
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                    
  160 -149 ، صص1393 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره25 سال  

  دار مکاتبات ی عهده یسنده* نو
  .۱۳۹۴٫۶٫۲۴پذیرش:  ،۱۳۹۳٫۸٫۱۹دریافت: 

روش نـــوین براوردیـــابی: براوردگرهـــای گشـــتاوری بـــا وزن 
  یافته احتمالی تعدیل

  و زهره محمودی *افشین فیاض موقر
  دانشگاه مازندران

براوردیــابی بــا عنــوان براوردگرهــای  ی در ایــن مقالــه روش جدیــدی در نظریــه: چکیــده
، کـه تعمیمـی از شـود معرفی می ۱(APWME)ه گشتاوری با وزن احتمالی تعدیل یافت

این روش برای براورد پـارامتر  از باشد. می ۲(PWM)ی روش گشتاوری با وزن احتمال
,۰) توزیع یکنواخت  𝜃) عددی، میانگین  ی سپس بر اساس یک مطالعه .کردیماستفاده
ــا ــات خط ــای برا روش ۳مربع ــابیه ــداکثر  APWMوردی ــتاوری، روش ح ، روش گش

یافتـه و روش گشـتاوری بـا وزن احتمـالی مقایسـه  روش گشـتاوری تعـدیل درستنمایی،
دارای میـانگین مربعـات  APWMدهـد کـه براوردگـر روش  د. این مقایسه نشان مـیش

همچنین این نتـایج عـددی نشـان داد کـه تری نسبت به سایر براوردگرها است.  خطا کم
  برای توزیع یکنواخت دارای خاصیت نرمال مجانبی نیست. APWMبراوردگر 

یافتـه؛  براوردگر گشتاوری با وزن احتمالی؛ براوردگـر گشـتاوری تعـدیل :واژگان کلیدی
  مجموع اشتیل یس تصادفی. ؛یافته براورد گشتاوری با وزن احتمالی تعدیل

  مقدمه  -۱
های احتمالی و معرفی براوردگرهای مناسب، موضـوعی اسـت  براورد پارامترهای توزیع

هـای  که سالیان متمادی نظر آماردانان را به خود جلب کرده است. در این زمینـه، روش
 آن ه شـده اسـت کـه ازیو معایب مخصوص به خود دارند، ارامختلفی که هر کدام مزایا 

... را نـام بـرد  حداکثر درستنمایی، روش بیـزی وتوان روش گشتاوری، روش  جمله می
هـا بـرای بـراورد  ن روشیتـر مییکـی از قـدی]. شاید بتوان گفت کـه روش گشـتاوری ۱[
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و همچنـین روش  شـدمعرفـی  ۱۸۹۴پارامترها است، که توسط کارل پیرسـن در سـال 
 ای اسـت. یـک تـرین روش یـافتن براوردگرهـا در بـراورد نقطـه حداکثر درستنمایی مهـم

تصـمیم  ی ، یـا از دیـدگاه نظریـهصـورت میـانگین توزیـع پسـین اسـت براوردگر بیزی بـه
  ].۱ترین متوسط مخاطره است [ صورت براوردگری دارای کوچک به

، ۲هـای گشـتاوری بـا وزن احتمـالی [ در بخش دوم این مقاله به معرفی براوردیاب
دامـــه روش جدیـــد در اپـــردازیم.  ] مـــی۶، ۵[یافتـــه  و روش گشـــتاوری تعـــدیل] ۴، ۳

,۰). در بخش چهارم براوردگر پـارامتر توزیـع یکنواخـت شود براوردیاب معرفی می 𝜃) 
و در  یـههـا ارا های مختلف، همـراه بـا میـانگین مربعـات خطـای آنبا استفاده از روش
شده در بخـش چهـارم از طریـق میـانگین  هیهای اراعددی براوردگر ی بخش آخر مقایسه
  .   شود میانجام مربعات خطاها 

