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PEARSON EGRi AilESi ÜZERiNE BiR iNCELEME
Mehmet GÜNGÖRl, Mahmut IŞIK, Sinan ÇAlIK

öz

Bu çalışmada, Pearson eğri ailesinin bir genişlemesi ve bu genişleme sınıfına ait bazı olasılık dağılım

fonksiyonları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Olasılık yoğunluk fonksiyonu, Olasılık dağılım fonksiyonu, Pearson eğri ailesi.

ON PEARSON CURVE FAMilY

ABBTRACT

In this study, an extension of Pearson curve familyand some probability distribution functions which
belongs to this extension class are given.

Key Words: Probability density function, Probability distribution function, Pearson curve family.

aı, az, a3 ve a4 reel sabitler olmak üzere Pearson
eğri ailesi,

olarak ifade edilir (Freund, 1971), (Güngör and Asil,
1995). Burada f (x), X'in pdf'sidir. Şimdi aı,

az, a3, a4, a5 ve a6 reel sabitler ve

ı. cinis
Sürekli bir X tesadüfi değişkeninin olasılık

yoğunluk fonksiyonu (pd!) f ve olasılık dağılım

fonksiyonu (cd!) F olsun. O< P < 1 olmak üzere

F- ı (p) = inf {x: F (x) ~ p} = sup {x: F (x) < p}
(1.1)

ifadesi genel anlamda, F'nin ters fonksiyonu olarak
ifade edilir. Şimdi kullanacağımız iki kavramı

tanıtalım. u ve v sırasıyla, F'nin soldaki ve sağdaki

son noktalarını göstersin. O halde, (1.1)'den

2. PEARSON EGRi
GENişLEMESi

1 d[f(x)]
f (x)' dx

AilESiNiN BiR

(2.1)

ve

u = inf{x: F(x) > O} = r:' (O) (1.2)
(2.2)

v = sup{x: F(x) < i} = F- ı (1) (1.3) olmak üzere Pearson eğri ailesinin bir genişlemesi,

ifadeleri yazılabilir. Burada u; ya -00

yada sonlu ve Vi ya +00 yada sonludur
(Balakrishnan and Cohen, 1991), (Galambos, 1987),
(Reiss, 1989), (Serfiing, 1980).
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F (x) = ] (exp [/ q (t) dt] ) dt
u

(2.3)
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eşitliğiyle ve sırasıyla (1.2) ve (1.3)'de ifade edilen u
ve v'lerin gözönüne alınmasıyla

sınır şartına göre verilebilir.
İstatistikte önemli dağılımların çoğunun

uygun sabitlerin seçilmesiyle (2.1)'i sağla-

dığı bilinmektedir. Bu çalışmada önce, (2.1) 'i
de sağlayan iki dağılım verilecektir. Daha sonra,
(2.1)'i sağlamayan fakat genişleme sınıfına ait olan
iki dağılım belirtilecektir. Şimdi, (2.1)'i de sağlayan

iki dağılım verelim.

1) u = O, v = +00, aı = a3 = a4 = O ve a2 = 1
seçilirse (2.1)'de pdf ve cdf'lerin genel özelliklerinin
göz önüne alınmasıyla standart üstel dağılım fonk
siyonu elde edilir.

(O :s x < +00 olmak üzere F (x) = 1 -- e-X)

2) u = -00, v = +00, aı = a3 1/2
ve a2 a4 O seçilirse (2.1)'de pdf ve
cdf'lerin genel özelliklerinin göz önüne
alınmasıyla standart Cauchy dağılım fonk
siyonu elde edilir.

(-00 < x < +00 olmak üzere F (x) = ~ +
~arctgx)

Şimdi ise (2.1)'e ait olmayıp (2.3) ile ifade edilen
ve (2.4) sınır şartını sağlayan genişleme sınıfına ait
söz konusu iki dağılım verelim.

1) u = O, v = +00, aı = a3 = a5 = O, ve
a2 = a4 = 1 ve aB = - 1 seçilirse (2.3) eşitliği ve (2.4)
sınır şartından standart Rayleigh dağılım fonksiyonu
elde edilir.

(O < x < +00 olmak üzere F(x) = 1 _ e- X 2
/

2 ) KAYNAKÇA

(3.1)
F(x)-F(u)

Fu v (x) = F (v) _ F (u)

olarak verilebilir. (3.1)'de uygun u ve v'lerin
seçilmesiyle söz konusu dağılımlarınher iki veya her
hangi bir taraftan kesilmiş halleri bulunabilir.

Söz konusu cdf'ler için bir çok sınıflama vardır

(Arnold, 1990), (Balakrishnan and Basu, 1995),
(Freund and Walpole, 1980). Bunlardan biri
üstel aile kavramıdır. Ayrıca, aynı diferensiyel
denklem tarafından tanımlanan sınıflamalar da
vardır (Güngör and Çatalbaş, 2001a), (Güngör and
Çatalbaş, 2001b). Bu çalışmalarda, standart haller
dışında söz konusu cdf'lerin parametreli ve kesilmiş

hallerine ait irdelemeler de mevcuttur.
Bu çalışmada, (2.1)'den bir dağılımın pdf 'si ve

(2.3) - (2.4) 'den ise söz konusu dağılımların cdf'si
direkt olarak elde edilmektedir. Bu durum, bazen
büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Ayrıca (2.2)'deki katsayılarla söz konusu
dağılımların parametreleri arasındaki ilişkiler de
irdelenebilir.

pdf'si ve aı = a3 = a4 = O ve a2 > O
alınırsa standart halde olmayan üstel dağılımın

pdf'si bulunur. Eğer söz konusu dağılımların,her iki
veya herhangi bir taraftan kesilmiş cdf'leri bulun
mak istense o zaman, kesilmiş dağılımların tanımı

ve uygun u ve v'lerin seçimiyle söz konusu cdf'ler
bulunabilir. Örneğin, standart üstel dağılımın her
iki taraftan (u ve v'den) kesilmiş dağılımının cdf'si,

(2.4)F (v) = 1

2) u = O,v = 1, aı, a2 ve a3 'den en az biri sıfırdan

farklı ve a4 = a5 = aB = O seçilirse (2.3) eşitliği

ve (2.4) sınır şartından standart düzgün dağılım

fonksiyonu elde edilir.
(O < x < 1 olmak üzere F (x) = x)

3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, (2.1)'i sağlayan normal,

gamma, beta vs. dağılımların hepsi ve-
rilmedi. Ancak istatistikteki söz konusu pek çok
dağılımın (2.1) 'i sağladığı açıktır. Ayrıca bu
çalışmada, (2.1)'i de sağlayan ve (2.1)'i sağlamayıp

(2.3) ifadesini ve (2.4) sınır şartını sağlayan ikişer

örnek verildi. Burada şunu da önemle belirtelim ki,
söz konusu cdf'lerin standart halleri değil de bir,
iki veya daha fazla parametreli halleri bulunmak is
tense bu durum uygun sabitlerin seçimiyle mümkün
olabilir. Örneğin, (2.1)'de a2 = a3 = O ve aı > O
alınırsa standart halde olmayan normal dağılımın
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