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 الخالصة

وقداحتوتالدراسة.ٌعتبرتوزٌعوٌبلمنالتوزٌعاتالمهمةالمستخدمةفًالمعولٌةوفًتوزٌعفتراتالبقاء
علىتوزٌعوٌبلذوالمعلمتٌنوذوالثالثمعالموكذلكتوزٌعبايوٌبلذوالخمسةمعالموالذذيلذمتتقذرهلذعالعدٌذد
منالكتبوالمصادرالنعمنالمواضٌعالحدٌثةجداحٌثانعٌعتمدعلذىتذوزٌعًوٌبذلذوالمعلمتذٌنوذوثذالثمعذالم
)لالخذروبذدم هذذٌنالتذوزٌعٌنٌ هذر()الحدهماواضافةمعلمذةالموضذع ()والشكلα(باستخداممعلمتًالقٌاس
 .توزٌعٌحتويعلةخمسةمعالماثنانمنتوزٌعوثالثةمنتوزٌعاخر
وقدتمالتقرهفًهذاالبحثالىعالقةتوزٌعاتوٌبلمعالتوزٌعاتاالخرىمثذلالتوزٌذعاالسذًوتوزٌذعكذايو
 .)توزٌعكاماوتوزٌعكامبل(القٌمةالمتقرفة
هذاوقدكانت هناكجملةمنالمالح اتالتًاخذتبن راالعتبارمنهااهمٌذةهذذاالتوزٌذعوتقبٌقاتذعفذًمجذال
 .المعولٌة
 .4002لقداعتمدتالدراسةعلىاخرالبحوثوالدراساتالحدٌثةعنهذاالموضوعولغاٌةشهرماٌس

Abstract
Weibull Distribution is one of most important distribution and it is mainly used in
reliability and in distribution of life time. The study handled two parameter and threeparameter Weibull Distribution in addition to five –parameter Bi-Weibull distribution.
The latter being very new and was not mentioned before in many of the previous
references. This distribution depends on both the two parameter and the three –
parameter Weibull distributions by using the scale parameter (α) and the shape
parameter () in the first and adding the location parameter ()to the second and then
joining them together to produce a distribution with five parameters.
The paper also handled the relationship between Weibull Distribution and the other
known distributions such as the exponential distribution, Chi distribution, Gamma
distribution and Gumbel (extreme value) distribution.
The paper considered a number of important notes including the importance and
the application of Weibull distribution in the field of reliability.
The study depended on the most recent research papers on this subject and until
May 2004.
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 -1المقدمة

منالتوزٌعاتالمستخدمةفًالمعولٌةهوتوزٌعوٌبلحٌثانعمنالممكنانٌعتمدعلىعدةمعالم.
لذلكفانتوزٌعوٌبلٌاخذاالهمٌةالقصوىفًالدراساتالعلمٌةالتذًتعتمذدتحدٌذدفتذرةالبقذاءفذًتقبٌقذات
المعولٌةوانالمعالمالموجودةفًالتوزٌعسواءكانتمعلمتٌناواكثرتشذٌرالذىانالمتغٌذروٌبذللذعمجذال
وانمعلمذةالقٌذاسαتكذوناكبذذرمذنالصذنروانمعلمذةالشذذكل ٌجذبانتكذوناٌضذذا
اكبرمنالصنروهكذالبقٌةالمعالمفًالتوزٌع.

-4هدفالبحث
ٌهدفالبحثالىدراسةتنصٌلٌةلتوزٌعوٌبلفًحاالتعواكثرالتوزٌعاتالمترابقةمعذع.ولذذلكاحذاول
اناعقًفكرةموسعةعنهذاالتوزٌعالمستخدمفًكثٌرمندراسذاتفتذرةالبقذاءlife timeوفذًمختلذف
المجاالتوالتًتسمىفًبعضالكتبتحلٌلوٌبلاوتحلٌذلبٌانذاتالبقذاءlife data analysisوالذذيعذن
قرٌقعٌتمكنالباحثمنانٌصلالىالتنبؤحولفترةالبقاء.

