
 

 

A comparative Study To Some Tests of Normality  

  البحث صمخم
تعتمدددل ديعلمدددل مددد  دتقدددييمل ديتل ملمددد  يت  مددد         

لتدلد  تزيمدم ممتمدم ديل دقد  تديبميندي  ل دإ ترتد د  
،زت  مددددد  ديتبددددديم  " t "The t-testمثددددد ب تاتبدددددي د  

The analysis of variance (ANOVA) ، 
اتبددددددي د  -regression co"دإلن ددددددلد  معدددددديم    زد 
efficients"   رددإ ت  مدد  دإلن ددلد ، زخدداي  تاتبدديF 

-the F-test for homogeيتمدين  ديتبيمندي  
neity of variances  . 

 

ي  ردددإ  تقدددتالدا س دددل دتقدددييمل دإل  دددي م  ايددد     
سزاًل ديتأخددل مدد  ت لدد   يتطمبب ديتددإ ترتدد   دإللتددلد  

يددد   دددل اد دإلرتددد د   بددد  تم د يدددي، زديتمددديزي لددد  اىددد
تيإ نتي ج مض    ترلل ديثل  رإ دينتي ج ديتدإ تدا  مؤلي

ه دتقدددييمل مبنمددد  ردددإ ايددد  ت  ىددداديتز ددد  تيميدددي، ز 
دتقي  ل إ ت ل  ترت د  دإللتلد  يضمي   د   

ي  رإ  ديت ل  م  تبعم  ديبميني  ي تزيمدم اخ نتي ميي.
ديمعتل  سز للا تبعمتيدي مدؤث  ردإ ت لمدل  مدا ديعمند  

اتبددددي د  ديردددد ز . ديضدددد ز ن يبندددديا رتدددد د  ديث لدددد  زد 
زمددد  ىندددي تويددد  ضددد ز ا تمددد دا تاتبدددي  م مخنندددي مددد  

د خدددي  ديممتمدددم ديمقددد زل مندددو ديعمندددد  ات لمدددل مدددي ت
 ديعشزد م  م   ديل دق  متبم تزيمعًي معتلاًل سا ال.

 

 

Abstract 

Many classical methods of data an-

alysis depend on the assumption of no-

rmality of the population under study, 

for example: The T-test ,The analysis of 

variance,Testing regression coefficients 

in regression analysis and The F-test for 

homogeneity of variance. 

Hence, the normality assumption sh-

ould be first verified before utilizing 

methods that assume normality. Over 

passing this step may lead the resea-

rcher to misleading findings, and make 

results loose credibility. 

In addition, checking whether the 

data follows a normal distribution af-

fects the determination of the sample 

size necessary for the construction of 

confidence intervals and hypothesis 

testing.  

 

 
 

 

    هذا البحث جزء من  سانةلم مةجين تح  حنر ا نحا. اادا منةدد محيناد انوتيةا دن أسا اادا  انةمم مبني ال ز نز دينت ا  
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 مقدمة -1
دتقدددددييمل دإل  دددددي م  ديتدددددإ زمدددددل ديعلمدددددل مددددد  م

زيداي  ردإ  ديت لد   ، رت د  دإللتدلد تتتط ل ت ل  
يدددبع   رتددد د   دددل مخدددز  سمددد د ضددد ز ميً مددد  ىددداد دإل

زيخ  ديمشخ   ديتى  ،ديبي ثم  ي مضإ  لًمي رإ ب ثيا
اتبي د  يإللتلد  ت ل مزدمييي س لىا ىى تزدمل للا 

زيداي  . زيخ  تاتبي   ما ديعمند  ديمنيقدل يتطبملدو، 
اتبددددي  ديدددداي س  دإلديتأخددددل مدددد  م تدددديب ديبي دددد  تيددددى 

قددتالدمو ىددز دترضدد  ي ييدد  ب ثددو مدد  بددم  إقددملزا ب
رع دددى قدددبم  لتدددلد  ، دإل د اتبدددي  ديبدددلد   دتاددد ن إل

اتبددي  ديدداي  ددل معددل دترضدد  رددإ ودد  ديمثددي  رددإ  دإل
   دددددل ال موددددد  خددددداي  لندددددل تمددددد دا  مدددددا لمنددددد  خبمددددد

 ممخدددد  ت اددددم ز  قددددتالدا لمندددد  س دددد  .إب إلاتبددددي د
مي ىز  اتبي د  دإللتلد تم  بم  سنو مشخ   ديل دق  

 ؟ سرض  تاتبي  رإ خ   يي  م  دي يال  ديتييم 
 د   مدد  زد ددلا ، زرددإ ودد  اممتمعددي  ديمتميث دد  دي

 س ميا مات ر  م  ديعمني .
    متم  ، زرإ و  س ميا د  اديممتمعي  ديمتميث 

 مات ر  م  ديعمني .
   د   مد  زد دلااديممتمعي   ديم تزم  مي  ديممدم ،

 زرإ و  س ميا مات ر  م  ديعمني .
   د   متم ، زردإ اديممتمعي   ديم تزم  مي  ديممم

 و  س ميا مات ر  م  ديعمني .
   د   مد  زد دلا، اديممتمعي   ديم تزم  مي  ديمقي

   م  ديعمني .زرإ و  س ميا مات ر
   د   متم ، زرإ اديممتمعي   ديم تزم  مي  ديمقي

 و  س ميا مات ر  م  ديعمني .
إلببا ااجابببة بصببورأ اساسببية تهببدا الدراسببة و 
 بمن خالل ةالسابق تالتساؤال نع
 قددتع د  سىددا ديل دقددي  ديتددإ تنيزيدد  دإلاتبددي د  ت

زمنيددددي تاتبددددي د  تعتمددددل ل ددددإ  دياي دددد  بيإللتددددلد 

-Empirical Cumuممدد  ديتم مبمدد  ديلديدد  ديت دخ
lative Function (ECF)   دتن دلد ، ز تاتبي د ،

اتبددي د  تعتمددل ل دددإ متزقددط دتن دد د  ديمط ددد   زد 
 ا ي   ىاه دإلاتبي د . خ ا، مم ل  ديزقمط 

  ًس  تلددددددلا لدددددد  ط مدددددد  ل دقدددددد  ديم يخدددددديا ت ددددددنمري 
 ، إلاتبدددددي د  دإللتدددددلد  زرددددد  دي ددددديال  ديمات ردددددد 

دإلاتبدددي  دترضددد  ردددإ وددد   شدددل ي بي ددد  ب مددد  ت  
 .دي يي  ديتإ مزدمييي

 

تيدددى تلتمددديل ديخثمددد  مددد   زتا ددد  سىممددد  ديب ددد 
ل دددددى بعددددد  دتقدددددييمل دإل  دددددي م  ديتدددددإ  ديبددددي ثم 

زيداد ردإ  تقددتالدا  ، رتد د  دإللتددلد تتتط دل ت لد  
ي تأخل م  ت لد   تاتبي د  دإللتلد  معل سم د ض ز ميً 

زيدداي  ،  ىدداد دإلرتدد د   بدد  تقددتالدا ت دد  دتقددييمل
ددد  تنشدددأ سىممددد  تلدددلما ت دددنم   ييددداه دإل اتبدددي د  م منخ 

اتبدددي  دترضددد  ي  ييددد  ديتدددإ اتمدددي  دإلتديبي ددد  مددد  
 مزدمييي.