  AMMو  PWM های براوردیاب روش -۲
حاصـل شـده  AMMو  PWMاسـاس دو روش  بـر جایی کـه روش جدیـد بـراورد از آن

  .شونداست، در ابتدا الزم است که این دو روش به طور مختصر بیان 

   PWM روش براوردیابی -۱-۲
توسـط روش گشتاوری با وزن احتمالی، تعمیمی از روش گشتاوری معمـولی اسـت کـه 

. براوردگرهای گشتاوری بـا ]۲[ معرفی شده است ۱۹۷۹وود و همکاران در سال  نیگر
کـه بـه  یوزن احتمالی، دارای واریانس کم و اریبی ناچیز هستند و همانند براوردگرهـای

]. همچنین یکی از دالیل دیگـر اسـتفاده ۳آیند، سازگارند [ دست می روش درستنمایی به
های سنگین هسـتند از جملـه  هایی که دارای دم در توزیعاین است که،  PWMاز روش 

تـری از دم توزیـع  کـمگیـری مشـاهدات  ... در نمونه توزیع مقادیر فرین، وایبل، گامبل و
هـای کمیـاب  ثیر این نمونـهأجایی که ت د. در براورد پارامترهای مدل از آنشو میحاصل 

هـای نـادر  کردن براورد اثر این دادهرو بهتر است که با موزون  در براورد کم است از این
  دست آورد.  تری به را افزایش داد و براورد مناسب

𝐹  ، با تابع توزیع𝑋گشتاور با وزن احتمالی برای یک متغیر تصادفی  (𝑥) = 𝑃 (𝑋 ≤ 𝑥) 
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)𝑀   :شود صورت زیر معرفی می به , , ) = 𝐸 𝑋 {𝐹 (𝑋)} ۱ − 𝐹 (𝑋) , 
، را 𝑥(𝐹)مقادیر حقیقی هستند. هنگامی که معکـوس تـابع توزیـع،  𝑠و  𝑟،𝑝که در آن 

)𝑀  شود: صورت زیر نوشته می به) ۱ی ( ای نوشت، رابطه بتوان به فرم بسته , , ) = ∫  {𝑥(𝐹)} 𝐹 (۱ − 𝐹) 𝑑𝐹,۱
۰  

,۰)دارای توزیع یکنواخت  𝐹که در آن  است، که به ایـن ترتیـب گشـتاورها بـا وزن  (۱
هـای  شـود کمیـت کـه دیـده مـی طـور دسـت آورد. همـان تـر بـه تـوان آسـان احتمالی را می  𝑀( ,۰,۰) (𝑝 = ۱, ۲, … دهنـد.  دسـت مـی مرکـزی را بـه گشـتاورهای معمـولی غیـر (

وزن گشــتاورهای بــا مشــابه روش براوردیــابی گشــتاوری، از برابــری  𝜃بــراورد پــارامتر 
. در حالـت شـود اساس نمونـه حاصـل می آن بر ی دست آمده با مقدار به احتمالی جامعه

𝑠خاص که  = = 𝑟 )یا  ۰ های زیر  از رابطه 𝜃براورد پارامتر  ،]۲[ شود فرض می (۰
𝑎  شود: حاصل می = 𝑀(۱,۰, ) = 𝐸 𝑋 ۱ − 𝐹 (𝑋) , 

𝑏   یا = 𝑀(۱, ,۰) = 𝐸 [𝑋{𝐹 (𝑋)} ],  
𝑎               که در آن = ۱ ∑ ۱ 𝑥( ),۱        

b              و = ۱ ∑ ۱

۱ 𝑥( ),۱       
)𝑥و  )𝑋 ی شده مقدار مشاهده ،( )،  𝑗تصـادفی ی ترتیبـی نمونـه ی امـین آمـاره 𝑛  تـایی

,𝑀(۱,۰الزم به ذکر است که میان است.  ,𝑀(۱و  (  خطـی وجـود دارد ی یک رابطـه (۰,
  ].۳و ۲[