-3توزٌعوٌبل
استخدمتوزٌعوٌبلعام8598منقبلالباحثوالديوٌبل()Wallodi Weibullللعذرضالتجرٌبذً
لمشاهدةالتغٌرفًتمددالحدٌدواٌضااستخدامهذاالتوزٌعفًالتغٌرفذًفتذرةالخدمذةالتذًٌقضذٌهامو نذو
االذاعة.وقدشذاعاسذتخدامتوزٌذعوٌبذلذوالمعلمتذٌنوالمتعذددالمعذالموالذذيسذتذكراسذتخداماتعالحقذافذً
مجالالمعولٌةوفًتجارباختبارالبقاءولذلكنرىتقبٌقاتعشملتتوزٌعفترةالبقاءومختلفحاالتالنشذل
باالضافةالىبناءالنماذجفًالمعولٌة.
انهذاالتوزٌعٌمكناختصارهالىالتوزٌعاالسذًعنذدماتكذونمعلمذةالشذكلتسذاويواحذدوانتوزٌذع
وٌبللعمعدلفشلمتزاٌدعنذدماتكذونمعلمذةالشذكلاكبذرمذنواحذدولهذامعذدلفشذلمتنذاقنعنذدماتكذون
معلمةالشكلاقلمنواحد.
لذعمعلمذةالقٌذاسα > 0ولذعمعلمذة
انالمتغٌذروٌبذل :α,والذذيفٌذعالمجذال
الشكل > 0ولذلكفاندالةالكثافةاالحتمالٌةp.d.f.تكونكماٌلً:

وعنقرٌههذهالدالةممكناننحصلعلىالدالةالتجمٌعٌةc. d. f.
امادالةالخقرHazard functionفت هربالشكلالتالً
والمتوسقلهاهو
والتباٌنهو
والعزومrthحولالمتوسق
وانمٌزةالبقاءلـ()αلهاخاصٌة
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3-8عالقاتمتغٌروٌبل
-8انالمتغٌروٌبل

الذيفٌعمعلمةالشكل=1تمثلالمتغٌراالسًExp: αمعالمتوسقα

-4انالمتغٌروٌبل

هومتغٌررالٌعRayleigh Variateوالذيفٌعمعلمةالشكل=2

-3انالمتغٌذذذذذذذذذذذروٌبذذذذذذذذذذذل

لذذذذذذذذذذذععالقذذذذذذذذذذذة بقٌمذذذذذذذذذذذةالمتغٌذذذذذذذذذذذرالقٌاسذذذذذذذذذذذًالمتقذذذذذذذذذذذرف

)v: 0,1 (standard Extreme Value Variateوكماٌلً:

3-4تقدٌرالمعلمةParameter Estimation
منالممكنالحصولعلىتقدٌرالمعلمةباستخدامقرٌقذةاالمكذاناالع ذم M. L. E.لقٌمذة



لمعلمةالشكلوالقٌاسعنقرٌهحلهابواسقةالمعادالتفنحصلعلىقٌمة

ومنالممكنتولٌداالرقامالعشوائٌةلمتغٌروٌبل

باستخدامالعالقةالتالٌة

3-3توزٌعوٌبلذوالثالثمعالم
مذذنالممكذذنالحصذذولعلذذىتوزٌذذعوٌبذذلذوالذذثالثمعذذالمباالعتمذذادعلذذىتوزٌذذعوٌبذذلذوالمعلمتذذٌنمذذع
اضافةمعلمةثالثةوهًمعلمةالموقعوالتًٌشارالٌهابالرمز(()كاما)وانالدالةالكثافةاالحتمالٌةp. d.
f.لهاتكونصنرعندماX < ولذلكٌكونلدٌناتوزٌعوٌبلمعنققةاالصل()فًالتقبٌقاتالمعولٌذةان
هذهالمعلمةتشٌرالىاقلفترةبقاء()Minimum Lifeولكنهذاالٌعنذًبالضذرورةعذدمامكانٌذةحذدوث
سذوفٌوضذللنذاان > 0
حذاالتفشذلتحذتهذذهالقٌمذةفذًالمسذتقبلووانالمتغٌذروٌبذل
تشٌرالىمعلمةالموقعوانα > 0تشٌرالىمعلمةالقٌاسوان > 0تشٌرالىمعلمذةالشذكلوانالمجذال
واندالة p. d. f.تكون

واندالة c. d. f.