 
 

 اختبارات االعتدال محل الدراسة: -2
إختبببببببارات تلتمبببببببد عمببببببب  الدالببببببببة اواُل: 

 Empirical“التراكميببببببة التجريبيببببببة

cumulative function”: 
ه ازمعتمددل دتقددي  دإل  ددي إ إل  ددي مي  ىدد

دإلاتبدددي د  ل دددإ  مدددي  ديمقدددير  دي سقدددم  بدددم  ديلديددد  
-Empirical cumulative fuديت دخمم  ديتم مبمد   
nction (ECF)   يعمندد  مددي زمن نددإ ديلديدد  ديت دخممدد

ه ديعي  ددد  ازم ط ددد  ل ددإ ىددي تزيمددم ديمعتددل  ديمعمددي ي 
 Vertical Distanceت  دي مي  ديمقدير  دي سقدم  

Statistics. 
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زممخدددددددددد  دي  ددددددددددز  ل ددددددددددإ ديلديدددددددددد  ديت دخممدددددددددد  
مددددددددددددد   ( )يعمنددددددددددددد   مميدددددددددددددي  ( )  ديتم مبمددددددددددددد  
 (          )يي ت تمدددددددددددددددل مشدددددددددددددددديىلدتاددددددددددددددد   

سي زضدددددددددددددعيي ردددددددددددددإ  دددددددددددددز ا  ت تمبدددددددددددددًي ت ددددددددددددديللميً 

      ]ب مدددددددددددددددددددددد م تبدددددددددددددددددددددد   د  ددددددددددددددددددددددياد 

ديلديدددددددددددددددد  ديت دخممدددددددددددددددد   ا،زتأادددددددددددددددد  [        
 ه دي يي  ديشخ  ديتييإباديتم مبم  رإ ى

 

 

  ( )  
                        

 
                (   ) 

-سي س  ب                                 
  ( )         ( ) 
  ( )  

 

 
  ( )     (   )   

              
      ( )              ( ) 

د ديتع مدددد  ممخدددد  ديلددددز  بددددي  ديلديدددد  اززرلددددًي ييدددد 
-Step Funديت دخممدد  ديتم مبمدد  ىددإ لديدد  قدد مم  

ctionه ديعي  ددد  مددد  د  دددي مي  ا. زممخددد  تلقدددما ىددد
تاتبددددددي د  دإللتددددددلد  تيددددددإ مممددددددزلتم  دقيقددددددمتم  ب 

ت قددددمإ مممزلدددد  دال  ددددي مي   األولبببب  المجموعببببة
مببا المجموعببة ، سSupremum Statisticsديع مددي 
رم ط   ل ميي مممزلد  دإل  دي مي  ديت بمعمد  الثانية 

Quadratic Statistics . ويببببببته عببببببر   بببببباتين
 المجموعتين فيما يم :

   ااحصباييات اللميباSupremum Stati-
stics 

 Kolomogorov [6]تعتبددددد  د  دددددي م  داتبدددددي      
ه دير    م  تعتمل ام  سىا زسشي  د  ي مي  ى
-Maximum Veل إ  مدي  سخبد  مقدير   سقدم 

rtical Distance   بم  ديلدي  ديت دخمم  ديتم مبمد
زبددم  ديلديدد  ديت دخممدد   ( )  يمشدديىلد  ديعمندد  

لببببب  مبببببن ذو ي تزيمددددم ديمعتدددددل  ديمعمدددددي ي  ( ) 
خبببالل سيببباس دالتببب  مسبببافة ُيرمبببز لهمبببا عمببب  

 حيث:   ،    التوال  

ب تعبدددد  لدددد  سخبدددد  مقددددير   سقددددم     ديمقددددير  
لنلمي تيمل  مم  ديلدي  ديت دخممد  ديتم مبمد  ي عمند  لد  
  ممددددد  ديلديددددد  ديت دخممددددد  ي تزيمدددددم ديمعتدددددل  ديمعمدددددي ي،

 م إب ه ديمقير   ميضمًي خميازممخ  ديتعبم  ل  ى
 
       [  ( )   ( )]      (   ) 

ب تعب  ل  سخب  مقير   سقم  لنلمي    ديمقير  
تيمل  مم  ديلدي  ديت دخمم  ي تزيمم ديمعتل  ديمعمي ي 
ل   مم  ديلدي  ديت دخمم  ديتم مبم  ، زممخ  ديتعبم  

 لنيي  ميضمًي خمي م إ ب

       [ ( )    ( )]       (   ) 

  Kolomogorov  ددي م  رددإ  ددم  م  مدددي إل
زت ع   بأنيي س  إ ر   مط   بم  من نإ  Dبيي مي

ديلديدددد  ديتم مبمدددد  زديلديدددد  ديت دخممدددد  ي تزيمددددم ديمعتددددل  
 ديمعمي ي زتمث   ميضمًي خييتييإب

      |  ( )   ( )|           (   )                                              

ديلددددز  بددددأ  د  ددددي م   زبشددددخ  سخثدددد  زضددددز ًي ممخدددد 
Kolomogorov   ىدددددددإ ديلممددددددد  دتخبددددددد  مددددددد  بددددددددم

 سي س  ب   ،    ديمقيرتم  
D = Maximum (     )               (   )                                                      

مدددددددتا  (  )زبعدددددددل  قددددددديل د  دددددددي م  دإلاتبدددددددي 
ملي نتيددي بلممدد    مدد  معمي مدد  م قددتا م  مدد  مددلدز  

، (  )اي   بياد دإلاتبي  تعتمل ل دإ  مدا ديعمند  
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زايددددددددد  إلتاددددددددديا ديلددددددددد د   (α)زمقدددددددددتزي ديمعنزمددددددددد  
 دإل  ي إ بيي ر  سز ديلبز  . 