)۱( 

)۲( 

)۳( 

)۴( 

)۵( 

)۶( 
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از این روش در براورد پارامترهای چندین توزیع مهم از جمله گامبل، لجستیک و وایبل 
های براوردیابی حاصـل شـده اسـت  که نتایج مطلوبی نسبت به سایر روش شدهاستفاده 

نرمال آن اشاره کرد توان به توزیع مجانبی  ]. همچنین از خواص این براوردگر می۴و ۳[
]۳.[  

  AMMروش براوردیابی  -۲-۲
روشـی اسـت کـه بـا ایجـاد تغییراتـی در  (AMM)یافتـه  روش براورد گشتاوری تعدیل

ای در ســال  روش گشــتاوری حاصــل شــده و بــرای اولــین بــار توســط ســلطانی و حومــه
 گـاه توزیـع به آسانی و تا زمانی که تکیهAMM . روش ]۶[ مطرح گردیده است ۲۰۰۹

شــده، بــر فواصــل متنــاهی تعریــف شــود، قابــل اســتفاده و بــراورد حاصــل در  مشــخص
ــدوده ــه مح ــای  ی دامن ــرخالف براوردگره ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــارامتر اس  MMی پ
  باشند.  پارامتر می ی حافظ دامنه AMM های حاصل از روش براورد

از  ، جــواب دســتگاهیMMبراوردگرهــای حاصــل از ایــن روش هماننــد براوردگرهــای 
معادالت هسـتند، کـه از برابـری گشـتاورهای نمونـه بـا مجمـوع اشـتیل یـس تصـادفی 

   آیند. دست می گشتاور متناظر جامعه، به
,𝑋۱فرض کنید  … , 𝑋 تصادفی  ی یک نمونه 𝑛ای با تابع توزیع دلخـواه  تایی از جامعه 𝐹 (𝑥)  با پارامتر مجهول𝜃 .جا که  از آن باشد  𝜇 = 𝐸(𝑋 ) = ∫ 𝑋Ω 𝑑𝑃 = ∫ 𝑥ℛ 𝑑𝐹(𝑥) 

) ۷( ی گیری کالسیک، انتگرال موجود در سمت راست رابطه انتگرال ی بر اساس نظریه
 پـایینی)مجمـوع اشـتیل یـس تصـادفی بـاالیی ( امـین تـوان از𝑘صـورت  توان بـه را می

)𝑋  صورت زیر تقریب زد:  به ) = ∑ 𝑋( )۱ 𝐹 𝑋( ) − 𝐹 𝑋 ۱ ,   𝑘 = ۱,۲, … 

 𝑋 ( ) = 𝑋( )
۱

𝐹 𝑋 ۱ − 𝐹 𝑋( )  ,    𝑘 = ۱,۲, …  

)۷( 

)۸( 
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ــه در آن  𝐹ک 𝑋 ۰ = ۰ ، 𝐹 𝑋 ۱ = 𝑋(۱)و  ۱ ≤ ⋯ ≤ 𝑋( ــاره ( هــای  آم
,𝑋۱ترتیبی متناظر با  … , 𝑋 .حال اگر توزیع  هستند𝐹  دارای𝑗  ،پارامتر مجهول باشد

)𝑋  خطی زیر ی غیر معادله 𝑗آنگاه از حل  ) = 𝜇                𝑘 = ۱,۲, … , 𝑗 
 پـارامتر مجهـول 𝑗تـوان بـه بـراورد  مرکزی جامعه اسـت، مـی گشتاور غیر 𝜇که در آن 

گـاه متنـاهی قابـل اسـتفاده و  هایی با تکیه برای توزیع AMMپرداخت. روش براوردگر 
ــراورد حاصــل در محــدوده ــه ب ــارامتر مــی ی ی دامن ســلطانی و  ۲۰۱۲باشــد. در ســال  پ

های این  براورد پارامتر توزیع یکنواخت و ویژگی AMMعبدا..نژاد با استفاده از روش 
 د.کردنمقایسه MM و MLه و نتایج حاصل را با براوردگرهای یبراوردگر را ارا