ودالةالخقرHazard function
وانالمتوسقهو
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والتباٌن
وٌتمتولٌدالعددالعشوائًلتوزٌعوٌبلذوالثالثمعالمباستخدامالعالقةالتالٌة

3-2توزٌعبايوٌبلBi- Weibull Distribution
من الممكنالحصولعلذىتوزٌذعبذايوٌبذلمذناشذتراكتذوزٌعٌنلذـ(وٌبذل)وهذذاسذٌوفرلنذانمذوذج
توزٌعلعشكلمرن.ومنالممكنالحصولعلىمرونةاكثذرباضذافةاكثذرمذنتذوزٌعٌنلذـ(وٌبذل)وهذذاممذا
ٌزٌدمنعددالمعالمالمقدرة.
لقدتماقتراحعددمنالبحوثالخاصةبتوزٌعبايوٌبلمنقبلعددمذنالبذاحثٌنوتختلذفهذذهالبحذوثفذً
قرٌقةربقهذٌنالتوزٌعٌنلـ(وٌبل)وفًعددالمعالمالخاصةبهما.

3-9توزٌعبايوٌبلذوخمسةمعالمFive parameter Bi- Weibull Distribution
هناكتوزٌعاخرلـ(وٌبل)ٌدعىبايوٌبلذوخمسةمعالموحٌثفٌعمعلمةالقٌاسλ>0ومعلمذةالشذكل
.θ>0كذلكتوجدحالةاخرىعندماتكونمعلمذةالموضذع≥0ومعلمذةالقٌذاسα>0ومعلمذةالشذكل.>0
وانهذاالتوزٌعٌمكنالحصولعلٌعمندالتًالخقرلوٌبل.
وانهذهالدالةاالولىتتكونمنمعلمتًدالةالخقرلوٌبلكمافًالمعادلةالتالٌة:
حٌثانٌXمثلمركبةالعمرووان)ٌh(xمثلدالةالخقرفًالعمرXوانٌλمثلمقلوبمعلمةالقٌاسوان
θهًمعلمةالشكل.وعندماتكونالحالةθ=1تعتمدعلىمعدلفشلالثابت.λ
امذذادالذذةالخقذذرالثانٌذذةفهذذًتتكذذونمذذنثذذالثمعذذالملدالذذةالخقذذرلوٌب ذلوالتذذًتعمذذلعنذذدماتكذذونX>فذذً
المعادلةالتالٌة:
حٌثان ,α, تمثلمعالمالشكلوالقٌاسوالموضعكمافًتوزٌعوٌبلذوالثالثمعالم.
فذذاذاتذذماضذذافةهذاتٌنالذذدالتٌنللخقذذرفسذذوفنحصذذلعلذذىتوزٌذذعبذذايوٌبذذلذوالخمسذذةمعذذالموبذذذلكتكذذون
معادالتالخقروالمعولٌةكماٌلً:
دالةالخقر:

واندالةالبقاء

فلواستخدمناالمعادلتٌنالخاصتٌنبدالةالبقاءللبايوٌبل)S(xلحسابقٌملـ)S(xولجمٌعقٌمXمنالصنر
الذذذى)(+2αوبعذذذدهاتحنذذذ النتذذذائ فذذذًجذذذدولوتولذذذدالعذذذددالعشذذذوائًالبسذذذٌق uniform random
.variable
ونن رالىقٌم()xالمعتمدةعلى:
S(x)=R

مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌةالمجلد81العدد76

153

مالحظات على توزيع ويبل

-2حاالتتوزٌعوٌبل
منخاللاالشكالالمدرجةادناهنرىاالختالففًمنحنىالدالةاالحتمالٌةp. d. f.لتوزٌعوٌبلعندما
وكذذلكفذًدالذةc. d. f.واخٌذرا
اوعندما
اوعندما

فًدالةالخقذرللحذاالتالتذًذكذرتفذًتوزٌذعوٌبذل.ومذنخذاللهذذهاالمثلذةنالحذ التغٌذرالذذيٌحذدثفذً
منحنٌذاتالدالذةوخاصذةفذًدالذةالخقذرللبذايوٌبذلوالذذيٌشذبعشذكلالحذوض()bath tubوالتذًتتعلذه
بتقبٌهالمعولٌةعلىحذاالتالنشذلالناتجذةعذنكذلمذناالسذتهالكواالحتذراهمعذا.وانمذدىاالشذكالالتذً
ٌاخذذذهاتوزٌذذعبذذايوٌبذذلٌكذذونكبٌذذروذلذذكالنذذعممكذذنالجمذذعبذذٌنمعذذدلًحذذالتٌنمذذنحذذاالتالنشذذلوفمذذثال
االحتراهواالستهالكاوحالتًالعشوائٌةمعاالستهالكاواالحتراهمعالعشوائٌةاوالعشوائٌةمذععشذوائٌة
اخرى.وفًمرحلةاخرىفان ٌجبانالٌشذترقكونهذااكثذرمذنواحذد.وكذذلكفذانθالٌتقلذبانتكذون
اقلمنواحد.
وفًالمجاالتالعمل ٌةفانمناهممٌزاتتوزٌذعبذايوٌبذلذوالخمذسمعذالمهذواسذتخدامعلتشذخٌنبداٌذة
االستهالك.
وتوضلالمنحنٌاتاالربعةاالولىتوزٌعوٌبلذوالمعلمتٌنوعندماتكونمعلمةالقٌذاسα=1فذًحذٌنتاخذذ
معلمةالشكلقٌممختلنةكمافًالشكل(.)8كذلكٌقلهعلىتوزٌعوٌبلذوالمعلمةالواحدةعندما.α=1
وٌشٌرالشكل()4الىتوزٌعوٌبلذوالثالثمعالمعندما=1وα=2و=2والشكل(ٌ)3شٌرالىتوزٌذع
وٌبلذوالخمسةمعالمعندما=3وα=4و=4وθ=0.7و.λ=0.1
ولذلكنالح التغٌرالذيٌحدثفًالمنحنٌاتفنًاالولنرىالحالذةالتذًتمثذلالتوزٌذعاالسذًووهكذذالبقٌذة
الحاالتالتًتمثلتوزٌعرالٌعوالتوزٌعالمتقرف.
فلوتماجراءاختبارباخذعٌنةمقدارها()80وحداتمتماثلةلننسالو ٌنةوبننسمسذتوٌاتالجهذدولنتذرة
()840ساعةوذلكلغرضحسذابعذدمالمعولٌذةلنتذرةتشذغٌلقذدرها()447سذاعةوحسذابفتذرةالضذمان
بمعولٌة85%ومنخاللاالختبارفشلت()7وحداتللنتراتالزمنٌةالتالٌة:
840و53و69و93و32و87
فًحٌناستمرتالوحداتاالربعةالباقٌةبالعملالىمابعد()840ساعة.وبعدتحلٌلهذهالبٌاناتباستخدام
توزٌعوٌبلذوالمعلمتٌنكانتالنتائ التالٌة:
انمعلمذذذذةالقٌذذذذاسα=822.3738وانمعلمذذذذةالشذذذذكل =8.4056وان=0.99والسذذذذتخراجعذذذذدم
المعولٌةنستخلنالمعلوماتمذنمخقذقاالحتمذاللتعٌذٌننقذاقالتقذاقعمذعالنتذرةالمتوقعذةومذنثذمقذراءة
نققةعدمالمعولٌةعلىمحورالصاداتوٌتماحتسابعدمالمعولٌةللوحداتبقٌمة82%
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-9تقبٌهفًتوزٌعوٌبل
فًالتجربةالعلمٌةالتالٌةتمتالمقارنذةبذٌنتوزٌذعوٌبذلوالتوزٌذعالقبٌعذًحٌذثكانذتالنكذرةهذًمقابقذة
بٌانذذاتقذذذوةالتحمذذذلللمذذذوادالصذذذلدة(القابلذذذةللتكسذذذراوالتشذذذقه)التالٌذذذة:نترٌذذذدالسذذذلٌكونSi3N4وكاربٌذذذد
السلٌكونSiCواوكسٌدالخارصٌنZnOلتوزٌعوٌبلوالقبٌعً.
لقدشاعاستخدامالموادالقابلةللتكسراوالتشقهمثلالسٌرامٌكوالصخوروالكونكرٌتوغٌرهافذًاالعمذال
الهندسٌةلشذدةمقاومتهذاللحذرارةوالتاكذلواالسذتهالك.االانهذذهالمذوادقابلذةللتشذقهاوالتكسذروانقذوة
تحملهاتختلفمنمادةالىاخرى.
انتقٌٌمالمعولٌذةللمذوادالصذلدةٌتقلذبمعالجذةاحتمالٌذة.فقذدوجذدبذانتوزٌذعوٌبذلذوالمعلمتذٌنقذدنجذل
بوصفحاالتكثٌرةلبٌاناتالتكسراوالتشقهوخاصةبالنسبةللموادالصلدة.وانالتوزٌعالقبٌعذًوتوزٌذع
كذاوس(ٌ)Gaussianعتبذرانمذذنالتوزٌعذاتاالساسذٌةالمسذذتخدمةفذًهذذاالمجذذالاضذافةالذىالتوزٌعذذات
االخذذرىلحذذاالتالنشذذلوالمتمثلذذةبذذالتوزٌعالقبٌعذذًاللوغذذارٌتمًوتوزٌذذعالقٌمذذةالمتقرفذذةمذذنالنذذوعاالول
وغٌرها.وبصورةعامةفانعٌمكنتشخٌنالنموذجالمناسبباسذتخداماختبذارحسذنالمقابقذة.وسذوفتذتم
المقارنذذذةبذذذٌنتوزٌذذذعوٌبذذذلذوالمعلمتذذذٌنوذوالذذذثالثمعذذذالموالتوزٌذذذعالقبٌعذذذًعلذذذىبٌانذذذاتلهذذذذهالمذذذواد
السٌرامٌكٌة.
اناالحتمذالالتراكمذذًللنشذذلللمذذادةالصذلدةٌعتمذذدعلذذىقذذوةالتحمذذلوانتوزٌذعوٌبذذللقذذوةالتحمذذلٌمكذذن
تمثٌلعبـ)F(حٌثان
حٌثان
هًقوةالتحملالقبٌعٌةللمادة.
هًالحداالعلىلقوةالتحمل(الذيالٌ هردونعأيالتكسر)
mهومعاملوٌبل
انمعاملوٌبلهوقٌاسلتشتٌتقوةالتحملوٌعتبرمعاملالشكلفذًالتوزٌذعلذذافذانp. d. f.لتوزٌذعوٌبذل
ذوالثالثمعالمهو