 
 

 تعلمً  ل إ د  ي م  Lilliefors [7] لا ز 

Kolomogorov   زايدددد  لنددددلمي مخددددز  خددددً  مدددد
ديمتزقددط زديتبدديم  مميددزيم  زدي دداد  مددتا تلددلم ىمي مدد  

ديشدددخ   Lillieforsديعمنددد ، زتأادددا د  دددي م  داتبدددي  
 ديتييإ ب

 

 

              * (    ̅  
 )  

(   )

 
     

 

 
  (    ̅  

 )+        (   )      

  ̅    )  مدددددددد  
ىددددددددإ ديلديدددددددد  ديت دخممدددددددد   ( 

ز ديمعددددييا ديملددددل ا مدددد  اي تزيمددددم ديمعتددددل  ديمعمددددي ي 
̅ ديعمنددددددددددددددد ، ز  

∑      
 
    

 
   ،ز 

∑ (    ̅)
  

   

   
 
زمددددتا  ردددد  ردددد   ديعددددلا ي لددددما ديخبمدددد ا يإل  ددددي م  

مدددددلدز  ت تدددددزي ل دددددإ  Lillieforsخمددددي  دددددلا .      
مشدددددديىلا   03تيددددددإ 4س مدددددديا مات ردددددد  ي عمنددددددي  مدددددد  
 0.1ز 0.05ز 0.01زمقدددددددتزمي  معنزمددددددد  مات رددددددد  

معتمددددددددلًد ل ددددددددإ       يإل  ددددددددي م  0.2 ز 0.15ز
 . Lillديم يخيا، زقم مي يياد دتاتبي  بيي مي 

 

بقديزي  تطبملدو  Kolomogorovداتبي   ويتميز
زدنتشددددي  دقددددتالدمو رددددإ  دددديا ديبدددد دمج دإل  ددددي م ، 
تضددير  إلمخينمدد  دقددتالدمو بخرددياا رددإ  ييدد  ديعمنددي  
دي دد م ا  مدد  س  ردد   ديعددلا ييدداد دإلاتبددي  معتمددل 

، زيخددددددد    ز μل دددددددإ معدددددددييا مع زمددددددد  يخدددددددً  مددددددد  
ا إلاتبدددي  ديبميندددي  ديمقدددتم ا ل مدددو سندددو م قدددتالُيلبببا 
 .رلط
 ة ربيليبالت حصبايياتااQuadratic Stati-

stics 
بمنمي دلتمل  مممزلد  دال  دي مي  ديع مدي ل دإ 
 مددي  ديردد   دي سقددإ بددم  ديلديدد  ديت دخممدد  ديتم مبمدد  

ي عمندد  زديلديدد  ديت دخممدد  ي تزيمددم ديمعتددل  ديمعمددي ي ، 
ه ديمممزلددددد  مددددد  دإل  دددددي مي  ديت بمعمددددد   اردددددإ  ىددددد

ديلديتم  سي تعتمل ل إ  مي  م بم دير   بم  ىيتم  
م  م ددًي بيقددتالدا لديدد  تدد ممل  ( ) ز، ( )  بددم 

دإل  ددددي مي  ديت بمعمدددد   ا. زتأادددد ( ) م  مددددي ييددددي 
 شخً  ليمًي ل إ دي ز ا ب

 

   ∫[  ( )   ( )]
  

 

  

 ( )   ( ) (   ) 

دإل  ددي مي  تتضددم  زىددإ مممزلدد  ليمدد  مدد  
زديتإ م  مي  Anderson–Darlingد  ي م  داتبي  

خ ييددددد  اي ددددد  زمعتمدددددل ديشدددددخ   (  )ييدددددي بددددديي مي 
ه دإل  ددي مي  ل ددإ دي ددم   دي ميضددم  ادي ميضددإ ييدد

ه دإل  دددي م  ا، زمدددتا لددد   ىددد( ) يلديددد  ديتددد ممل 
 رممي م إب

احصايية اختبار  [1]Anderson-Darling : 
زم قددتالا ىدداد دإلاتبددي  ي عمنددي  ديتددإ تيمددل س ميميددي 

ه ا،زممخدددد  دي  ددددز  ل ددددإ ىددددلدددد  قدددد  مشدددديىلد  
بدإل  ي م  بزضم لدي  ديت ممل ل إ ديشخ  ديتييإ  

 ( )  [ ( )[   ( )]]
  
    (   ) 

-Andersonت  ددددددي م  تاتبددددددي  مدددددد  ثددددددا تخددددددز  ز 
Darling ديشخ  ديتييإبل إ 
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    ∫[  ( )   ( )]
  

 

  

[ ( )[   ( )]]
  
   ( )         (   ) 

ل دددددإ ديشددددددخ ب Stephens [10]إلاتبدددددي  دإللتددددددلد     زم رضددددد  دقدددددتالدا دإل  ددددددي م  ديم عليددددد      

        (      

 
 
    

  
)     (    ) 

سشدي   Anderson – Darlingزم عل داتبي   
ه ديمممزلدد  زسخث ىددي دنتشددي ًد زدقددتالدمًي اداتبددي د  ىدد

رددددإ ديبدددد دمج دإل  ددددي م  ديمدددديىيا ، زقددددم مي ييدددداد 
د دإلاتبددددددي  اىدددددد ويتميببببببز.  ADدتاتبددددددي  بدددددديي مي 

بإمخينم  دقتالدمو يمممم سنزدع ديبميني  قزدا خين  
د  دإليتددددزدا مزمددددل سز قددددييل ، خمددددي امتميث دددد  سز 
  د دإلاتبددددي  رددددإ خزنددددو معطددددإ زينددددًي سخبددددامتممددددي ىدددد

د اي  متمتددم ىدداي مشدديىلد  ل ددإ سطدد د  ديتزيمددم زبدد
دإلاتبي  ب قيقم   سخب  لندل سطد د  ديتزيمدم زديتدإ 

ا بييملي ند  بإاتبدي  اغييبًي مي ت تدزي ل دإ ديلدما ديشدي
Kolomogorov ي متمتم ب قيقدم  سخبد   د ل ازدي
 ا ت عنإ اه دي قيقم  ي لما ديشيام خي ديتزيمم ، زى

 

 دد د   دد مل متع دد   اي ددل ا دإلاتبددي  ل ددإ دتادد
بلبددز  سز  رددد  ر ضدددم  ديل دقددد  بددديي غا مددد  زمدددزل 

 ا .اديلما ديشي
د دإلاتبدددي  دي يمددد  تيددددإ ال دددإ ىدددد ُيلبببا رممدددي      

 املدز  ي قيل ديلمم  دي  م  زديتإ ت قدتالا إلتادي
 ديل د  دإل  ي إ بييلبز  سز دي ر . 

