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گسسته α-یکنواي و α-تکمدي توزیعهاي
1 عسگري فاطمه

چکیده:
در تقارن، و کشیدگی چولگی، مانند خاصیت، این که آنهاست بودن تکمدي خاصیت توزیعها، ساختمانی ساختارهاي از یکی
دو هر اگر اما داشت، خواهد سختی بسیار کار آماردان یک متفاوت، کامال توزیع دو مقایسهي هنگام است. مشاهده قابل تابع، شکل
بنابراین کنیم. مقایسه را چولگیها و پراکندگیها مدها، مقایسه براي کافیست باشند تکمدي دو هر مثال براي نوع، یک از توزیع
طول در دارد. زیادي اهمیت توزیع، دو مقایسهي در آنها مشخصسازي و توزیعها بودن α-تکمدي آن تعمیم و تکمدي مفهوم
یکنوایی مفهوم ادامه در و بررسی گسسته و پیوسته تصادفی متغیرهاي براي را α-تکمدي یعنی آن تعمیم و تکمدي مفهوم مقاله، این
توزیعهاي کاربرد پایان، در همچنین میدهیم. قرار بررسی مورد توزیعهاست، خواص از دیگر یکی که را توزیعها α-یکنوایی و

میدهیم. ارائه واریانس باالي کرانهاي یافتن در را گسسته α-تکمدي
α-یکنوایی مشخصسازي، گسسته، باال، کران تکمدي، کلیدي: واژههاي

(0,∞) فاصلهي در و اکید صعودي (−∞, 0) فاصلهي در توزیع،
تکمدي توزیع یک استاندارد نرمال توزیع پس است. اکید نزولی

است. مبدأ) (حول
باشد، a حول تکمدي تصادفی متغیر یک Z اگر ،1.1 تعریف بنابر
است مطلق پیوستهي (0,∞) و (−∞, 0) فاصلهي در Z توزیع تابع
متغیر تنها بنابراین باشد. گسسته میتواند a نقطهي در تنها و
(a نقطهي (در تباهیده تصادفی متغیر گسسته، تکمدي تصادفی
به گسسته توزیعهاي براي تکمدي خاصیت مشابها لذا، است.

میشود. تعریف زیر صورت

روي را (pn) احتمال جرم تابع با گسسته توزیع یک .2.1 تعریف
رابطهي در اگر نامند، (n0 (حول تکمدي صحیح اعداد مجموعهي

کند: صدق زیر pn ≥ pn−1, n ≤ n0

pn ≥ pn+1, n ≥ n0.
(1)

دو برنولی، چون توزیعهایی گسسته تکمدي توزیعهاي براي
در مثال، براي برد. نام میتوان را · · · و پواسون هندسی، جملهاي،

داریم: پواسون توزیع
pn = e−λλ

n

n!
, n = 0, 1, 2, · · · ,

برقرار n0 = λ, λ+1 با (1) رابطهي باشد، صحیح عددي λ اگر که

مقدمه 1
نوزدهم قرن پایان در اصل در تکمدي2توزیعها، خاصیت بررسی
توابع با مختلف تصادفی متغیرهاي توزیع چگالی تابع مقایسهي با
گسسته توزیعهاي نوع دو هر براي که است، گردیده آغاز تکمدي
به تکمدي خاصیت رسمی تعریف میرود. کار به پیوسته و

است: زیر صورت

تکمدي را F توزیع تابع با Z تصادفی متغیر یک .1.1 تعریف
به رو (تقعر محدب (−∞, a) فاصلهي در F اگر گوئیم، (a (حول

باشد. پایین) به رو (تقعر مقعر (a,∞) فاصلهي در و باال)

موجود Z چگالی تابع اگر تعریف، این به توجه با بنابراین
(a (حول تکمدي را Z تصادفی متغیر دهیم، نشان f با را آن و
و اکید صعودي (−∞, a) فاصلهي در آن چگالی تابع اگر گوئیم،

باشد. اکید نزولی (a,∞) فاصلهي در
کوشی، t-استیودنت، خیدو، نرمال، مانند معروف، توزیعهاي اکثر
را استاندارد نرمال توزیع مثال، براي هستند. تکمدي · · · و نمایی

است زیر صورت به آن چگالی تابع مشتق که بگیرید نظر در
f ′(x) = − 1√

2π
xe−

1
2x

2

.