تكونمساوٌةللصنرفًمع مالتقبٌقاتالعملٌة.
وانقٌمة
را.
امذااذاتذمتصذنٌعالمذادةالصذلدةبذدونعناٌذةكافٌذةفذانقذوةالتحمذلسذتتمثلبتوزٌعذاتاقذلاواكثذرتنذذا 
ولذلكفقدٌكونالتوزٌعالقبٌعًهواالكثرمالئمة.
وفًهذهالحالةتكوندالة p. d. f.كماٌلً:

حٌثان وهماالمتوسقواالنحرافالمعٌاري.
وانافضذلقرٌقذةلتقذدٌرالمعذالمالمجهولذةهذًقرٌقذةاالمكذاناالع ذم)(maximum likelihoodوالتذً
تنت اصغرقٌمةلمعالمالتغٌر.
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حٌثاناالمكاناالع مM. L.لدالةp.d.f.هو

وكذلكفانالدالةاللوغارٌتٌمٌةلـM. L.تكون

ولذلكفانتقدٌرالمعالمٌتمباٌجادالدالةاللوغارٌتٌمٌةلـM. L.وانالمعادلةالتالٌةهًالٌجادmمن Nمن
قوةالتحملالمقاسة 

فٌتماستخراجقٌمة mبالتجربةوالخقأوبعدهاٌتمحساب

منالمعادلةالتالٌة:

امابالنسبةللتوزٌعالقبٌعٌةفانعمعروفلدٌناكٌنٌةاستخراج و



انقرٌقذذةM. L.تعتبذذرمذذنافضذذلالقذذرهلالسذذتخدامفذذًهذذذاالمجذذالوٌمكذذنتوسذذٌعهالتشذذملمقارنذذةبذذٌن
النمذاذجباسذتخداماسذلوباكذاٌكً)(Akaike information Criterion, AICوالتذًتبذدابذربقM. L.مذع
التغٌربٌنالتوزٌعالحقٌقًوالتقدٌريوباإلمكانعرضهاكماٌلً:

حٌث

هولوغارٌتم  M. L.لنموذجوهوعذددالمعذالمالمذرادمقابقتهذاللنمذوذجوانالذرقم4هذوعامذل

اضافً.فاذاكانتوزٌعوٌبلذوالثالثمعالمفانK=3هوالسائدعلذىبذاقًالتوزٌعذاتمثذلالقبٌعذًووٌبذل
ذوالمعلمتٌنK=2ووٌنبغًانٌبٌنمقابقةجٌدةلقوةالتحملوأيان:
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حٌثان

هوالنرهفًقٌم)(AICلـ

و



فقدوجداناختبارقذوةالتحمذللذثالثمذوادسذٌرامٌكٌةوهذًنترٌذدالسذلٌكون Si3N4وكاربٌذدالسذلٌكون SiC
واوكسٌدالخارصٌن ZnOلهاقوةتحملترتبقباحتمالفشلتقدٌريهو:

حٌثانٌiشٌرالىالنموذجوNالعددالكلًوانp. d. f.المتعلقةبـ

وkتكون

والذيٌستخدملمقارنةالمقابقةمعالدالةالتوزٌعٌة
والجدولالتالًٌوضذلالقذٌملذـ:Nعذددالتجذاربللسذٌرامٌك Si3N4و SiCوZnOو
رقماكاٌكًلتوزٌعوٌبلذوالمعلمتٌنو
Anالذيٌمثلرقماكاٌكًفًالتوزٌعالقبٌعًو

الذذيٌمثذلرقذماكذاٌكًفذًتوزٌذعوٌبذلذوالذثالثمعذالمو
الذيٌمثلمقدارالنرهبٌنالتغٌرٌن:
النموذج