ختببببببارات تلتمبببببد عمببببب  م هبببببوه ثانيببببباُ: ا  
 اانحدار:

   تز د  خدً  مدShapiro and Wilk [8]  تيددإ
تمثدد  ىدداه دإل  ددي م  دينقددب   Wت  ددي م  تاتبددي  

بدم  تزيمرد  اطمد  منيقدب  ردإ دإل  دياد  ديم تبد  
زتأادا  .زبم  تبيم  ديعمن   order statisticي عمن  

 دي ز ا ديتييم بShapiro-Wilk ت  ي م  
 
 

 
 

  
*∑       ( (     )  ( ))
[   ]
   +

 

∑ (    ̅)
  

   

                              (2   11) 

( زديتإ تمثد  س قد  (  زتعتمل ديمعيم       
-The nor“ معدددددديم   اطمدددددد  تددددددا معيم تيددددددي

malized best linear unbiased co-
efficients” ديتبيمندددددددددددددددي   م دددددددددددددددرزر  ل دددددددددددددددإ

زديت يم د  يإل  ياد  ديم تب  ي تزيمم ديمعتدل  
مددد  ديزد دددل  Wديمعمدددي يك زخ مدددي د ت بددد   ممددد  

  ددددددم ديبميني  مددددددددددددي  مل خ مي يدل د ت دل تزيم

 

ديتزيمدددددم ديمعتدددددل . زىددددداه دإل  دددددي م  ت تددددديب  
إل مدددديا  يددد از  يمدددلدز  ي قددديل ديلددددما دي  مددد 

 .n=3(1)50ديعمني  

o  دددلمي Shapiro and Wilk [9]  تل مدددل ييددداه
ديمعددددديم   ال متط دددددل دقدددددتالدا ىددددداه ديم دددددرزر  

أاددا ديشددخ  م  n=7(1)50 زايدد  إل مدديا ديعمنددي 
 ديتييإ ب
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(   )-

√  (
 
 
  )

            

 ̂   زممددل م  ودد  س 
ممددل س  تؤاددا بإشددي ا   

قدددددييب  خمددددددي س  ديمعدددددديم   ديمل بدددددد  ممددددددل س  مددددددتا 
∑معيم تيددددي ب مددددد  مخددددز    ̂ 

   
. زممخددددد        

دي  ز  ل إ  دما ل ملد  ي لدما ديمتز عد  يإل  دياد  
)يمممددم  ددما  ( ) ديم تبدد  ي تزيمددم ديمعتددل  ديمعمددي ي 

 Harter( م  ا   ديملدز  ديتإ  لميي      
 . SWزقم مي يياد دتاتبي  بيي مي  [5]

نحبببراا ثالثبببا: اختببببارات تلتمبببد عمببب  اال 
 المطمق عن الوسيط :

o لا Gel,Y.R. et al  [4]   داتبي  ململ يإللتدلد
 م  معتمل ل إ  ،  directed testم ط   ل مو 

   دينقدددددددب  بدددددددم  دإلن ددددددد د  ديمعمدددددددي ي ي عمنددددددد  
م ط دددد  ل مدددددو  تشددددت ي  Robustمتددددم  زملمددددي  

Robust Average Absolute Deviation 
from The Sample Median (MAAD) 
سي متزقددددددط دإلن دددددد د  ديمط دددددد  لدددددد  ديزقددددددمط 

 ب ( Gastwirth,J.L [2] )،زم ع   خييتييإ 

    
 

 
∑ |    |
 
         (    ) 

 
 

،زتأاا  ⁄  √  ىز زقمط ديعمن  سمي  M م  
 د  ي م  ىاد دإلاتبي  ديشخ  ديتييإ ب

 

   
  
  
       (    ) 

  م  ب

   √
 

 
∑(    ̅)

 

 

   

 

زملت ل تزيمم  ىاه دإل  ي م  م  ديتزيمم ديطبمعإ 
√ (    )  (     

 ب،  م  ( 
   
  

   

 
 

"     زبإرت د      ر   ديعلا رإ  ىاه دينقب  "
زقم مي يياد دتاتبي   تلت ل م  ديزد ل دي  مل .

 . Gelبيي مي 
o   [3]  زمدل خدً  مد Gel,Y.R. and Ga-

stwirth,J.L   س  ديعددديزا ديم خيمددد  ي عمنددد  تتدددأث
زمخدز   تبديم  ديعمندو  –بشخ  خبم  بدييلما ديشدياا 

زم  ثا متدأث  خدً   –سخث  تأث ًد ملي ن  بمتزقطيي 
مددددد  معيمددددد  دإليتدددددزدا زديترددددد طل ردددددإ ت  دددددي م  

. يداد  يمدي بدإم دا تعدلمً  ل دإ تاتبدي   JBتاتبي 
JB ددددددددددددد      بإقدددددددددددددتالدا سي  (RJBبإاتبدددددددددددددي ) ل 

Robust JB  ، يخددً   يمتمندد د ديملددل د خددز  تز
ل دإ    م  معيم إ دإليتزدا زديتر طل بإقدتالدا 

 : دي ز ا
√    ̂    

 ⁄              (    ) 
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    ̂    
 ⁄                 (    ) 

 

ىمي ديعيا ديثيي  زدي دبم ديم خيي   ̂ ز  ̂  م    
 ي عمن  ل إ ديتزديإ .

 

 يشخ  ديتييإبد  RJBزتأاا د  ي م  داتبي 

    
 

  
(
 ̂ 
  
 
)
 

 
 

  
(
 ̂ 
  
 
  )

 

    (    ) 
       

 

زمتا  قيبيي بإقتالدا مليلم  ثيبت   c2 زc1  م 
 c2= 64ز  c1= 6ديم يخيا زيخ  م ز إ بإقتالدا 

 "The إدددددددددزي دإلقمددددددددإ ديمقتددددددددل  يوددددددي  ي  راز 
Nominal Level 3.30 ، ه اى ملت ل تزيممز

( ) دإل  ي م  م  تزيمم 
زقم مي يياد دتاتبي   .  

