تقدير معلمات ومعولية التوزيع األسي ذي املعلمتني

م.م .حيدر عدنان أمير
املستخلص

من المسائل الميمة في النظرية اإلحصائية تقدير المعممات واختبار الفرضيات ,ونظ ار ألىمية التوزيع

اآلسي ذي المعممتين في تمثيل الوقت المستغرق لمفشل لممركبة أو لألجزاء بعد مرور فترة زمنية معينة

) (t>mلذلك عممنا عمى دراسة ىذا التوزيع االحتمالي ذي معممة القياس

ومعممة الموقع  , µوتقدير

المعممتين بطريقتي العزوم واإلمكان األعظم  ,ثم تقدير المعولية ) R=pr(x>4حيث أعطيت أربع مجموعات

قيم أولية لممعممات (

) وأجريت تجارب المحاكاة عمى ىجوم عينات مختمفةىي

) )n=10,25,50,75,100وكررت كل تجربة ) (L=500مرة وبعد تقدير المعممتين)

) ,عممنا عمى

تقدير معممة المعولية  , Rوقورنت النتائج باستخدام المقياس اإلحصائي متوسط مربعات الخطأ

)

( MSEووجد أن قيم

ىي أعمى من تمك

) ) MSEبطريقة اإلمكان األعظم اصغر منيا)

اإلمكان األعظم في التقدير .

لجميع العينات  ,وكانت قيم

(  , ) MSEمما يؤكد ذلك عمى أىمية طريقة

وقد عرضت النتائج في جداول خاصة  ,أما ترتيب البحث فيشمل أوال الممخص بالمغتين العربية واالنكميزية

والكممات المفتاحية ثم المقدمة  ,اليدف  ,الجانب النظري  ,الجانب التجريبي واالستنتاجات والمصادر .

هصطلحات الرئيسية للبحث /التوزيع األسي ذي المعممتين  ,معممة قياس ) ) ,معممة موقع ), (µ

معممة المعولية ) , (Rالتقدير بطريقة العزوم ) , (MOMالتقدير بطريقة اإلمكان األعظم ) , (MLEالجانب

التجريبي متوسط مربعات الخطأ .
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تقدير معلمات ومعولية التوزيع األسي ذي املعلمتني
 – 1املقذهة

يستخدم التوزيع اآلسي بصورة واسعة في تمثيل توزيع أوقات الحياة لكثير من البيانات في الواقع

التطبيقي ,وىو من التوزيعات اإلحصائية الميمة في التطبيقات العممية كما أشار الى ذلك الباحثون
)](,[8,9,10,11

(
(

تعريف لدالة التوزيع األسي ذي المعممتين (

)(,

),

),

(

),

وقدم

)

(

) ,حيث تمثل ( ) معممة القياس وتمثل ( ) معممة الموقع,

وأن دالة التوزيع األسي ذي المعممتين ميمة في الحصول عمى حدود الثقة والمعولية لتوزيع باريتو وغيرىا

من توزيعات القوى بسبب أمكانية أجراء تحويل من نوع (

التوزيع وتحقيق ىدف البحث .قام الباحثان

) لذلك سنعمل ىنا عمى دراسة ىذا

)(S.P. Ahmad and Bilal Ahmad Bhat

][22

,

باستخدام التقدير البيزي لمعممات التوزيع االسي بسوابق مختمفة وتم توضيح الرسومات واألعداد ليا لمكثافات

السابقة لممعممات بواسطة ) . (S-PLUS Softwareوقام الباحث )(A.M. Hamad

][6

,بتقدير معممة

الوزن ) (scale parameterلمتوزيع اآلسي باستعمال دالة اإلمكان األعظم وطرائق الرسم البياني االحتمالي
لعينات مختمفة  ,كما تم في البحث تطبيق متوسط مربعات الخطأ فضال عن استخدام المحاكاة لغرض تحميل

النتائج  .وقام الباحث )(Aljouharah Aljuaid

][5

باستخراج التقدير البيزي واالعتيادي اآلسي ذي

المعممتين وتمت مقارنتيا تحت شرط دالة الفشل ومتوسط مربعات الخطأ وتم استخدام بيانات حقيقية إلغراض
التحميل  .وقام الباحثون ( طالب شريف جميل  ,كوردستان إبراىيم  ,زينب عبد اهلل ) ] [2باشتقاق معوليو نظام

التوالي  ,وأجريت المحاكاة لنظام التوالي في حالة مكونات النظام ليا دالة توزيع الفشل يتبع توزيع ويبل ذي
المعممتين وتحسبا بمعولية النظام لقيم افتراضية مختمفة لمعممات التوزيع .في العام ( )7002قدمت الباحثة

(عطاف ادور عبد االحد ) ] [3بحثا عن تقدير المعولية لمتوزيع اآلسي بمعممتين  ,وقد تم التوصل إلى طريقتي
(اإلمكان األعظم المحورة الثانية  M.M.L.E-IIوالعزوم المحورة األولى  ) M.M.E-Iكأفضل طريقتين بين

طرائق التقدير باستخدام المقياسين اإلحصائيين االتيتين :

 -aمتوسط مربعات الخطأ التكاممي (IMSE)Integral Mean Squared Error
 -bمتوسط الخطأ النسبي المطمق التكاممي (IMAPE) Integral Mean Absolute Percentage
Error
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 –2هذف البحث

ييدف البحث الى التعرف عمى صيغة وخصائص وعالقات التوزيع األسي ذي المعممتين وأىميتو في تحميل

المتغير العشوائي ( ) الذي يمثل قوة المركبة والذي يزيد عن قوة المركبة ( ) لممركبة الخاضعة لألختبار,
وىذا يتم من خالل تعريف دالة المعولية وتقديرىا بعد تقدير معممات التوزيع.

