
مفصل پارامتر براورد در پارامتری نیمه و پارامتری روشهای مقایسه

١ نوقابی جباری هادی خرمی، سمیه

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، گروه

پردازیم. می مفصل پارامتر پارامتری نیمه و پارامتری براورد روشهای معرفی به مفصل پارامتر براورد اهمیت به توجه با مقاله، این در چکیده:

شود. می انتخاب روش بهترین و شده مقایسه مفصل پارامتر براورد روشهای از برخی سازی شبیه از استفاده با سپس

مفصل تاوانیده، ماکسیمم درستنمایی ماکسیمم، درستنمایی کناری، توابع استنباط کلیدی: واژه�های

.62G05 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

زیادی عالقه ها توزیع این پارامترهای براورد و چندمتغیره توزیع توابع سازی مدل به آماردانان ها، متغیر بین وابستگی رفتار مطالعه خاطر به

در را ها توزیع از محدودی دامنه تنها و باشد نمی انعطافپذیر کافی اندازه به چندمتغیره نرمال توزیع بر مبتنی متعارف روش چون دارند.

شود. می استفاده ها توزیع این پارامترهای براورد و چندمتغیره توزیع توابع سازی مدل برای مفصل تابع بر مبتنی روشهای از گیرد، برمی

درستنمایی براوردگر روش دو شامل پارامتری روشهای شود. می انجام پارامتری نیمه و پارامتری روش دو به مفصل پارامتر براورد کلی طور به

است. (IFM)٢ کناری توابع استنباط و (ML) ماکسیمم١

جو آورد. دست به براوردگر این مجانبی نرمال توزیع همراه به را ML براوردگر سازگاری خاصیت برقراری برای نظم شرایط (١٩٨٣) لهمن

براوردگر روش دو شامل پارامتری نیمه روشهای داد. قرار مطالعه مورد را روش این های ویژگی و کرد تعریف را IFM روش (١٩٩٧)

توسط مفصل پارامتر براورد پارامتری نیمه روش باشد. می (MD) فاصله۴ مینیمم براوردگر و (PML) تاوانیده٣ ماکسیمم درستنمایی

پرداخت. روش این های ویژگی MDو روش معرفی به (٢٠٠۵) تسوکارا شد. معرفی (١٩٩۵) همکاران و جنست
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مفصل پارامتر براورد پارامتری روشهای ٢

شوند. می معرفی كناری توابع استنباط و ماكسيمم درستنمايی پارامتری براوردگر دو بخش اين در

ماكسيمم درستنمايی براوردگر ١.٢

كنيد فرض باشد. fk(x;αk) و Fk(x;αk) ترتیب به چگالی و توزيع توابع با پيوسته دومتغيره تصادفی بردار يك (X١, X٢) كنيد فرض

پارامترها بردار ξ = (α′١, α
′
٢, θ
′)′ و دهد نشان را (X١, X٢) بردار با متناظر مفصل تابع C(u١, u٢; θ) و باشد Uk = Fk(Xk;αk)

برای h(x١, x٢; ξ) توأم چگالی تابع گاه آن باشند، (X١, X٢) چگالی و توزيع توابع ترتيب به h(x١, x٢; ξ) و H(x١, x٢; ξ) اگر باشد.

صورت به (X١, X٢)

h(x١, x٢; ξ) = c{F١(x١;α١), F٢(x٢;α٢); θ}f١(x١;α١)f٢(x٢;α٢).