 .GGWبيي مي 

 دراسة المحاكاأ: -0
 (Rت  دددددديز  ل دقدددددد  ديم يخدددددديا )بإقددددددتالدا ي دددددد  
رددإ  ديملي ندد  بددم  ت  ددي مي  دإلاتبددي  م دد  ديل دقدد 

ديردد   دإل  ددي إ بددأ  ديممتمددم ديمقدد زل  تاتبددي 
منو لمن  ديل دق  متبدم تزيمعدًي معتدلاًل . زيت لمد  ىداد 

لمندددد  لشددددزد م  بأ مدددديا  03333دييددددل  تددددا تزيمددددل 
( مد   03 ،03  ،03 ،033 ،033" )  nمات رد   "

خددددد  تزيمدددددم مددددد  ديتزيمعدددددي  دإل تمييمددددد  ديمزضددددد   
 بييملز  ديتييإ مم اخ  دي مي ديمقتالا ب

 

 

 الرمز المستخده حتمال التوزيع اال
 (           )GLD تزيمم يملد ديمعما

 Weibull(α) تزيمم زدمب 
 Lognormal ديتزيمم دي زغي متمإ ديطبمعإ

 MN( ,m,   ) ديتزيمم ديمعتل  ديمات ط
 T(𝝂) تزيمم  

 Uniform ديتزيمم ديمنتوا ديمقتم 
 Beta(α,β) تزيمم بمتي

 Arcsine Arcsineتزيمم 
 Laplace Laplaceتزيمم 

 Logistic ديتزيمم دي زممقتإ
      تزيمم

  
 Tnorm(µ,    ) ديتزيمم ديمعتل  ديمبتز 

 Exponential ديتزيمم دتقإ
 G(α,β) تزيمم ميمي از ديمع متم 

 Half-Normal Half N(µ,    )تزيمم 
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مقارنببببة بببببين  ببببذو ااختبببببارات وفقببببا  وتمببببت ال
 لمليارين  ما :

o   مسببتوا الملنويببة  التجريبببEmpirical 
Level   زىز م مث  نقب  للل م د  دمتمديي  ممد "

د  ددددي م  داتبددددي  معددددم  ي لممدددد  دي  مدددد  ديمندددديو ا 
      ”Nominal Level”سقدددددددددددمإيمقدددددددددددتزن معنزمددددددددددد  
سي لندلمي تخدز   ممدد   -%(0)ردإ ل دقدتني دي ييمد  

زايد   -د  ي م  دالاتبي  سخب  م  ديلممد  دي  مد 
بدددإرت د  س  ديبميندددي  مقددد زب  رعدددً  مددد  ممتمدددم 

 تزيمعو دال تمييإ معتلاًل . 
%  رددإ  لدلل ديعمندي  ديمقددتالا 99زبل مد  ثلد      

 لمن ( ممع  دي ل  03333رإ ل دق  ديم يخيا )

 %0دت  ددإ ياطددأ تلددلم  مقددتزن ديمعنزمدد  دإلقددمإ
 3.3300ىز 

{       √
 (   )

     
       √

    (      )

     
 } 

،زم  ثا رإ  دإلاتبي  دياي م  دي بو مقدتزن معنزمد  
قمعتب  داتبدي ًد مت د  ًد  3.3000تم مبإ  ميمل ل   

 "Liberal    زمدد  ثددا قددمعتب  داتبددي  غمدد   ددييل "
 (. 0-0زىز مي مزض و ملز  )

o     سوأ ااختبار التجريبيةEmpirical Power  
زىإ ت مث  نقب  لدلل مد د  تمتمديي  ممد  ت  دي م  

ي  معددددم   ي لممدددد  دي  مدددد  ديمندددديو ا يمقددددتزي داتبدددد
%( زايدد  بددإرت د  0معنزمدد  تقددمإ )رددإ ل دقددتني 

س  ديبميندددددي  مقددددد زب  رعدددددً  مددددد  ممتمدددددم تزيمعدددددو 
 دال تمييإ غم  معتل .

 

 مستوا الملنوية التجريب  اختبارات االعتدال( 1-3ل )جدو
N Lill AD GGW Gel SW 

20 0.04760 0.04864 0.04996 0.05024 0.04986 

30 0.04906 0.04984 0.05232 0.05190 0.05056 

50 0.04952 0.05130 0.05060 0.05076 0.05040 

100 0.05012 0.04904 0.05060 0.05080 0.04954 

500 0.05034 0.04866 0.05126 0.05114 0.05008 
 

 دراسة المحاكاأ:نتايج  -4
 اوال  : ف  حالة التوزيلات المتماثمة:

o ف  حالة التوزيلات المتماثمة ثنايية القمة 
  مخددددز  إلاتبددددي د  دإلن ددددلد  زديتددددإ تعتمددددل ل ددددإ

دإل  دددددددددياد  ديت تمبمددددددددد   دددددددددزا سل دددددددددإ ملي نددددددددد  
بيإلاتبددي د  ديتددإ تعتمددل ل ددإ متزقددط دالن دد د  

 ديمط   ل  ديزقمط .
   مخددددز  داتبددددديAD  دتل دددددإ  ددددزا ملي نددددد  ببدددددي إ

ردإ  Gelدتاتبي د  ، زيخ  متردز  ل مدو داتبدي  
 زيميلا ل م  ديتر طل . mديلزا زاي  بإناري  

 

 
   تلدددد   ددددزا دالاتبدددديGGW   بيمدددديلا  مددددا ديعمندددد

زدناردددددددددي  مقدددددددددتزي ديت دددددددددز  زايددددددددد  لندددددددددلمي  
     . 

   ف  حالة التوزيلبات المتماثمبة ذات الت برط
 المنخ   
 (،0,1معيمددددد  ديترددددد طل سخبددددد  مددددد  )زلندددددلمي مخدددددز  

 SW ل دددددإ داتبدددددي  Gelداتبدددددي  متردددددز  لد مدددددي 
 . Lilliرإ ديلزا م ميا داتبي   ADزداتبي  
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   ف  حالة التوزيلبات المتماثمبة ذات الت برط
 األعم  سميال  من ت رط  التوزيع الملتدل 

   تخددددددز  دإلاتبددددددي د  ديم عتمددددددلا ل ددددددإ دإلن ددددددد د
غم ىدددي مددد  ديمط ددد  لددد  ديزقدددمط  دددزا سل دددإ مددد  

 دإلاتبي د  .
 
 

   م  لدد  داتبدديLilli   مقددتزمي  منارضدد  مددلًد مدد
 ديلزا ملي ن  ببي إ دإلاتبي د  .

   تددديلدل  دددزا داتبددديGel   ملي نددد  بإاتبددديGGW 
زايددد  بيمددديلا  مدددا ديعمنددد  ،بمنمدددي تتقددديزن ديلددددزا 

، زايدددددد  رددددددإ  ييدددددد  تزيمددددددم       لنددددددلمي 
t(15) . 