 –3اجلانب النظري

لقد أشار الكثير من الباحثين الى صيغة التوزيع األسي ذي معممة قياس واحدة ,ولكن بالنسبة لمتوزيع

األسي ذي المعممتين ]

[ ,سنحاول بحث ىذا التوزيع وتقدير المعممات (

) بطرائق مختمفة,

كذلك تقدير معولية التوزيع ( ) أو أن الدالة األحتمالية ىي:
)(1
وأن ( ) ىي معممة موقع (

) ,وفي بحوث (

(

أما ( ) فيي متوسط الوقت المستغرق لحين الفشل.
عند أستخدام التحويالت الرياضية من نوع (

( ) متغير عشوائي يتبع توزيع باريتو:

) ,و ( ) ىي معممة قياس

) تمثل ( ) وقت ضمان أي (

),

) ,وأعتماداً عمى الدالة األحتمالية ( ,)1فأذا كان

)(2
فأن:
ستكون ليا دالة أحتمالية تشبو الدالة األحتمالية ( ,)1حيث أن:

وكذلك بالنسبة لتوزيع القوى الذي ىو:

فأن:
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أيضاً تؤول الى الدالة األحتمالية ( )1حيث أن:

واذا كان لدينا:
وىو مستقل عن المتغير ( ),
الدالة األحتمالية لـ ( ) ىي

 ,و الدالة األحتمالية لـ ( ) ىي

أجياد ومتانة (

عندما (

) عندما (

 ,فأن معولية
) فأن المعولية ( ):

) فأن:

ومن ىنا يمكن القول أن معممة المعولية ىي:
)(3
عندما (

) فأن:

وتقدر المعولية من تعويض مقدرات (

)( ,

) في المعادلة (.)3

 –3تقذير املعلوات
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 1 –3هقذرات األهكاى األعظن

تتميز مقدرات األمكان األعظم (

(

) بكونيا مقدرات متسقة وكفوءة ,وتمتاز بخاصية الثبات

) ,لذلك سنعتمد عمى ىذه المقدرات في تقدير المعممات (

أن (

) فأذا أفترضنا

) ىي عينة عشوائية من الدالة األحتمالية ( ,)1فأن مقدرات األمكان األعظم ىي:
)(4

) أصغر مشاىدة في مجموعة المشاىدات (

تمثل (
(

) ,أي أن مشاىدات العينة العشوائية

) يتم ترتيبيا تصاعدياً ,ثم تعتمد في تقدير المعممتين (
) أن المقدرين (

(

) ,وقد بين الباحث

) ىما مستقالن وأن:

وكذلك:

وأذا أفترضنا أن ( ) متغير عشوائي يتبع التوزيع األسي بالمعممات (
وأن ( ) ىو أيضاً متغير عشوائي يتبع التوزيع األسي بالمعممتين (
(

) وأن (

) مستقمة كما أن

) ىما مقدرات األمكان األعظم لتوزيع ( ) وكذلك (

) ىما مقدرات

) ىي عينة عشوائية من المتغير ( ) وكذلك (

مشاىدات ( ) ,كذلك (

) أي أن ]

[

األمكان األعظم لتوزيع ( ) ,أي أن:

) ىي عينة عشوائية من

فأن مقدر األمكان األعظم لدالة المعولية (معممة المعولية) ىو]:[Krishnamoorthy K
)(6

 2 –3هقذرات العزوم
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سيتم أشتقاق صيغة العزم غير المركزي الرائي لمتوزيع األحتمالي ( ,)1حيث أن:

Let

)(7
عندما

)(8

أليجاد مقدر المعممة ( ) والمعممة ( ) بطريقة العزوم نساوي عزوم العينة مع عزوم المجتمع.

نجد أن:
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)(9

)(10
وبعد حساب (

) من مشاىدات العينة نقدر:

)(11

 –4اجلانب التجريبي

سيتم تقدير المعممتين (

) والمعممة ( )Rبطريقة العزوم األول وبافتراض أربع مجموعات لمقيم

األولية من جدول القيم األفتراضية ,وبعد تقدير (

مقدر من المعادلة:

حيث أن (

) ىو مقدر ( ) بحسب الطريقة المعتمدة ,وكررت كل تجربة محاكاة (

وأخذت حجوم عينات مختمفة ىي (

معممة (

) والمعممة ( ) وبحسب متوسط مربعات الخطأ لكل

) ,وأربعة قيم لممعممة (

) مرة

) وأعطيت قيم أفتراضية أربعة قيم لكل

) وكذلك أربعة قيم لممعممة (

) ,وكذلك (

البحث ىو تقدير دالة المعولية ,لذلك وضعت قيم متوسط مربعات الخطأ [

) .وحيث أن ىدف
] بين قوسين عند

المقدر ( ) ولجميع الجداول ,والجداول االتية تمخص نتائج التقدير.