صورت به درستنمايی تابع لگاريتم بنابراين است. C با متناظر مفصل چگالی تابع c آن در که شود می تعريف

L(ξ) =
n∏
i=١

h(x١i, x٢i, ξ) (١)

توزيع توابع اگر شود. ماکسیمم ξ̂ ازای به (١) در L(ξ) هرگاه است، ξ پارامتر (MLE) ماكسيمم درستنمايی براوردگر ξ̂ آيد. می دست به

MLاست. آمده دست به براوردگر باشيم، داده تشخيص درستی به را كناری

كناری توابع استنباط روش به پارامتر براورد ٢.٢

فرض كنيم. می مطالعه كناری توزيع توابع های درستنمايی براساس را مفصل-پايه متغيره چند مدل يك پارامترهای براورد بخش، اين در

است: زير صورت Yبه تصادفی بردار توزيع تابع باشند. توزيع هم و ,y١مستقل ..., ym مشاهدات كنيم می

F (y;α١, ..., αm, θ) = C(F١(y١;α١), ..., Fm(ym;αm); θ), (٢)

است. پارامتری های مفصل از خانواده يك C و هستند α١, ..., αm متناظر پارامترهای با متغيره يك توزيع توابع F١, ..., Fm آن در كه

توان می را f(.;α١, ..., αm, θ) توأم چگالی تابع باشد. گسسته يا پيوسته تواند می Y بردار باشد. C مفصل چگالی تابع c كنيم می فرض

دارای Fj و شوند داده ,f١نشان ..., fmوسيله به متغيره يك كناری چگالی توابع كنيم می فرض آورد. دست به (٢) رابطه از گرفتن مشتق با

شده مشاهده تصادفی بردارهای با n حجم به تصادفی نمونه يك برای Y چگالی تابع گاه آن jباشد. = ١, ...,m ازای به fj چگالی تابع

است: زير صورت به y١, ..., yn

f(y;α١, ..., αm, θ) = c(F١(y١;α١), ..., Fm(ym;αm); θ)

m∏
j=١

fj(yj ;αj).
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شود: فرض زير صورت به متغيره يك كناری تابع m برای درستنمايی تابع لگاريتم اگر

Lj(αj) =
n∑
i=١

ln fj(yij ;αj), j = ١, ...,m (٣)

صورت به توأم توزيع برای درستنمايی تابع لگاريتم و

L(θ, α١, ..., αm) =
n∑
i=١

ln f(yi, α١, ..., αm, θ) (۴)

پارامترهای اين كنيم. براورد (٣) رابطه از استفاده با را كناری توزيع توابع پارامترهای ابتدا توانيم می مفصل پارامتر براورد برای گاه آن باشد،

جايگزين (۴) رابطه در α̃١, ..., α̃m ،ML براوردگر پایایی خاصیت از استفاده با سپس دهيم. می نشان α̃١, ..., α̃m با را براوردشده

دهيم. می نشان θ̃ با را شده براورد پارامتر آيد. می دست به θ به نسبت L(θ, α̃١, ..., α̃m) تابع كردن ماكسيمم با θ پارامتر براورد و شوند می

است: زير معادله ,α̃١)جواب ..., α̃m, θ̃) ،B نظم شرايط تحت واقع در

(
∂L١
∂α١

, ...,
∂Lm
∂αm

,
∂L

∂θ
) = ٠. (۵)

ناميدند. (IFM)كناری توابع براساس توابع استنباط را روش اين (١٩٩۶) زو و (١٩٨٨) اسمال و ليش مك

است. (۴) معادله در L از استفاده با θ و α١, ..., αm پارامترهای همه براوردكردن از تر ساده محاسباتی نظر از روش اين

چون آيند. می دست به α̂١, ..., α̂m, θ̂ ماكسيمم درستنمايی براوردهای گاه آن شود، ماكسيمم پارامترها از يك هر به نسبت (۵) معادله اگر

با مقايسه در براوردگرها اين مجانبی نسبی كارايی محاسبه است، تر آسان (α̃١, ..., α̃m, θ̃) براوردگرهای آوردن دست به محاسباتی، نظر از

است. سودمند (α̂١, ..., α̂m, θ̂)

مفصل پارامتر براورد پارامتری نيمه روشهای ٣

از يكی تنها اگر حتی هستند ناسازگار کناری چگالی توابع نادرست تشخيص دليل به مفصل پارامتر براورد برای موجود پارامتری روشهای