 𝐀𝐏𝐖𝐌معرفی روش جدید براوردیابی  -۳
,𝑋۱فرض کنید  … , 𝑋 تصادفی  ی یک نمونه 𝑛ای با تابع توزیع دلخـواه  تایی از جامعه 𝐹 (𝑥)  با پارامتر مجهول𝜃 بـه آن اشـاره شـد  -۲-۱زیربخش  طور که در باشد. همان

)𝑀   صورت زیر نوشت:  هتوان ب گشتاور وزنی احتمالی را می , , ) = 𝐸 𝑋 {𝐹 (𝑋)} ۱ − 𝐹 (𝑋)          =  {𝑥(𝐹)} 𝐹 (۱ − 𝐹) 𝑑𝐹,۱
 

تـوان از  باال را می ی گیری کالسیک، انتگرال موجود در رابطه انتگرال ی نظریه بر اساس
,𝑝مجموع اشتیل یس تصادفی باالیی (پایینی) برای  𝑟, 𝑠 = ۰, ۱, ۲, رت زیر صو به …

)𝑋    تقریب زد: )( , , ) = ∑ 𝑋( )۱ {𝐹 𝑋( ) } {۱ − 𝐹 𝑋( ) }       × 𝐹 𝑋( ) − 𝐹 𝑋 ۱ , 
 

)۹( 
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 𝑋( )( , , ) = 𝑋( )
۱

𝐹 𝑋( ) ۱ − 𝐹 𝑋( )  

    × 𝐹 𝑋 ۱ − 𝐹 𝑋( )   
ـــه در آن  𝐹(𝑋ک ۰ ) = ۰ ، 𝐹(𝑋( ۱))  = 𝑋(۱)و ۱ ≤ ⋯ ≤ 𝑋( ـــاره ( ـــای  آم ه

,𝑋۱ترتیبی متناظر بـا  … , 𝑋  .پـارامتر مجهـول هسـتند𝜃 بـا ۹( ی از تسـاوی رابطـه (
 . شود گشتاور متناظر جامعه براورد می

  های مختلف براوردیابی پارامتر توزیع یکنواخت براساس روشبراورد  -۴
,۰)ن بخش به مقایسه و بررسی براوردگرهای پارامتر مجهول توزیع یکنواخت یدر ا 𝜃) 
,𝑈۱پردازیم. فرض کنید،  می … , 𝑈 ۰)تصادفی از توزیـع یکنواخـت  ی یک نمونه, 𝜃) 

ــر  ــع خطــای  𝜃باشــد. براوردگ ــانگین مرب ــررا  آن (MSE)و می ــای  اســاس روش ب ه
 آوریم.  دست می براوردیابی مختلف در ادامه به

  (APWM)یافته  تعدیل احتمالی وزن با یگشتاور روش براورد -۱-۴
کــه یــک  دلیل این ) هماننــد روش گشــتاوری، بــه۹ی ( بــرای بــراورد پارامترهــای رابطــه

𝑝پارامتر بـرای بـراورد وجـود دارد،  = جهـت  . از طرفـیدر نظـر گرفتـه شـده اسـت ۱
برابـر  𝑟یـا  𝑠که در آن  PWMاستفاده روش  ی سهولت محاسبات و با توجه به پیشینه

𝑠 ]، در اینجا۴و ۲،۳[ استصفر  =  𝜃پـارامتر در این صـورت  .شده استانتخاب  ۰
  :شود صورت زیر براورد می توزیع یکنواخت به

۲ = ∑ 𝑈( ){𝐹(𝑈( ))} 𝐹(𝑈( )) − 𝐹(𝑈 ۱ ) ,۱  
  ) داریم:۱۰( ی حال با قرار دادن تابع توزیع تجمعیِ توزیع یکنواخت در رابطه

۲ = ∑ 𝑈( ){ ( )} ( ) − ( ۱) ,۱  
  و در نتیجه: 

