پیوسته Y٢ و Y١ اگر تنها و اگر است یکتا� شده معرفی مفصل تابع که می�دارد بیان (١٩۵٩) اسکالر

تابع یکتایی گسسته متغیر(های) حضور در چند هر بود. خواهد یکتا RanFY١ × RanFY٢ بر تنها C مفصل باشند، گسسته نظر مورد

یکنواخت فرضیه�ی احتمال، انتگرال تبدیل قضیه�ی به توجه با اما است، اثبات قابل RanFY١ × RanFY٢ بر آن کردن محدود با مفصل

داده�اند. قرار بررسی مورد را حالت این در موجود مشکالت و محدودیت�ها (٢٠٠٧) نسلهوا و جنست نمی�شود. حفظ کناری توزیع توابع بودن

آمیخته داده�های تحلیل در موجود مشکالت از بسیاری که می�شود ارایه مفصل توابع براساس رگرسیون مدل یک برازش برای روشی مقاله این در
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پیوسته پنهان متغیر یک از است، (٢٠٠٩) همکاران و سانگ توسط شده معرفی رگرسیون مدل از تعمیمی واقع در که مدل این در ندارد. را

می�شود. استفاده گسسته متغیر ساخت برای

آمیخته مفصل مدل برازش ٢

باشند. s٠, s١, . . . , sC مجزا مقدار C + ١ با گسسته تصادفی متغیر Y٢i ∼ FY٢i و پیوسته تصادفی متغیر Y١i ∼ FY١i می�کنیم فرض

می�گیریم: نظر در زیر صورت به Y٢i به نسبت پیوسته پنهان متغیر یک عنوان به را Y ∗i ∼ FY ∗
i
متغیر، دو این توأم توزیع مدل�سازی برای

Y٢i =



s٠ Y ∗i ∈ (−∞, γ١)
...

...

sk Y ∗i ∈ [γk, γk+١)

...
...

sC Y ∗i ∈ [γC ,∞)

است. γC+١ =∞ و γ٠ = −∞ و نامعلوم آستانه�ای مقادیر γ١ < . . . < γC آن در که

می�نماییم. استفاده آمیخته مفصل روش از آن�ها توأم توزیع تابع ساخت برای هستند، پیوسته Y ∗i و Y١i متغیرهای این�که به توجه با ادامه در

به Y ∗i و Y١i توأم توزیع تابع اسکالر، قضیه�ی براساس می�شود. گرفته نظر در C(., .|ρ) دومتغیره گاوسی مفصل توزیع تابع منظور این برای

می�شود: تعیین زیر صورت

FY١i,Y ∗
i
(y١, y

∗) = Φ٢{Φ−١(FY١i(y١)),Φ−١(FY ∗
i
(y∗))|Γ},

با است. Γ =

 ١ ρ

ρ ١

 وابستگی ماتریس با متغیره دو نرمال توزیع تابع Φ٢(., .|Γ) و استاندارد نرمال توزیع تابع Φ(.) آن در که

می�شود: محاسبه زیر صورت به Y٢i و Y١i توأم توزیع تابع ،Y ∗ و Y١ توأم توزیع تابع از استفاده

P (Y١ 6 y١, Y٢ = y٢) =



FY١i,Y ∗
i
(y١, γ١) ; y٢ = s٠

...
...

FY١i,Y ∗
i
(y١, γk+١)− FY١i,Y ∗

i
(y١, γk) ; y٢ = sk

...
...

FY١i(y١)− FY١i,Y ∗
i
(y١, γC) ; y٢ = sC

٢٣٩



می�شود. معرفی Y٢i و Y١i متغیرهای توأم چگالی زیرتابع لم در

که باشد پنهان و پیوسته تصادفی متغیر Y ∗i همچنین باشند. گسسته و پیوسته تصادفی متغیرهای ترتیب به Y٢i و Y١i کنید فرض .١.٢ لم

می�شود: محاسبه زیر صورت به Y٢i و Y١i متغیر دو توأم چگالی تابع است. شده تعریف Y٢i به نسبت

fY١,Y٢(y١, y٢) =



Φ(
q١٢−ρq١√
١−ρ٢

)fY١(y١) ; y٢ = s٠

...
...{

Φ(
qk+١
٢ −ρq١√

١−ρ٢
)− Φ(

qk٢−ρq١√
١−ρ٢

)

}
fY١(y١) ; y٢ = sk

...
...

Φ(
qC٢ −ρq١√
١−ρ٢)

fY١(y١) ; y٢ = sC

تعریف qk٢ := Φ−١(uk٢) = Φ−١{FY ∗
i
(γk)} ،k = ١,٢, ..., C هر برای و q١ := Φ−١(u١) = Φ−١{FYi(y١)} آن در که

می�شوند.