  مترز  داتبي GGW  ل إ داتبديGel  ردإ ديلدزا
زايدددددددددد  بيمدددددددددديلا ل مدددددددددد  ديتردددددددددد طل سي لنددددددددددلمي         

(      .) 
   ف  حالة التوزيلبات المتماثمبة ذات الت برط

 اللال  
   مخددددددددز  داتبدددددددديGel  دت ددددددددزن ملي ندددددددد  ببددددددددي إ

 دتاتبي د  .
   داتبددديAD  مخدددز  دتخثددد   دددزا مددد  داتبددديSW 

لنلمي مخدز  ديتزيمدم دت د إ ي بميندي  ىدز تزيمدم 
Tukey(10) . 

 ثانيا : ف  حالة التوزيلات الممتوية 
  ف  حالة التوزيلبات ثناييبة القمبة )الملتدلبة

 ذات ملممة الموضع المموثة(
   مخدددددددددز  داتبددددددددديGGW  سل دددددددددإ  دددددددددزا لندددددددددلمي

زايدد   SW، زمترددز  ل مددو داتبددي         
 .  بيميلا 
 .ADم مو داتبي  

 

   تل  ل مد  ديترد طل ي تزيمدم ،زايد    بيميلا  مم
 . (m)لنل ثبي   مم  

 
  فبب  حالببة التوزيلببات الممتويببة وحيببدأ القمببة

 ذات الت رط  المنخ  
  تدددددؤز  دإلاتبددددددي د  ديتدددددإ تعتمددددددل ل دددددإ متزقددددددط

تيدإ س  مخدز  ييدي  دتن  د  ديمط   ل  ديزقدمط
 . AD زا منارض  ملي ن  بإاتبي  

   مخز  داتبيSW   دتل إ  زا زم مو تاتبديAD 
 زاي  بيميلا ل م  داليتزدا .

  فببب  حالبببة التوزيلبببات الممتويبببة وحيبببدأ القمبببة    
 و ذات االلتواء اللال  و/ او الت رط  اللال  

   مخددددددددز  داتبدددددددديSW  دت ددددددددزن ملي ندددددددد  ببددددددددي إ
 . AD دالاتبي د  م مو داتبي 

  بيمديلا خدً  مدد  ل متدإ داليتددزدا زديترد طل زبيمدديلا
     Gel مددددا ديعمندددد  م  لدددد  خددددً  مدددد  دالاتبددددي م  

  زا تنيرقمو مم بي إ دتاتبي د  . GGWز 
     و يببته عببر  النتببايج الت صببيمية لدراسببة المحاكبباو

 ( ف  الممحق 2(، )1ف  الجداول )
زتز إ ديل دق  بمي توصيات الدراسة :  -5

 م إب
   دقتخمياًل ي ل دق  دي ييم  ممخ  دل دب لللًد آا

م  داتبي د  داللتلد  ديتإ يا ت ل ب بعل رإ 
 ل دق  ديم يخيا .

   ممخ  ل دق   تأثم  زمزل ديلما ديشياا رإ ديعمن
 ل إ نتي ج ل دق  ديم يخيا.

  ممخ  دقتالدا مي تا ديتز   تيمو م  نتي ج رإ
م   دم دا ل دق  ملي ن  ل إ لمني  مق زب 

-Multivariate distrممتمم متعلل ديمت م د  
ibution 
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 ملحق

 ( القوي التجريبيت لتوزيعاث متماثلت غير معتدلت1جدول )

bimodal distributions                                                   توزيعاث ثنائيت القمت 

 

 

MN (0.5, 10, 1) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.99986 0.99998 0.04200 0.99998 0.56294 

30 1.00000 1.00000 0.02346 1.00000 0.69384 

50 1.00000 1.00000 0.01304 1.00000 0.87898 

100 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.98444 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

Arcsine 

20 0.31190 0.61706 0.00508 0.72538 0.42094 

30 0.50168 0.85968 0.00180 0.94260 0.69648 

50 0.79726 0.99192 0.00054 0.99944 0.94000 

100 0.99444 1.00000 0.83940 1.00000 0.99934 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

MN (0.5, 5,1) 
 

20 0.64556 0.81360 0.01740 0.75586 0.51240 

30 0.87122 0.96724 0.00624 0.94204 0.71444 

50 0.99274 0.99966 0.00238 0.99842 0.90700 

100 1.00000 1.00000 0.99874 1.00000 0.99508 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

MN (0.5, 4, 1) 

20 0.34292 0.46104 0.01172 0.40140 0.38152 

30 0.53670 0.70508 0.00402 0.63152 0.62106 

50 0.82386 0.94034 0.00130 0.90034 0.87930 

100 0.99472 0.99970 0.41178 0.99930 0.99400 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

Tukey (1.5) 
 

 

20 0.11516 0.21166 0.00346 0.25300 0.21276 

30 0.17078 0.36798 0.00122 0.47374 0.40160 

50 0.31318 0.67806 0.00036 0.84066 0.71620 

100 0.69496 0.97984 0.08156 0.99934 0.97376 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

MN (0.5, 3,1) 

20 0.12218 0.15066 0.00942 0.12906 0.17416 

30 0.17816 0.24112 0.00406 0.20298 0.31726 

50 0.31348 0.44442 0.00120 0.37634 0.59656 

100 0.63888 0.81516 0.00674 0.74852 0.92650 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 Short tailed distributions   ذاث تفرطح منخفض وحيدة القمت  وزيعاثت

 

 

uniform 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.09820 0.17290 0.00370 0.20184 0.0032 

30 0.14316 0.29908 0.00112 0.38390 0.0004 

50 0.25684 0.57640 0.00026 0.75140 0.0000 

100 0.59324 0.94956 0.03952 0.99676 0.0000 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.0000 

 20 0.07218 0.10860 0.00408 0.11704 0.13558 
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Tukey(0.7) 

 

30 0.09568 0.17546 0.00148 0.21144 0.25030 

50 0.16192 0.35292 0.00032 0.47912 0.49566 

100 0.37680 0.77206 0.00578 0.93692 0.86058 

500 0.99924 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

Tukey(3) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.04710 0.06246 0.00448 0.06536 0.08246 

30 0.05494 0.08894 0.00166 0.10910 0.14020 

50 0.07512 0.16428 0.00040 0.26232 0.27436 

100 0.14906 0.43952 0.00018 0.76528 0.57884 

500 0.90180 0.99998 0.99972 1.00000 0.99950 

 

Beta(2,2) 

20 0.05018 0.05700 0.00648 0.05266 0.0088 

30 0.05910 0.07788 0.00260 0.07674 0.0040 

50 0.07946 0.13192 0.00052 0.15200 0.0009 

100 0.15332 0.31602 0.00014 0.45066 0.0004 

500 0.83018 0.99804 0.99742 1.00000 0.0000 

 

 

Tnorm (0,1,-2,2) 