)۱۰( 
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𝜃 (n) = 𝑟 + ۲  ∑ 𝑈( )۱
۱ 𝑈( ) − 𝑈 ۱ .( ۱

۲) 
صـورت  براوردگر حاصل نشـد کـه مقـادیر آن را بـه MSEای برای  همچنین فرمول بسته
  سازی محاسبه خواهیم نمود.  عددی از طریق شبیه

   (PWM)روش گشتاوری با وزن احتمالی  -۲-۴
از  𝜃) براورد ۶) و (۴گفته شد با استفاده از روابط ( -۲-۱طور که در زیر بخش  همان

𝑏  :آید دست می بهزیر  ی حل رابطه = 𝑀(۱, ,۰) = E [𝑈 {𝐹 (𝑈)} ] 
  برابر است با: 𝜃پارامتر  PWMبنابراین براوردگر 

𝜃 (n) = r + ۲ ۱ ∑ ۱

۱ 𝑈( ) 
  این براوردگر عبارت است از: MSEو همچنین 

𝑀𝑆𝐸 𝜃 (𝑛) = 𝜃۲ ۲ ۲
۲

۱ ۲ ∑ 𝑖 𝑖 + ۱
۱ ۲

۱ ۲۱                
                                  + ۲ ۲ ۱

۱ ۲ ∑ ∑ 𝑖(𝑗 + ۱)۱
۱
۱

۱ ۱

۱ ۲  

              + ۲ ∑ ۱

۱

۱ − ۱۱ )۲  

  (AMM)یافته  روش گشتاوری تعدیل -۳-۴
توزیـع  ) و با جایگـذاری امیـد ریاضـی و تـابع توزیـع تجمعـی،۸( ی با استفاده از رابطه
  صورت  به 𝜃پارامتر  AMMها براوردگر  یکنواخت در آن
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𝜃 (n) = ۲∑ 𝑈( )(𝑈( ) − 𝑈( ۱)) ۱
۲ 

صـورت زیـر  این براوردگر به ۴. همچنین میانگین مربع خطای نسبی]۵[آید  دست می به
  :]۵[ است

MSRE 𝜃۲AMM(𝑛) = 𝐸 ۲AMM( ) ۲
۲

۲                                 = ۴( ٦)( ۲)( ۳)( ۴) 
  نتایج عددی -۵

اسـاس  بـر ۴شـده در بخـش  در این بخش محاسبات عـددی مربـوط بـه نتـایج حاصـل
صـورت  بـهML  و PWMهـای  آید. در ادامه این نتـایج بـا روش دست می سازی به شبیه

  د. شو عددی مقایسه می

   بررسی خطای براورد -۱-۵
پـردازیم. بـرای  مـی ۴شده در بخـش  های مطرح عددی روش ی قسمت به مطالعهدر این 

𝑛 ،  𝑛ی  انــــدازهای از توزیــــع یکنواخــــت بــــه  بــــار نمونــــه ۱۰۰۰۰ ایــــن منظــــور = (۱۰,۲۰, هـــای مختلـــف  را بـــرای روش MSE  و مقـــدار نتخـــابا (۵۰,۷۰,۹۰
  ).۱(جدول  کردیممحاسبه 
 ی تـری نسـبت بـه بقیـه کـم MSEدارای  APWMد، روش شو طور که مشاهده می همان
بـرای  MSEنمونه مقـدار  ی اندازهباشد، هر چند که با افزایش  های براوردیابی می روش

  ). ۱و جدول  ۱شوند (شکل  به یکدیگر نزدیک می AMMو  APWMدو روش 
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.................   