می�شوند: گرفته نظر در زیر صورت به Y ∗i و Y١i وابسته�ی متغیرهای کناری رگرسیون� مدل�های

E(Y١i) = µ١i(z١i,α)

E(Y ∗i ) = µ٢i(z٢i,β)

نامیده ربط توابع µ٢i و µ١i همچنین هستند. کمکی متغیرهای بردارهای z٢i و z١i و رگرسیون ضرایب بردارهای β و α آن�ها در که

متغیرهای می�کنیم فرض می�گذارند. اثر کناری میانگین�های بر صورت چه به کمکی متغیرهای بردار که می�کنند مشخص توابع این می�شوند.

می�کنند. پیروی تعمیم�یافته خطی رگرسیون مدل�های از کناری متغیرهای از یک هر باشند. پواسن و گاما توزیع�های دارای ترتیب به Y٢i و Y١i

بنابراین:

Y١i ∼ Gamma(µ١i , υ
٢) ; ln(µ١i) = z′١iα,

و

Y٢i ∼ Poisson(µ٢i) ; ln(µ٢i) = ln(ei) + z′٢iβ,

برای هستند. Y٢i وابسته�ی متغیر برای کمکی متغیرهای z٢i ∈ Rq و Y١i وابسته�ی متغیر برای کمکی متغیرهای z١i ∈ Rp آن�ها در که

متغیر دو توأم چگالی تابع بنابراین می�شود. استفاده شد، داده شرح که گونه�ای به و آمیخته مفصل روش از Y٢i و Y١i توأم توزیع تابع ساخت

٢۴٠



می�شود: حاصل زیر شکل به Y٢i و Y١i

f(y١i, y٢i|µ١i, υ, µ٢i, ρ) =



f١(y١i|µ١i, υ٢)Dρ

(
F١(y١i|µ١i, υ٢), F٢(γi|µ٢i)

)
; y٢i = ٠

f١(y١i|µi١, υ٢)

[
Dρ(F١(y١i|µ١i, υ٢), F٢(γk+١

i |µ٢i)) ; y٢i ≥ ١

−Dρ(F١(y١i|µi١, υ٢), F٢(γki |µ٢i))

] . (١)

آن در که

Dρ(u١, u
k
٢) := Φ(

qk٢ − ρq١√
١− ρ٢

) = Φ(
Φ−١(uk٢)− ρΦ−١(u١)√

١− ρ٢
).

y = (y′١, ...., y
′
n)
′ کنید فرض بود. خواهیم مدل پارامترهای براورد به قادر مختلف روش�های از استفاده با و چگالی تابع این به توجه با

قسمت این در که توأم مدل پارامترهای بردار .yi = (y١i, y٢i)
′ طوری�که باشد، Y٢ و Y١ وابسته�ی متغیرهای زوجی مشاهدات از برداری

توزیع�های به مربوط پارامترهای بردار ترتیب به θ٢ و θ١ می�شود. تعریف η = (θ١,θ٢,α,β, ρ) صورت به هستیم آن�ها براورد دنبال به

وجود دلیل به .ρ ∈ (−١,١) که است گاوسی مفصل پارامتر نیز ρ و کناری رگرسیون مدل�های ضرایب بردار β و α ،FY ∗
i
و FY١i کناری

صورت به را g(ρ) ∈ R آن، روی بر فیشر z تبدیل انجام با پارامتر، این مقادیر انتخاب در محدودیت

g(ρ) =
١
٢ ln (

١+ ρ

١− ρ )

می�پردازیم. آن براورد به و کرده تعریف

z٢i و z١i ماتریس�ها این در می�کنیم. تعریف را Z٢ = (z٢١, . . . ,z٢n)
′ و Z١ = (z١١, . . . , z١n)

′ طرح ماتریس�های این بر عالوه

هستند. y٢i و y١i به مربوط کمکی متغیرهای از بردارهایی

می�شود. تعریف زیر شکل به η پارامترهای بردار درستنمایی لگاریتم تابع ،(١) در شده معرفی چگالی تابع به توجه با

ℓ(η) =
n∑
i=١

log fY ١i(y١i; z١i,α,θ١) +
∑

k=٠,...,C
∀y٢i=sk

log
{
Φ
(qk+١

٢i (z٢i,β,θ٢)− ρq١i(z١i,α,θ١)√
١− ρ٢

)