 An
6.00
8.36
-9.76


724.61
665.71
768.93

الذذيٌمثذل

736.66
665.13
714.50

739.61
661.38
718.45

99
69
805

Si3N4
SiC
ZnO

وفذذًالجذذدولاعذذالهنالحذ نتذذائ المذذوادالصذذلدةمبٌنذذةوانتوزٌذذعوٌبذذلذوالذذثالثمعذذالمغٌذذرمقذذابه
بصذورةكبٌذرةبذذالرغممذنادخذذالمعلمذةجدٌذذدةهذًمعلمذةالموضذذع.حٌذثالٌمكننذذااننقذولانذذعافضذلمذذن
توزٌعوٌبلذوالمعلمتٌنولكنعلىاالقلفانقٌمAICالمحتسبةهناوللحاالتالثالثهًاكبرمنالصنر
ولذلكفانتوزٌعوٌبلذوالمعلمتذٌنهذوافضذلمذنالتوزٌذعالقبٌعذًفمذنالجذدولاعذالهنذرىانحالذة
السٌرامٌكSi3N4تمثلتوزٌعوٌبلافضلتمثٌلامافٌماٌخنسٌرامٌكZnOفانسلوكعمعاكستماماوفً
حالةسٌرامٌكSiCفٌ هرانعٌمٌلالىتوزٌعوٌبلولكنالنرهلٌسكبٌربٌنالتوزٌعٌن.
واخٌراتجدراالشارةالىانالقرٌقةالمقترحةهناٌمكنتقبٌقهاالختٌارافضلتوزٌعبٌنثالثذةاواكثذر
منالتوزٌعاتحٌثناخذقٌمAICوكمذامعرفذةفذً()9لمعرفذةتذاثٌرالتحمذلومذنثذمتقبٌقهذاقذوىالتحمذل
لعددمنالموادالمختارة.وقدبٌنتالنتذائ لهذذهالتجربذةبانذعالتوجذددالئذلكافٌذةعلذىانتوزٌذعوٌبذلهذو
دائماافضلمنالتوزٌعالقبٌعًاوالتوزٌعاتاالخرىاالاناالستخدامالمقلهلتوزٌعوٌبلعلىقذوةالتحمذل
للموادالصلدةقدالٌكوندقٌقامالمتؤخذالعواملالنٌزٌائٌةاالخرىوالمرتبقةبالتكسربن راالعتبار.
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-7االستنتاجاتوالمالح ات
-8انعائلةتوزٌعوٌبلتتدرجفًمستوىتعقٌدهابداٌةمنالسالباالسذًوالوٌبذلالثنذائًالمعذالموالوٌبذل
ذوالثالثمعالمونهاٌةبالبايوٌبلوالوٌبلذوالخمسةمعالم.
-4انالسالباالسًٌمثلابسقانواعتوزٌعوٌبلوتكوندالةالخقرفٌعثابتة.
-3انالوٌبلالثنائًالمعالمٌضمفذًنماذجذعدوالخقذرمتناقصذةوثابتذةاومتزاٌذدةوكمذاٌالحذ فذًالشذكل
(.)8
 -2اننموذجوٌبلذوالثالثمعالمٌضٌفمعلمةالموقعالىنمذوذجوٌبذلالثنذائًالمعذالموت هذرالدالذةكمذا
موضلفًالشكل(.)4
-9انتوزٌعبايوٌبلٌسملبضماثنانمندوالالخقرالمتناقصةوالثابتةاوالمتزاٌدة
-7مماذكراعالهنستنت ان:



-6عنذذدماتكذذون

فذذانتوزٌذذعوٌبذذلٌنحذذرف()degeneratesعنذذدαولذذذلكفذذاندوالوٌبذذل

عندماتكون كبٌرةتصبللهاقمةحادة()sharp peak
-1اندالةوٌبلتاخذشكالمشابهاالىتوزٌعاتكاما
-5انمٌزةالبقاءلهاخاصٌة
بغضالن رعنقٌمة 
-80انمتغٌروٌبلالذيلعمعلمةالشكلٌβ=1مثلالمتغٌراالسذًوشذارلذع
ان


وهذذامعنذاه

-88انمتغٌروٌبلالذيلعمعلمةقٌاسαومعلمةالشكل=2هومتغٌركاي)chi (n,عندماn=2و 
= αوهذامعناه
وهذاماٌسمىبتوزٌعرالٌع)Ray(αاو()Rayleigh Distribution
-84انمتغٌروٌبلالذيلعمعلمةالقٌاس

ومعلمةالشكل=2تمثلمتغٌركاي

)chi(n, عندماn=2و

وهذااٌضاٌسمىتوزٌعرالٌع

( Ray

=

121
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لعتكونp. d. f. فان

ٌمثلمتغٌروٌبلXاذاكان-83

(Gumbel Distribution))فًتوزٌعكامبلextreme value(وهذهتمثلالقٌمةالمتقرفة
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