این چگالی تابع فوق، رابطهي به توجه با میبینید که همانطور
اصفهان دانشگاه آمار ارشد کارشناسی 1دانشجوي
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توزیعهاي همهي بنابراین است. برقرار همواره (5) رابطهي
سپس هستند. نیز α-تکمدي ،α ≥ 1 براي گسسته تکمدي
احتمال جرم تابع با شبکهاي توزیع یک که کرد ادعا [3] ابواموه
،Pn =

∑n
k=−∞ pk توزیع تابع و متناهی اول گشتاور با (pn)

اگر تنها و اگر است، مبدأ) (حول α-تکمدي
Qn = Pn − α−1npn, n ∈ Z, (6)

باشد. گسسته توزیع تابع یک
بنابراین و نادرست نتیجه این که میدهد نشان زیر مثال اما

هستند. نادرست نیز او بعدي مشخصسازيهاي

احتمال جرم تابع با توزیع یک باشد. α = 2 کنید فرض .1.2 مثال
بگیرید. نظر در است، شده داده 1 جدول در که (pn)

زیرا است گسسته توزیع تابع یک Qn ،1 جدول به توجه با
پیوسته راست از نزولی، غیر Qn میکنید مالحظه که همانطور
زیرا نیست، 2-تکمدي ،pn اما است. Q−∞ = 0 و Q∞ = 1 و

� نیست. برقرار n = 2 براي ( 5.ii ) رابطهي

است. نادرست کلی حالت در ابواموه نتیجهي بنابراین
تابع براساس را گسسته α-تکمدي توزیعهاي [8] عالمتساز

کرد. مشخصسازي توزیع،

است، α-تکمدي ،(pn) احتمال جرم تابع با توزیع یک .2.2 قضیه
اگر تنها و اگر

Qn =
(αPn − npn)

(α+ p1)
, n ≤ 0

=
(αPn + p1 − (n+ 1)pn+1)

(α+ p1)
, n ≥ 0,

باشد. گسسته توزیع تابع یک

خواص از دیگر یکی که را توزیعها α-یکنوایی مفهوم حال
با سپس و تصادفی متغیرهاي حسب بر ابتدا توزیعهاست،
تصادفی متغیرهاي براي گسسته α-تکمدي مفهوم از استفاده
α-یکنواي توزیعهاي [14] استیوتل میکنیم. بیان گسسته شبکهاي
زیر صورت به تصادفی، متغیرهاي میان روابط براساس را گسسته

کرد. مشخصسازي

تکیهگاه با Z شبکهاي تصادفی متغیر .3.2 تعریف
تصادفی متغیر اگر وتنها اگر است، α-یکنوا ،N0 = {0, 1, 2, · · · }

.n0 = [λ] داریم اینصورت غیر در و است

و α-تکمدي توزیعهاي مشخصسازي 2
گسسته α-یکنواي

از استفاده با را تکمدي توزیعهاي مشخصسازي [11] خینچین
یک که کرد ثابت او کرد. بررسی تصادفی متغیرهاي میان روابط
یک اگر تنها و اگر است، مبدا) (حول تکمدي Z تصادفی متغیر
رابطهي بهطوريکه باشد داشته وجود U از Xمستقل تصادفی متغیر

Z
d
= UX, (2)

(0,1) فاصلهي در یکنواخت توزیع داراي U آن در که باشد، برقرار
است. X از مستقل و

α-تکمدي به را تکمدي مفهوم [13] ساویج و اولشن آن از پس
مشخصسازي را پیوسته α-تکمدي توزیعهاي و دادند تعمیم
-α را Z تصادفی متغیر یک آنها، تعریف به توجه با کردند.
X تصادفی متغیر یک اگر تنها و اگر گویند مبدأ) (حول تکمدي
باشد برقرار زیر رابطهي بهطوريکه باشد داشته وجود U از مستقل

Z
d
= U

1
αX, (3)

در یکنواخت توزیع داراي U و ثابت مقداري α > 0 آن در که
همچنین [13] ساویج و اولشن Xاست. از مستقل و (0,1) فاصلهي