− Φ
(qk٢i(z٢i,β,θ٢)− ρq١i(z١i,α,θ١)√

١− ρ٢
)}

آن در که

q١i(z١i,α,θ١) = Φ−١{FY١i(yi;z١i,α,θ١)} for i = ١, . . . , N,

qk٢i(z٢i,β,θ٢) = Φ−١{FY ∗
i
(γk; z٢i,β,θ٢)} for k = ١, . . . , C

٢۴١



. qC+١
٢i (z٢i,β,θ٢) =∞ ،q٠٢i(z٢i,β,θ٢) = −∞ و

موارد برخی در اما می�شود. استفاده ℓ′(η) = ٠ معادله�ی حل از ماکسیمم، درستنمایی روش از استفاده با η̂ محاسبه�ی برای کلی حالت در

روش فیشر، اطالع رافسون، نیوتن- روش مانند عددی روش�های از حالت این در ندارد. وجود درستنمایی لگاریتم تابع برای بسته�ای فرم

درستنمایی لگاریتم تابع دوم مشتق محاسبه�ی به نام�برده روش�های در می�شود. استفاده معادله این حل برای EM الگوریتم یا و گاوسی نیوتن

وجود ℓ(η) دوم مشتق محاسبه�ی امکان بنابراین و بوده پیچیده بسیار درستنمایی تابع موارد از بسیاری در که است حالی در این و داریم نیاز

آن�ها جمله�ی از می�پردازیم، آن شرح به بخش این در که MBP الگوریتم است. شده پیشنهاد متعددی روش�های مشکل این حل برای ندارد.

استفاده مورد است، شده معرفی (٢٠٠۵) همکاران و سانگ توسط که (MBP) ١ جزء به جزء الگوریتم طریق از سازی ماکسیمم روش است.

می�شود: تجزیه رابطه�ی(٢) صورت به درستنمایی تابع لگاریتم روش این در می�گیرد. قرار

ℓ(θ) = ℓw(θ١) + ℓe(θ١,θ٢). (٢)

شبیه�سازی نتایج ٣

رگرسیون مدل یک آمد، آمیخته مفصل رگرسیون در پارامترها براورد روش�های با ارتباط در سوم فصل در آن�چه به توجه با بخش این در

٢٠٠ شبیه�سازی با می�پردازیم. مدل پارمترهای براورد به (MBP) جزء به جزء الگوریتم روش� از استفاده با و گرفته نظر در را پواسن-گاما

رگرسیونی ضرایب بردار برای می�گیرند. قرار مقایسه مورد مفصل رگرسیون ضرایب براورد مختلف روش�های نتایج مستقل تکرار ١٠٠ و مشاهده

گرفته نظر در (−٠/۵,٣) و (−١,٣) مقادیر نیز β = (β١, β٢)
′ ضرایب بردار برای و (١,٣)′ و (١,١)′ مقدار دو α = (α١, α٢)

′

ترتیب به زیاد و متوسط کم، وابستگی ضریب مختلف مقادیر به�ازای شبیه�سازی می�کنیم. فرض را ١ و ٠/۵ مقدار دو ν پارامتر برای است. شده

می�آیند. بدست U(٠,١) توزیع از هریک نیز مستقل متغیرهای که است ذکر به الزم می�شود. انجام ٠/٩ و ٠/۵ ،٠/١ مقادیر با

kام، مرحله�ی از پس وابستگی پارامتر عنوان به ρk و رگرسیونی مدل پارامترهای بردار عنوان به θk١ = (αk١ , α
k
٢ , β

k
١ , β

k
٢ ) گرفتن نظر در با

پارامترها مقداردهی مختلف حالت�های ١ جدول .∥ρk−ρk−١∥ < ١٠−۴ و ∥θk١ − θ
k−١
١ ∥ < ٣−١٠ که می�یابد ادامه زمانی تا الگوریتم

می�شوند. تعریف نیز ٠/٩ و ٠/۵ همبستگی ضرایب برای حالت ١٢ مشابه طور به است. شده داده نشان ρ = ٠/١ ازای به

دقیق�تر بررسی برای هستند. نزدیک اولیه مقادیر به زیادی حد تا شده براورد رگرسیون ضرایب می�شود مشاهده ٢ جدول در که همان�طور

می�کنیم. محاسبه رگرسیون مدل پارامترهای برای را تجربی اریبی موضوع این

١Maximization by parts

٢۴٢



آمیخته رگرسیون مدل ارزیابی مختلف حالت�های :١ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢ ρ ν

١ ١/٠ ١/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

٢ ١/٠ ١/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

٣ ١/٠ ١/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

۴ ١/٠ ١/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

۵ ١/٠ ٣/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

۶ ١/٠ ٣/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

٧ ١/٠ ٣/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

٨ ١/٠ ٣/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

پارامترهای براورد برای تجربی اریبی می�دهد. نشان را جزء به جزء الگوریتم روش به مفصل مدل پارامترهای براورد تجربی اریبی ٣ جدول