20 0.04106 0.03974 0.01198 0.03412 0.05832 

30 0.04194 0.04214 0.00528 0.03680 0.07196 

50 0.04676 0.05552 0.00176 0.05272 0.10772 

100 0.06172 0.08988 0.00036 0.12304 0.21912 

500 0.21742 0.62784 0.60908 0.99560 0.82548 

 

 

MN (0.5, 2,1) 

 

 

20 0.0485 0.0501 0.0210 0.0449 0.0697 

30 0.0546 0.0582 0.0154 0.0520 0.0928 

50 0.0656 0.0778 0.0090 0.0649 0.1465 

100 0.1006 0.1328 0.0031 0.1113 0.2824 

500 0.4496 0.6719 0.4573 0.6365 0.8996 

 

 

MN (0.5, 1,1) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.0484 0.0476 0.0533 0.0478 0.0828 

30 0.0477 0.0480 0.0513 0.0467 0.0863 

50 0.0473 0.0457 0.0463 0.0436 0.0863 

100 0.0499 0.0491 0.0390 0.0450 0.0916 

500 0.0505 0.0520 0.0267 0.0480 0.1070 
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Distributions with kurtosis slightly higher than the normal                                 

المعتدل من تفرطح التوزيع قليلا  توزيعاث وحيدة القمت ذاث تفرطح أعلي  

 

 

t(15) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.0602 0.0711 0.1121 0.0774 0.1278 

30 0.0627 0.0748 0.1310 0.0871 0.1473 

50 0.0659 0.0857 0.1625 0.1094 0.1712 

100 0.0758 0.0993 0.2153 0.1429 0.2162 

500 0.1335 0.2287 0.4854 0.3740 0.4808 

 

 

GLD(0,0.0545,0

.0317,0.0317) 

20 0.0714 0.0861 0.1440 0.0943 0.1587 

30 0.0764 0.0968 0.1778 0.1121 0.1903 

50 0.0872 0.1165 0.2295 0.1450 0.2370 

100 0.1096 0.1578 0.3233 0.2084 0.3323 

500 0.3035 0.5098 0.7527 0.6284 0.7849 

 

 

t(10) 

20 0.0723 0.0884 0.1428 0.0987 0.14008 

30 0.0767 0.1014 0.1806 0.1198 0.16394 

50 0.0864 0.1210 0.2314 0.1558 0.20884 

100 0.1097 0.1601 0.3335 0.2279 0.29750 

500 0.2817 0.4836 0.7611 0.6553 0.74454 

 

 

Logistic 

20 0.0837 0.1061 0.1781 0.1166 0.1725 

30 0.0935 0.1245 0.2268 0.1459 0.2141 

50 0.1129 0.1610 0.3019 0.1954 0.2839 

100 0.1560 0.2376 0.4366 0.3027 0.4265 

500 0.5132 0.7521 0.9111 0.8384 0.9219 

Distributions with high kurtosis                        توزيعاث وحيدة القمت  ذاث تفرطح عالي 

 

 

GLD (0, 0.0262, 

0.0148, 0.0148) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.0779 0.0956 0.1620 0.1060 0.1745 

30 0.0848 0.1102 0.2040 0.1301 0.2141 

50 0.1003 0.1381 0.2674 0.1708 0.2746 

100 0.1320 0.1979 0.3829 0.2571 0.3952 
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500 0.4097 0.6449 0.8511 0.7527 0.8746 

 

 

Tukey (10) 

20 0.8954 0.9086 0.8490 0.8051 0.9515 

30 0.9788 0.9847 0.9488 0.9415 0.9936 

50 0.9994 0.9998 0.9948 0.9967 0.9999 

100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 

Laplace 

20 0.2184 0.2727 0.3851 0.2633 0.4224 

30 0.2925 0.3747 0.5094 0.3604 0.5598 

50 0.4312 0.5441 0.6833 0.5244 0.7499 

100 0.7059 0.8234 0.8979 0.7948 0.9470 

500 1.0000 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 

t(4) 

20 0.1725 0.2260 0.3257 0.2417 0.3234 

30 0.2166 0.2946 0.4324 0.3247 0.4188 

50 0.3001 0.4167 0.5887 0.4645 0.5760 

100 0.4885 0.6471 0.8136 0.7116 0.8068 

500 0.9856 0.9384 0.9997 0.9992 0.9998 

 

 

t(2) 

20 0.4501 0.5274 0.6299 0.5279 0.6473 

30 0.5869 0.6785 0.7766 0.6836 0.7946 

50 0.7784 0.8579 0.9193 0.8633 0.9312 

100 0.9593 0.9772 0.9938 0.9851 0.9962 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 

t(1) 

20 0.8444 0.8824 0.9130 0.8684 0.9300 

30 0.9450 0.9658 0.9766 0.9591 0.9836 

50 0.9942 0.9972 0.9987 0.9965 0.9994 

100 1.0000 0.9991 1.0000 1.0000 1.0000 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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 (  القوي التجريبيت لتوزيعاث ملتويت2جدول )

 توزيعاث ثنائيت القمت )توزيعاث معتدلت ذاث معلمت الموضع الملوثت(

Bimodal ,Location contaminated normal distributions 

 

 

 

LCN (0.2,3) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.2099 0.2641 0.1939 0.2586 0.1867 

30 0.3187 0.4074 0.2539 0.3881 0.2138 

50 0.5127 0.6448 0.3867 0.6161 0.2595 

100 0.8421 0.9364 0.7185 0.9194 0.3550 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8172 

 

 

LCN (0.05,3) 

20 0.1152 0.1592 0.2435 0.1865 0.2249 

30 0.1419 0.2056 0.3305 0.2586 0.2808 

50 0.1979 0.2951 0.4732 0.3870 0.3711 

100 0.3399 0.5053 0.7150 0.6408 0.5423 

500 0.9313 0.9896 0.9989 0.9983 0.9739 

LCN (0.1,3) 

20 0.1683 0.2284 0.2857 0.2511 0.2566 

30 0.2351 0.3270 0.3958 0.3630 0.3283 

50 0.3649 0.5036 0.5821 0.5568 0.4439 

100 0.6429 0.8065 0.8656 0.8533 0.6688 

500 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 0.9980 

 

 

LCN (0.2,5) 

20 0.7627 0.8810 0.5474 0.8705 0.5379 

30 0.9293 0.9809 0.6935 0.9780 0.6453 

50 0.9959 0.9995 0.8846 0.9997 0.7766 

100 1.0000 1.0000 0.9993 1.0000 0.9274 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 

LCN (0.2,7) 

 