 توزیــع 

𝜃  
  
  
۲  
 

  
  
۴  
 

  
فـاوت 

رو بـه 
توزیـع 

ه                             
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ی بــراورد پــارامتر

  
APWM  
PWM 
AMM 
ML 
MM  

 
 
 
 
 

APWM  
PWM 
AMM 
ML 
MM 

 
 
 
 
 

متف ی ها ی نمونـه زه

. از ایـن رسـت
برای ت 𝜃رامتر 

𝑛 روش 

يافته حتمالي تعديل

، ص1393ييز و زمستان 

متفــاوت بــرای ی 

۱۰ 
۰۳۱۱۹/۰
۰۶۱۶۴/۰ 
۰۳۹۸۰/۰ 
۰۵۰۶۷/۰ 
۱۹۲۴۲/۰ 

 
 
 
 

۱۱۹۰۴/۰ 
۲۴۸۸۴/۰ 
۱۶۰۹۰/۰ 
۲۰۲۷۶/۰ 
۴۹۲۱۸/۰ 

 
 

انـدازاسـاس  ی بـر
۲ . 𝜃 =   

A   
اس آن براوردگـر 

پار AMMدگر

ي گشتاوري با وزن اح

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

 ها نمونــه  انــدازهس

۳۰ 
۰۰۴۱۱/۰ 
۰۱۹۳۸/۰ 
۰۰۴۲۷/۰ 
۰۰۷۶۰/۰ 
۲۱۸۳۸/۰
۰۱۶۶۱/۰ 
۰۷۸۱۳/۰ 
۰۱۶۰۲۴/۰
۰۳۰۰۶۹/۰
۰۱۷۶۴۵/۰

ختلف براوردیـابی
𝑟  ۲وقتی  و =

APWMردگر
آ گر از محاسـن

دانیم براوردگ می

ديابي: براوردگرهاي

اس،  آمار رسمي ايران

اســاس ت خطــا بــر
   

۵۰ 
۰۰۱۵۷/۰
۰۱۱۶۴/۰
۰۰۱۵۸/۰
۰۰۲۹۹/۰
۲۵۸۰۰/۰

 
 
 

۰۰۶۲۸/۰
۰۴۵۸۸/۰
۰۰۶۲۳/۰
۰۱۱۸۷/۰
۱۰۵۲۷/۰

 
 
 
 

 

MS های مخ روش
,۰)یکنواخت θ)

 مجانبی براور
بی یک براوردگ

پردازیم.  وع می

روش نوين براورد

هاي ي بررسي مجله   ..

,۰)میــانگین مربعــات  θ ۲با  . 𝑟 =
۷۰ 
۰۰۰۷۶/۰
۰۰۸۲۲/۰
۰۰۰۷۶/۰
۰۰۱۴۹/۰
۳۲۸۰۰/۰

 
  
  
  
 

۰۰۳۱۶/۰
۰۳۳۵۰/۰
۰۰۳۱۸/۰
۰۰۶۰۷/۰
۰۷۴۹۶۸/۰

  
  
  
  
 

SEمودار تغییرات
گر پارامتر توزیع ی

رسی خاصیت
 خاصیت مجانب
ددی این موضو

  ...................

-۱جــدول 
(θیکنواخت 
۹۰ 
۰۰۰۵۰/۰
۰۰۶۳۷/۰
۰۰۰۵۰/۰
۰۰۰۹۷/۰
۵۶۰۹۳/۰
۰۰۱۸۸/۰
۰۲۶۲۰/۰
۰۰۱۸۸/۰
۰۰۳۷۲/۰
۰۵۷۸۱/۰

  

نم -۱ شکل
برای براوردگ

برر-۲-۵
دارا بودن 
بررسی عد



.................   