چگالی توابع براورد به نیازی روشها این در کنیم. می معرفی را پارامتری نيمه روشهای دليل همين به باشد. نامعلوم کناری چگالی توابع

نیست. کناری

تاوانيده ماكسيمم درستنمايی براوردگر ١.٣

،Xk کناری چگالی و توزيع توابع ترتيب به fk(x;αk) و Fk(x;αk) و باشد پيوسته متغيره دو تصادفی بردار يك (X١, X٢) كنيد فرض

,C(u١باشد. u٢; θ) به مربوط چگالی تابع c(u١, u٢; θ) ,U١)و U٢) بردار با متناظر مفصل ,C(u١تابع u٢; θ) و Uk = Fk(Xk;αk)

(X١, X٢) چگالی و توزيع توابع ترتيب به h(x١, x٢; ξ) و H(x١, x٢; ξ) و پارامترها بردار ξ = (α′١, α
′
٢, θ
′)′ کنید فرض همچنین

ناپارامتری طور به کناری های توزيع كه تفاوت اين با شود می انجام مرحله دو IFMدر روش مانند تاوانيده ماكسيمم درستنمايی روش باشند.
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،(k = ١,٢) باشد Xk١, ..., Xkn تجربی توزيع تابع F̃k كنيم فرض اگر شوند. می براورد متناظر ای نمونه تجربی های توزيع وسيله به

كند: می ماكسيمم را زير عبارت θ براوردگر
n∑
i=١

ln c(F̃١(X١i), F̃٢(X٢i); θ). (۶)

توابع با کناری توزيع توابع چون ناميم. می (PML)تاوانيده درستنمايی يا پارامتری نيمه براوردگر را آن و دهيم می نشان θ̃ با را براوردگر اين

شود. می ناميده تاوانيده درستنمايی روش اين شود، می جایگزین متناظر ای نمونه تجربی توزيع

فاصله ترین کم براوردگر ٢.٣

Cθ : θ ∈ Θ های مفصل از پارامتری خانواده يك ديگر، طرف از Dباشد. ،Xk = (Xk
١ , ..., X

k
n) توزيع تابع به مربوط مفصل كنيد فرض

صورت به مفصل فضای روی T از تابعی عنوان به فاصله ترین کم كنيد فرض شود. می داده برازش ها داده به

T (D) = argminθρ(D,Cθ)

که کنیم می استفاده ρ جای به را مايسز -وان كرامر فاصله جا این در است. (٠,١)n روی احتماالت بين فاصله يك ρ آن در که شود تعريف

است: زير صورت به

ρ(C,D) =

∫
(٠,١)n

{C(u)−D(u)}٢du.

Fاست. به مربوط مفصل D آن در كه باشد F = D(F١, ..., Fn) توزيع از مستقل نمونه يك X١, ..., Xn كنيد فرض .١.٣ تعریف

ناميم. می فاصله ترین کم براوردگر را آن و ,Xkاست k = ١, ..., n مبنای بر تجربی مفصل Cn آن در كه θ̂MD
n = T (Cn) كنيم می تعريف

گیری نتیجه و سازی شبیه ۴

كنيم. می مقايسه R افزار نرم از استفاده با را خاص ارشمیدسی مفصل سه پارامتر براورد پارامتری نيمه و پارامتری روشهای بخش اين در

هم با را آمده دست به مقادیر و کنیم می محاسبه IFM براوردگر به نسبت را مختلف براوردگرهای کارایی درصد روشها، اين مقايسه برای

است: زير شرح به ايم، كرده انتخاب روشها اين مقايسه برای كه مفصلی كنيم.سه می مقایسه

گامبل: مفصل .١

C(u, ν) = exp{−((− log u)
θ
+ (− log ν)

θ
)
١
θ } , θ ∈ [١,∞).