رابطهي اینکه با است معادل تعریف، این که کردند ثابت
S(α, t, f) = tαE{f(tZ)} t > 0, (4)

نزولی غیر t به نسبت ،f اندازهپذیر و نامنفی دار، کران تابع هر براي
-α توزیعهاي براي مشابه تعریف یک [2] ابواموه آن از پس باشد.
بعدا و بود نادرست او تعریف که آورد، دست به گسسته تکمدي
با توزیع یک شد. اصالح [8] عالمتساز و [14] استیوتل توسط
مبدا) (حول صحیح اعداد مجموعهي روي (pn) احتمال جرم تابع

کند: صدق زیر رابطهي در اگر است، α-تکمدي (i)(α− n)pn ≥ (1− n)pn−1, n ≤ 0

(ii)(α+ n)pn ≥ (1 + n)pn+1, n ≥ 0.
(5)

اگر ، (1) رابطهي و گسسته تکمدي توزیعهاي تعریف به توجه با
α ≥ 1 ازاي به باشد، مبدا حول تکمدي تصادفی، متغیر ] یک
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باشد. (α-یکنوا) α-تکمدي

براي (pn) آنگاه باشد، (α-یکنوا) α-تکمدي ،(pn) اگر .4
است. (β-یکنوا) β-تکمدي ،β ≥ α

متوالی صحیح اعداد تکیهگاه داراي α-تکمدي، توزیع یک .5
است. مد n0 آن در که است pn0

> 0 با

α-یکنوا ،r ≥ 0 صحیح مقادیر همهي ازاي به (pn+r)
∞
0 .6

α-یکنوا مشابه طور به باشد. α-یکنوا (pn)
∞
0 اگر است

میدهد. نتیجه را (pn−r)
0
−∞ α-یکنوایی ، (pn)0−∞ بودن

اگر است، α-یکنوا ،Z−
0 مجموعهي روي X تصادفی متغیر .7

α-یکنوا ،N0 مجموعهي روي −X تصادفی متغیر اگر وتنها
باشد.

،(pn) احتمال جرم تابع با X متقارن تصادفی متغیر .8
αp0 ≥ 2p1 و α-یکنوا ،|X| اگر وتنها اگر است، α-تکمدي

باشد.

،(pn) احتمال جرم تابع با X شبکهاي تصادفی متغیر .9
دو هر X− و X+ اگر تنها و اگر است، α-تکمدي

و باشند α-یکنوا
αp0 ≥ max(p1, p−1).

با مشابه نیز را گسسته α-یکنواي توزیعهاي [8] عالمتساز
زیر صورت به توزیع، تابع براساس گسسته α-تکمدي توزیعهاي

کرد. مشخصسازي

است، α-یکنوا ،(pn)∞0 احتمال جرم تابع با توزیع یک .5.2 قضیه
اگر تنها و اگر

Qn = Pn − α−1(n+ 1)pn+1, nϵN0,

.Pn =
n∑

k=−∞
pk آن در که باشد گسسته توزیع تابع یک

بودن بسته خاصیت 1.2
تحت توزیعها خاصیتα-تکمدي که میدهیم نشان بخش، این در

است. بسته اعمالی چه
(3.2) تعریف و (5.2) قضیهي از ضعیف: همگرایی تحت
و α-تکمدي خاصیت دو هر که گرفت نتیجه میتوان فورا

برقرار زیر رابطهي طوریکه به باشد داشته وجود U از مستقل X
باشد

Z
d
= U

1
α ⊕X, (7)

فاصلهي در یکنواخت توزیع داراي U تصادفی متغیر آن در که
مستقل تصادفی متغیرهاي Yiها که ،c⊕X =

X∑
i=1

Yi و است (0,1)
هستند. P (Y1 = 1) = c با برنولی همتوزیع و

α-یکنوا توزیعهاي که کردند ثابت [8] عالمتساز و [14] استیوتل
کرد مشخصسازي میتوان نیز احتمال مولد تابع از استفاده با را
،N0 = {0, 1, 2, · · · } روي Z تصادفی متغیر که دادند نشان و
زیر شکل به آن احتمال مولد تابع اگر تنها و اگر است، α-یکنوا

باشد
P (z) = α(1− z)−α

1∫
z

(1− ω)
α−1

Q(ω)dω, (8)

N0 روي تصادفی متغیر یک احتمال مولد تابع Q(ω) آن در که
است.