براورد در باالیی توانایی جزء به جزء الگوریتم براورد روش دیگر عبارت به است. اندک بسیار پارامترها مختلف حاالت تمام در آمیخته مدل

دارد. مدل پارامترهای

نتیجه�گیری و بحث

رگرسیونی مدل برازش و توأم توزیع تابع براورد جهت مناسب روش یک ارائه�ی مختلف، مباحث در آمیخته رگرسیون مدل�های کاربرد به توجه با

روش از استفاده می�شود، استنباط گاما-پواسن رگرسیون روی بر شده انجام شبیه�سازی نتایج از که همانطور است. اهمیت دارای نظر مورد

دهد. ارائه مدل پارامترهای برای اندک اریبی با براوردهایی می�تواند جزء به جزء ماکسیمم�سازی الگوریتم

مراجع

کارشناسی درجه دریافت برای پایان�نامه سانسور. حضور در گسسته-پیوسته حاشیه�ای توابع دارای مفصل�های .(١٣٩٣) زهرا میریک، عطایی

مشهد. فردوسی دانشگاه ارشد.

٢۴٣



جزء به جزء الگوریتم روش به آمیخته مفصل رگرسیون مدل پارامترهای براورد :٢ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢

١ -٠/٧٣ ١/٠٢ -٠/٩٩ ٢/٩٩

٢ ۴/٣ ١/٧ -١/٠١ ٢/٩٣

٣ -١/۴۶ ٠/٩۶ -٠/۵ ٢/٩٩

۴ ٣/۴۵ ٠/٩٢ -٠/۴٩ ٢/٩۴

۵ ٠/٩٧ ٢/٩٩ -١/٠ ٢/٩٩

۶ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

٧ -١/۴۶ ٠/٩۶ -٠/۵ ٢/٩٩

٨ ۴/٠١ ٠/٩٣ -٠/۴٩ ٢/٩۴

٩ ٠/۵٨ ١/١١ -٠/٩٩ ٢/٩٩

١٠ ٣/٣٨ ١/٠۶ -١/٠ ٢/٩۵

١١ -٠/۶١ ١/١۴ -٠/۴٩ ٢/٩٩

١٢ -٠/٨ ١/١۵ -٠/۴٩ ٢/٩۵

١٣ ٠/٩٨ ٢/٩٩ -٢/٠ ٢/٩٩

١۴ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

١۵ ١/٠٢ ٢/٩٩ -٠/۴٩ ٢/٩٩

١۶ ٠/٩٨ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

١٧ -٠/٩۵ ٠/٩٧ -١/٠ ٢/٩٩

١٨ ٣/٢٧ ١/٠٣ -١/٠ ٢/٩۶

١٩ -٠/٩۵ ٠/٩٧ -٠/۵٢ ٢/٩٨

٢٠ ۴/٣٩ ١/٢١ -٠/۵ ٢/٩۶

٢١ ١/٠١ ٣/٠١ -٠/٩٩ ٢/٩٩

٢٢ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

٢٣ ٠/٩٨ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

٢۴ ١/٠٢ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

٢۴۴



جزء به جزء الگوریتم روش به آمیخته مفصل رگرسیون مدل پارامترهای (×١٠٣) اریبی :٣ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢

١ ٩۴۶/٠ ۵۵/٠٠ ٠/٩۴٠ ١/٩۶٠

٢ ٣٧١/٠ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠

٣ -٢٢/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

۴ ٢١/٠٠ ٣/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

۵ -١۵٩/٠ ۴/٣٠٠ ٠/٠٠٠ -١/١٧

۶ ١٠١/١ ٣/٠٠٠ ٠/٠٠١ ١/٣٠٠

٧ -١١۶/٠ ٣/٩۶٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٨ ٢١/٠١ ۴/۴٠٠ ٠/٠١٢ ١/٠٠١

٩ -٢٧٨٧ ١٢٧/٠ -٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠

١٠ ۴٩٧ ٢۴٠ ١/٠٠٠ -٢٣/٠٠

١١ -١۶/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٢ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٢ -٧٣٣ ٣٧/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٣ ۶١٢٩ ٢١۴/٠ ١/٠٠٠ ٠٠/ ۴٠

١۵ ٩/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١۶ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٧ -٢٨۶/٠ ١/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٨ ٣١۶٠ ۴۵٠/٠ -۴/٠٠٠ -۵٣/٠٠

١٩ ١٣/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢٠ -٩٨١/٠ ١٧/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢١ ١٣۴٣ ٢٩/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢٢ ١٢١/٠ ١٣/٠٠ -١/٠٠٠ ٠/٠٠١

٢٣ ١١۶/٠٨ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢۴ ١/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢۴۵
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