20 0.9671 0.9855 0.7167 0.9869 0.7476 

30 0.9961 0.9983 0.8371 0.9987 0.8357 

50 0.9999 1.0000 0.9607 1.0000 0.9244 

100 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9890 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

 

LCN (0.1,5) 
 

 

20 0.5834 0.7260 0.7453 0.7633 0.6958 

30 0.7547 0.8728 0.9069 0.9101 0.8555 

50 0.9202 0.9712 0.9888 0.9863 0.9704 

100 0.9958 0.9995 0.9999 0.9999 0.9994 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 n Lill AD GGW SW Gel 
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                                                                                        Unimodal low Kurtosis                            توزيعاث وحيدة القمت ذاث تفرطح منخفض    

 

 

 

Weibull (4) 

n Lill AD JB GGW SW Gel 

20 0.0463 0.0459 0.0124 0.0391 0.0422 0.0714 

30 0.0485 0.0476 0.0125 0.0322 0.0408 0.0731 

50 0.0499 0.0513 0.0124 0.0246 0.0438 0.0768 

100 0.0521 0.0531 0.0122 0.0263 0.0455 0.0786 

500 0.0593 0.0630 0.0101 0.0166 0.0520 0.0918 

 

Weibull 

(3.6) 

20 0.0448 0.0422 0.0109 0.0346 0.0385 0.0684 

30 0.0457 0.0443 0.0114 0.0287 0.0390 0.0720 

50 0.0460 0.0460 0.0105 0.0199 0.0379 0.0770 

100 0.0501 0.0512 0.0073 0.0113 0.0407 0.0969 

500 0.0731 0.1049 0.0658 0.0324 0.1293 0.2562 

 

LCN (0.05,5) 

 

20 0.3639 0.4914 0.5880 0.5443 0.5511 

30 0.4842 0.6358 0.7532 0.7134 0.7000 

50 0.6630 0.8032 0.9023 0.8807 0.8575 

100 0.8921 0.9574 0.9892 0.9860 0.9741 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

LCN (0.1,7) 

20 0.8197 0.8711 0.8568 0.8786 0.8572 

30 0.9243 0.9548 0.9558 0.9592 0.9542 

50 0.9850 0.9932 0.9949 0.9947 0.9945 

100 0.9998 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

LCN (0.05,7) 

20 0.5753 0.6416 0.6591 0.6520 0.6624 

30 0.7163 0.7844 0.7998 0.7956 0.8010 

50 0.8608 0.9157 0.9273 0.9262 0.9273 

100 0.9756 0.9897 0.9941 0.9940 0.9935 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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Beta (2,1) 

20 0.1698 0.2585 0.0288 0.0684 0.3018 0.1084 

30 0.2599 0.4255 0.0427 0.0770 0.5150 0.1410 

50 0.4522 0.7240 0.1049 0.1133 0.8456 0.2105 

100 0.8225 0.9831 0.7465 0.4395 0.9987 0.3695 

500 1.00000 1.0000 1.00000 1.00000 1.0000 0.92542 

 

 

Beta (3,2) 

20 0.0638 0.0727 0.0073 0.0243 0.0722 0.0748 

30 0.0811 0.1034 0.0078 0.0198 0.1081 0.1037 

50 0.1200 0.1749 0.0086 0.0162 0.2032 0.1648 

100 0.2365 0.3972 0.0494 0.0256 0.5289 0.3340 

500 0.9320 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 1.0000 

 

 

Weibull 

(2.2) 

 

 

20 0.0773 0.0938 0.0473 0.0900 0.1079 0.0952 

30 0.0988 0.1275 0.0755 0.1142 0.1565 0.1031 

50 0.1423 0.1997 0.1328 0.1610 0.2691 0.1151 

100 0.2632 0.4033 0.3094 0.3044 0.5716 0.1269 

500 0.9089 0.9972 0.9996 0.9996 1.0000 0.1773 

 

 

 

Weibull (2) 

20 0.0984 0.1293 0.0688 0.1219 0.1522 0.1108 

30 0.1324 0.1871 0.1135 0.1615 0.2357 0.1210 

50 0.2045 0.3097 0.2104 0.2436 0.4140 0.1352 

100 0.3947 0.6122 0.5035 0.4786 0.7900 0.1451 

500 0.9877 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1563 

 

 

Half-

Normal 

20 0.2352 0.3644 0.1620 0.2445 0.4420 0.1773 

30 0.3486 0.5632 0.2825 0.3451 0.6809 0.1996 

50 0.5655 0.8328 0.5395 0.5418 0.9321 0.2229 

100 0.9115 0.9950 0.9617 0.9177 0.9999 0.2635 

500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4243 

 

 Unimodal ,high skweness and توزيعاث وحيدة القمت وذاث التواء عالي و /أو ذاث تفرطح عالي



 يمممزل  م  داتبي د  داللتلد  ملي ن ل دق                                     شيماء عبد القادر محمد أحمد سالم أ/

18 
 

/or Kurtosis                                                                             

 

 

  
    

 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.32098 0.46700 0.39154 0.53368 0.29402 

30 0.46230 0.66294 0.54568 0.74986 0.36536 

50 0.69292 0.88886 0.77450 0.94848 0.46496 

100 0.95286 0.99748 0.98446 0.99988 0.64490 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.98680 

 

 

 

Gamma(2,3) 

n Lill AD GGW SW Gel 

20 0.32098 0.46700 0.39154 0.53368 0.29402 

30 0.46230 0.66294 0.54568 0.74986 0.36536 

50 0.69292 0.88886 0.77450 0.94848 0.46496 

100 0.95286 0.99748 0.98446 0.99988 0.64490 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.98680 

 

 

Exponential 

20 0.57300 0.77284 0.59290 0.83386 0.46378 

30 0.78050 0.93528 0.77554 0.96772 0.58294 

50 0.96056 0.99674 0.94784 0.99952 0.73820 

100 1.00000 1.00000 1.00000 0.91474 1.00000 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.99996 

 

 

  
  

20 0.87806 0.96838 0.81544 0.98266 0.71648 

30 0.98278 0.99820 0.94322 0.99950 0.84468 

50 0.99988 1.00000 0.99646 1.00000 0.95212 

100 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.99742 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

Lognormal 

20 0.78588 0.90486 0.80784 0.93168 0.72044 

30 0.93024 0.98478 0.93500 0.99188 0.85076 

50 0.99482 0.99968 0.99470 0.99998 0.95510 

100 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.99820 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 20 0.98298 0.99778 0.95378 0.99894 0.91980 
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weibull(0.5) 

 

 

 

30 0.99958 0.99996 0.99464 1.00000 0.97912 

50 1.00000 1.00000 0.99998 1.00000 0.99850 

100 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

500 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