ت کـه 
توزیـع 
ــل از 
توگرام 

رمـال 

 ۵۰۰ 

  
ـارامتر 

چولـه 
ـب را 
بــرای 
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 در حـالی اسـت
ن رو بررسـی ت

هــای حاصــ داده
نمـوده و هیسـتو

نبی از توزیـع نر
 

و ۱۰۰، ۵۰ف 

بـرای براوردگـر پـ

 APWMش 
دارد. ایـن مطلـب

 طــرف دیگــر، 

  محمودي 

، ص1393ييز و زمستان 

]، ایـن۵سـت [
]، از ایـن۳ـت [

ــن منظــور د  ای
ضوع استفاده ن

A طور مجان به
 اسمیرنوف –
ـــف ه های مختل

مختلـف یهـا  ونـه

به روش  𝜃 راورد
ییـر چنـدانی نـد

. ازـاهده نمــود

ياض موقر و زهره م

پايي، 2  ي ، شماره25ل

نبی نرمـال نیس
نبی نرمـال اسـت
ــرای  اســت. ب

بررسی این موض

APWMوردگر
ون کلموگروف

ـــهی  ـــدازه نمون

نمو ی انـدازهـاس .   

دهد که توزیع بر
𝑝چولگی تغیی ،نه نیــز مشــا −

افشين في

سا،  آمار رسمي ايران

 خاصیت مجانب
 خاصیت مجان

APW ــوب مطل
را جهت ب -۵-

  ). ۲ کل
د توزیع براشو ی

طلب توسط آزمو
(𝑝 − 𝑣  ــدر ان

𝜃 (𝑛 اسـ بر  𝑟 . ۲و  = 𝜃 =
د وبی نشان می

نمون ی اندازهش
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒قــادیر

هاي ي بررسي مجله   ..

 (۰, θ) دارای
 PWM دارای

ــر WMبراوردگ
-۱ی زیر بخش

 شده است (شک
 که مشاهده می

𝑎𝑙𝑢𝑒کند و این مط ی < ۲٫۲
  شود.

(𝑛های  هیستوگرام
,۰)خت θ)  ۲با

نیز به خو ۲ول
ست و با افزایش
بــا توجــه بــه مق

158 

  ...................

یکنواخت
Mبراوردگر  
مجــانبی بر

سازی شبیه
ها رسم آن

ک همان طور
𝑒نمی پیروی − ۱۶)

ش تأیید می
  

  
ه -۲شکل 

توزیع یکنواخ
  

جدونتایج 
به چپ اس

تــوان ب مــی
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𝑛 = ــاز 𝜃تعــداد مشــاهدات  ،۵۰۰ ــاز𝑆 �̅�  ،۷۶± ی هدر ب  ۲𝑆 �̅�± ی ه%  و در ب
  کند. % است، که خاصیت نرمال بودن را نقض می۹۳حدود 

  
,۰)پـارامتر توزیـع یکنواخـت APWM های مختلـف توزیـع بـراورد  کمیت -۲جدول  𝜃) ۲بـا   𝑟 و  = 𝜃 = 𝑝  متفاوت.   یها نمونه ی اندازهاساس  بر ۲ − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 کشیدگیچولگی  

< ۲٫۲𝑒 − ۱۶ ۷۰۹/۱ -  ۸۶۱/۶          ۵۰  < ۲٫۲𝑒 − ۱۶ ۹۱۴/۱ -  ۸۹۱/۷         ۱۰۰  < ۲٫۲𝑒 − ۱۶ ۸۹۴/۱ -  ۷۱۹/۷        ۵۰۰  
  

  گیری نتیجهبحث و  -۶
 ی بهتــری را نســبت بــه بقیــه ی بــر روی توزیــع یکنواخــت نتیجــهشــده  هیــروش جدیــد ارا

تـر روی ایـن  عمیق ی تواند آغازی بر تحقیق و مطالعه دهد، که این می ها نشان می روش
 APWMیابد میزان خطای روش  نمونه افزایش میی  اندازهروش باشد. هر چند وقتی 

 ی انـدازهمطالعـات انتخـاب  تـر بیشجایی که در  شود، ولی از آن نزدیک می AMMبه 
  د.شو آشکار می AMMبه  APWMپذیر نیست از این رو مزیت  بزرگ امکان ی نمونه

  توضیحات
1. Adjusted Probability Weighted Moments Estimation 
2. Probability Weighted Moments 
3. Mean Square Error 
4. Mean of Square Relative Error 

  

  

𝑛 ها کمیت                   
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