مفهوم از استفاده با را α-یکنوایی مفهوم همچنین [14] استیوتل
آورد. دست به زیر صورت به گسسته α-تکمدي

مجموعهي روي (pn) احتمال جرم تابع با توزیع یک .4.2 قضیه
در اگر وتنها اگر است، α-یکنوا ،N0 = {0, 1, 2, · · · }

(pn) احتمال جرم تابع با توزیع یک و کند صدق (5.ii)رابطهي
اگر گوئیم، α-یکنوا ،Z−

0 = {0,−1,−2, · · · } مجموعهي روي را
کند. صدق (5.i) رابطهي در اگر وتنها

یکنواي توزیع یک آن، چگالی تابع فرم به توجه با هندسی توزیع
با شبکهاي توزیع این تعریف4.2، به توجه با بنابراین است. گسسته
،N0 = {0, 1, 2, · · · مجموعهي{ روي pn = pqn احتمال جرم تابع

است. گسسته α-یکنواي توزیع یک α ≥ 1 براي
و α-یکنوایی مفهوم دو بین موجود روابط بخش، این در

میکنیم: بیان را آنها خواص برخی و گسسته α-تکمدي

اگر است، α-تکمدي ،(pn) احتمال جرم تابع با توزیع یک .1
باشند. α-یکنوا دو هر (pn)

∞
0 و (pn)

0
−∞ اگر تنها و

است. α-تکمدي α-یکنوا، توزیع هر .2

،(pn) باشد. ثابت مقدار یک c > 0 کنید فرض .3
،(cpn) اگر وتنها اگر است، (α-یکنوا) ] α-تکمدي
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مستقیم رابطهي و دارند بستگی α شاخص و تکیهگاه به کرانها
جواگ-دئو4 و 3 دارامادهیکاري دارد. وجود کرانها این و α بین
-α توزیع با پیوسته تصادفی متغیر یک X اگر که کردند ثابت [10]
،µ = E(X) و 0 ≤ X ≤ 1 طوریکه به باشد (M (حول تکمدي

آنگاه:

(α+ 2)V ar(X) ≤ µ(α+ 1 + 2M)− (α+ 2)µ2 −M. (9)

براي باالیی کران که دادند نشان دیگر نتایج در همچنین آنها
صورت به ،[0, 1] تکیهگاه با پیوسته α-تکمدي واریانسیکتوزیع

(α+ 1)2

4(α+ 2)2

است.
مجموعهي روي گسسته تصادفی متغیر یک X کنید فرض
و x1 < x2 < · · · < xn طوریکه به باشد {x1, x2, · · · , xn}

.P (X = xi) = pi

اگر که داد نشان [12] مایلویجک5
µ =

∑
xipi,

آنگاه:
V ar(X) ≤ (xn − µ)(µ− x1). (10)

اعداد مجموعهي روي X تصادفی متغیر اگر بنابراین
آنگاه: باشد، شده تعریف {b, b+ 1, · · · , N}

V ar(X) ≤ (N − µ)(µ− b),

است. N > b ≥ 0 و صحیح اعداد N و b آن در که
یک ،α ≥ 1 مقادیر ازاي به [4] مشهور و علی ابواموه،
زیر صورت به گسسته α-تکمدي توزیعهاي از مشخصسازي

آوردند. دست به
،(pn) احتمال جرم تابع با تصادفی متغیر یک .1.3 قضیه
،p(t) مشخصهي تابع و ،n ∈ I = {· · · ,−2,−1, 0, 1, 2, · · · }

اگر: تنها و اگر است، (a (حول α-تکمدي

q(t) =
{α+ a(1− eit)}p(t)

α
+
i(1− eit)p′(t)

α
(11)