كاليتون: مفصل .٢

C(u, ν) = (u−θ + ν−θ − ١)
−١
θ , θ ∈ [−١,٠) ∪ (٠,∞).
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فرانک: مفصل .٣

C(u, ν) = −θ−١ log{١+
(exp{−θu} − ١)(exp{−θν} − ١)

(exp{−θ} − ١) } , θ ∈ [−∞,٠) ∪ (٠,∞).

(MSE) خطا مربعات میانگین اند. آمده دست به هستند، استاندارد نرمال کناری توزيع توابع كه فرض اين با IFM MLو براوردگرهای

شوند: می تعريف زير صورت به تجربی (B) اريبی و

MSE =
١
N

N∑
i=١
{θ(i) − θ٢{٠

و

B =
١
N

N∑
i=١
{θ(i) − θ٠}

تکرار دفعات تعداد گر بیان N و دهد می نشان را θ واقعی مقدار θ٠ است، سازی شبیه مرحله امين i براساس θ براوردگر θ(i) آن در كه

دست به زير صورت به IFM براوردگر به نسبت E مثل دلخواه براوردگر يك تجربی كارايی ترتيب اين به است. سازی شبیه مراحل مستقل

آيد: می

e(E, IFM) =
MSE(IFM)

MSE(E)
.

به IFM براوردگر به نسبت را MD و PML ،ML براوردگر سه نسبی کارایی و کنیم می تکرار مستقال بار ٢۵٠ را سازی شبیه فرایند

اند. شده ارایه ١ جدول در آمده دست به نتايج هستند. ٠٫ ٨ و ٠٫ ۵ ،٠٫ ٢ کندال تاو وابستگی های اندازه با متناظر θ مقادیر آوریم. می دست

IFM براوردگر به نسبت براوردگرها نسبی کارایی درصد :١ جدول

گامبل کالیتون فرانک

۵٫ ٠٠ ٢٫ ٠٠ ١٫ ٢۵ ٨٫ ٠٠ ٢٫ ٠٠ ٠٫ ۵٠ ١٨٫ ٢ ۵٫ ٧۴ ١٫ ٨۶ θ

٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ ٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ ٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ τ(θ)

١٠۴ ٩۶ ٩٩ ٩٢ ٩۴ ٩٧ ١٠٢ ٩٧ ١٠٢ ML

٩۴ ٨٣ ٨١ ٩٠ ٧٨ ٧٢ ٨٨ ٩١ ١٠١ PML

۵۵ ۵١ ٧١ ۵٩ ۵٧ ۶١ ٧۴ ٧٠ ٨٧ MD

آید: می دست به ١ جدول به توجه با زیر نتایج

است. تر مناسب براوردگرها سایر MLاز براوردگر گامبل، و کالیتون فرانک، های مفصل و θ مختلف مقادیر ازای به .١

کارایی درصد ،θافزایش با فرانک، مفصل در است. یافته MLکاهش براوردگر نسبی کارایی درصد ،θافزایش با کالیتون، مفصل در .٢

یابد. می کاهش PML براوردگر نسبی
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که صورتی در دلیل همین به است. بیشتر براوردگرها سایر از IFM براوردگر به نسبت ML براوردگر نسبی کارایی درصد کلی، طور به

به نسبت پارامتری براوردگرهای اما دارد. ارجحیت دیگر براوردگرهای بر براوردگر این باشند، شده داده تشخیص درستی به کناری های توزیع

براوردگرهای بر پارامتری نیمه براوردگرهای باشند، نامعلوم کناری های توزیع وقتی دلیل همین به نیستند. پایا کناری های توزیع تشخیصدرست

نیمه براوردگر عنوان به PML براوردگر MDاست، براوردگر از بیشتر PML براوردگر کارایی درصد چون بنابراین دارند. برتری پارامتری

شود. می انتخاب مناسب پارامتری
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