جدول ( :)1القيم األفتراضية لممعممات المختمفة.
Cases
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2.5
1.7
3.0
1.9
2.8
3.0
2.2
3.2
سيتم تنفيذ تجارب المحاكاة عمى

األعظم.

3.2
1.9
2.7
2.1
الحالة األولى والثانية

1
1.9
2
2.3
3
2.2
4
1.6
بطريقة العزوم ,والثالثة والرابعة بطريقة األمكان

جدول ( :)2قيم المقدرات لممعممات المختمفة مع [

)0.72(0.55
)0.77(0.43
)0.81(0.28
)0.85(0.16
)0.87(0.15

1.5
1.8
1.9
2.2
2.3

0.65
0.70
0.80
0.80
0.80

جدول ( :)3قيم المقدرات لممعممات المختمفة مع [

] وبطريقة العزوم لمقدر المعولية لمحالة األولى.

1.1
1.3
1.5
2.1
2.2

2.8
2.7
2.5
2.4
2.2

1.6
1.9
2.1
2.2
2.1

10
25
50
75
100

] وبطريقة العزوم لمقدر المعولية لمحالة الثانية.

1.9
0.65
)0.67(0.52
2.1
0.66
)0.68(0.52
2.2
0.68
)0.72(0.85
2.5
0.70
)0.75(0.58
2.8
0.72
)0.76(0.61
جدول ( :)4قيم المقدرات لممعممات المختمفة مع [

3.0
3.1
3.1
4.1
4.2

10
1.4
2.2
25
1.6
2.5
50
1.9
2.7
75
2.2
2.9
100
2.3
3.0
] وبطريقة األمكان األعظم لمحالة الثالثة.

3.1
0.88
)0.96(0.50
3.2
0.82
)0.97(0.45
3.3
0.90
)0.90(0.44
3.5
0.92
)0.93(0.45
3.6
0.94
)0.92(0.41
جدول ( :)5قيم المقدرات لممعممات المختمفة مع [

1.2
1.6
1.8
2.2
2.6

10
0.67
1.4
25
0.73
1.6
50
0.78
1.9
75
0.82
2.1
100
0.85
2.3
] وبطريقة األمكان األعظم لمحالة الرابعة.

1.8
2.4
2.6
2.8
3.1

10
25
50
75
100

)0.92(0.45
)0.94(0.46
)0.86(0.44
)0.88(0.45
)0.88(0.40

االستنتاجات

0.65
0.66
0.67
0.68
0.70

 - 1يتضح من الجداول أن (

2.2
2.5
2.8
2.9
3.2

) ىو أعمى من مقدر (
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1.5
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2.9

) لجميع حجوم العينات في حالة مقدر
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] بحسب مقدر األمكان األعظم أقل

[  وكذلك كانت نتائج,األمكان األعظم مقارنة بمقدر العزوم

 مما يجعميا, مما يؤكد كفاءة مقدرات األمكان األعظم والخصائص التي تتميز بيا,منيا بالنسبة لمقدر العزوم
.مفضمة عمى غيرىا من الطرائق

) أن مقدر المعولية بطريقة األمكان األعظم أفضل منو4( ) و3( ,)2( ,)1( – يتضح من الجداول أن2
] لجميع الحاالت ولجميع قيم ( ) أقل منو لمقدر األمكان األعظم مقارنة

[ بطريقة العزوم ألن

 وىذا يجعمنا نفضل مقدرات األمكان األعظم فضال عنالخصائص األخرى التي تتمتع بيا مثل,بمقدرات العزوم

.االتساق والكفاية والتغير
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تقدير معلمات ومعولية التوزيع األسي ذي املعلمتني

Abstract
One of the most important problems in the statistical inference is estimating
parameters and Reliability parameter and also interval estimation , and testing
hypothesis . estimating two parameters of exponential distribution and also
reliability parameter in a stress-strength model.
This parameter deals with estimating the scale parameter
and the
Location parameter µ , of two exponential distribution
,using
moments estimator and maximum likelihood estimator , also we estimate the
parameter R=pr(x>y), where x,y are two- parameter independent exponential
random variables .
Statistical properties of this distribution and its properties is studied , and
simulation procedure is used to find estimators using four set of initial values of
parameters were found
) for different sample size
(n=10,25,50,75,100) L=500 , and the results are compared using mean square
error offer that the parameter R is also estimated and compared using MSE . the
results are explained in tables .

Keywords: Two parameter exponential

, scale parameter ( ), location

parameter ( ), Reliability function (R) , (
.(

) Moments estimator of

) Maximum Likelihood estimator .

(
,
) parameter of Reliability estimator .
Simulation experiment n=10,25,50,75,100 .
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