یعنی هستند. بسته ضعیف، همگرایی تحت گسسته α-یکنوایی
α-تکمدي خاصیت با تصادفی متغیرهاي از دنبالهاي {Xn} اگر
توزیع) (در ضعیف طور به Xn دنبالهي و باشند (α-یکنوایی)
خاصیت داراي تصادفی متغیر یک نیز X آنگاه باشد، X به همگرا

است. (α-یکنوایی) α-تکمدي
خاصیت که کرد ادعا نادرست مثال یک با [3] ابواموه پیچش: تحت
اما نیست، بسته پیچش تحت گسسته، توزیعهاي براي α-تکمدي
پیچشدو که کرد ثابت و اعالم را مثال این نادرستی [8] عالمتساز
تصادفی متغیر یک ،N0 روي β-یکنوا و α گسستهي تصادفی متغیر

است. N0 روي +α-یکنوا β

توزیعهاي کالس دو هر که دید میتوان راحتی به آمیختن: تحت
جالب همچنین هستند. بسته آمیزش، تحت α-یکنوا و α-تکمدي
نیست، α-یکنوا الزاما پواسون توزیع یک اگرچه که بدانید است
در [9] آلوش و آلزید باشد. α-یکنوا میتواند، آن آمیختهي اما
α-یکنواي پواسون، آمیختهي توزیع که دادند نشان زیر قضیهي

است. پیوسته

نامنفی حقیقی اعداد از دنباله یک (tm)∞0 کنید فرض .6.2 قضیه
پواسون آمیختهي آنگاه میکند. میل ∞ به که باشد

Pn(tm) =
1

n!

∞∫
0

e−xtm(xtm)ndG(x), n ∈ N0,

توزیع یک G اگر تنها و اگر است، آلفا-یکنوا tm هر ازاي به
باشد. [0,∞) روي α-یکنوا

توزیعهاي براي واریانس باالي کران 3
گسسته α-تکمدي

کردن مشخص گسسته، α-تکمدي توزیعهاي کاربردهاي از یکی
کرانها این از که توزیعهاست نوع این در واریانس باالي کران
و واریانس برآورد مانند آماري بخشهاي از بسیاري در میتوان
را باالیی کرانهاي بخش، این در کرد. استفاده تصادفی فرآیندهاي
این میکنیم. بررسی گسسته α-تکمدي توزیعهاي واریانس براي

3Dharamaddhikari
4 Joag-Dev
5Muilwijk [
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منفی مقادیر با تکیهگاه یک {−N − 1,−N,−N + 1, · · · , 0}

رابطهي به توجه با بنابراین است. µ2 < N و µ1 > 0 پس است
داریم: (14)

a

α+ 1
< µ <

a+Nα

α+ 1
.

(13) رابطهي ،min{µ,N − µ} ≤ N
2 به توجه با دیگر طرف از

میدهد: نشان

(α+ 2)V ar(X) ≤− (α+ 2)µ2 + [(α+ 1)N + 2a)]µ

−Na+ α
N

2
. (15)

در را خود ماکزیمم مقدار (15) معادلهي راست سمت
µ =

(α+ 1)N + 2a

2(α+ 2)
, (16)

،(15) معادلهي در (16) رابطهي از µ جایگذاري با میکند. اختیار
دست به زیر قضیهي و میشود ماکزیمم نامساوي این راست سمت

میآید.

(حول گسسته α-تکمدي تصادفی متغیر یک X اگر .2.3 قضیه
آنگاه: باشد، {0, 1, · · · , N} تکیهگاه با (a

V ar(X) ≤ N2(α+ 1)2 − 4a(N − a)

4(α+ 2)2
+

αN

2(α+ 2)
. (17)

a مقادیر جایگذاري با فوق، قضیهي به توجه با بنابراین
به X تصادفی متغیر واریانس باالي کران براي خاص حالتهاي

میآید: دست به زیر صورت

آنگاه: ،a = N یا a = 0 اگر الف)
V ar(X) ≤ N2(α+ 1)2

4(α+ 2)2
+

αN

2(α+ 2)
.

آنگاه: باشد، a = N
2 و زوج N اگر ب)

V ar(X) ≤ αN(N + 2)

4(α+ 2)
.

آنگاه: باشد، a = N±1
2 و فرد N اگر پ)

V ar(X) ≤ αN(N + 2)

4(α+ 2)
+

1

4(α+ 2)2
.

جرم تابع با X تصادفی متغیر ،α = 1 ازاي به که باشید داشته توجه
کران و است تکمدي {0, 1, · · · , N} تکیهگاه روي ،(pn) احتمال

میآید. دست به تکمدي توزیعهاي براي واریانس باالي

و

r(t) =
{α+ a(e−it − 1)}p(t)

α
+
i(e−it − 1)p′(t)

α
(12)

باشند. مشخصه تابع دو

ثابت فوق، قضیهي از استفاده با [5] مشهور و ابواموه سپس
(a (حول گسسته α-تکمدي تصادفی متغیر یک X اگر که کردند
واریانس و S = {0, 1 · · · , N} تکیهگاه ،(pn) احتمال جرم تابع با
به X تصادفی متغیر براي واریانس باالي کران یک آنگاه باشد، σ2

است: زیر صورت

(α+ 2)V ar(X) ≤− (α+ 2)µ2 + [(α+ 1)N + 2a)]µ

−Na+ α[min{µ, (N − µ)}], (13)

کران یک (13) رابطهي در α = 1 جایگذاري با که
تکیهگاه با گسسته تکمدي توزیعهاي براي واریانس باالي

میآید. دست به S = {0, 1, · · · , N}

{0, 1, · · · , N} تکیهگاه با گسسته تصادفی متغیر Xیک فرضکنید
تصادفی متغیر یک X ،N = 1 حالت در که است واضح باشد.
هستند توزیعهایی قوي، تکمدي (توزیعهاي است. قوي تکمدي
میباشد.) تکمدي نیز دیگر تکمدي توزیع هر با آنها پیچش که
احتمال با ترتیب به را 1 و 0 مقادیر X که میکنیم فرض عالوه به
که گفت میتوان پس کند. اختیار p + q = 1 طوریکه به p و q
برقرار تساوي ،p = q = 1

2 حالت در و V ar(X) = pq ≤ 1
4

است.
متغیر یک X کنید فرض باشد. N ≥ 2 میکنیم فرض ادامه در
با حال باشد. α ≥ 1 با (a (حول گسسته α-تکمدي تصادفی
تصادفی متغیر دو X2 و X1 کنید فرض ،(1.3) قضیهي به توجه
تکیهگاههاي و r(t) و q(t) ترتیب به مشخصهي توابع با گسسته
و S2 = {−1, 0, · · · , N} و S1 = {0, 1, · · · , N + 1} ترتیب به
با باشند. µ2 = E(X2) و µ1 = E(X1) ترتیب به میانگینهاي
و (11) در شده معین r(t) و q(t) روابط طرف دو از مشتقگیري

رابطهي ،t = 0 دادن قرار و t به نسبت (12)
µ1 = µ2 = α−1[(α+ 1)µ− a], (14)

مقادیر با تکیهگاه یک S1 اینکه به توجه با میآید. دست به
مجموعهي یعنی X2 − N تصادفی متغیر تکیهگاه و ] نامنفی
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.Qn تابع و Pn توزیع تابع ،pn احتمال جرم تابع مقادیر :1 جدول

n -1 از کمتر -1 0 1 2 3 3 از بزرگتر
pn 0 0/225 0/15 0/30 0/125 0/20 0
Pn 0 0/225 0/375 0/675 0/80 1 1

Qn = Pn − 1
2npn 0 0/3375 0/375 0/525 0/675 0/70 1

براي توزیعها نوع این مشخصسازي دادیم. قرار بررسی مورد را
که دارد بسیاري اهمیت تصادفی، متغیر یک توزیع نوع تشخیص
دادیم نشان همچنین پرداختیم. موضوع این به مقاله این طول در
کرانهاي تعیین در مؤثري نقش گسسته، α-تکمدي توزیعهاي که

دارند. واریانس

نتیجهگیري و بحث 4
α-تکمدي یعنی آن تعمیم و تکمدي مفهوم ابتدا مقاله، این در
پیوسته و گسسته توزیعهاي نوع دو هر براي را توزیعها بودن
گسسته توزیعهاي α-یکنوایی خاصیت ادامه در و کردیم بررسی
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