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 2کننند. پنرون   ها احتمال وجود شکست ساختاری را در مدل لمان نمنی  ای  آزمون
اتتدج  داده است زمانی که شکست ساختاری در سری زمانی اتفاق می( نشان 1989)

یا ند.  نه    ای کاهش می های ریشه واحد معمولی  ه فرز قا ع م حظه زمونآ (2)توان
هنایی ماننند دیکنی تنولر      شنود تنا آزمنون    عیارب دیگرج وقوع شکست  اعث منی 

د( در رد ترمنضه  کنن ها که شکست را در مدل لمان نمی یاتته )و سایر آزمون تعمضم
صفرج زمانی که ترمنضه صنفر نادرسنت اسنت از تنوان الزی  رخنوردار نیاشنند و        

اند را  ه اشتیاه نامانا نشنان   های زمانی مانایی که دارای شکست ساختاری  وده سری
(  نرای رتنع این  مشنکعج از متغضرهنای مهنازی  نرای لمنان         1989دهند. پرون )

هنای   کند. اما ای  روج نضن  ممندودیت   یشکست در آزمون ریشه واحد استفاده م
( عنوان نمودند کنه نقناط شکسنت از    1992خاص خود را دارد. زیوب و اندروز )
زا نقاط شکست را تعضنض    تواند  ه صورب  رون قیع نامشل  هستند و ممق  نمی

کند. ایشان در ای  راستاج آزمون ریشه واحدی را ارایه نمودند که هم امکان لمنان  
زا  مون ریشه واحد را دارد و هم نقطه شکسنت را  نه صنورب درون   شکست در آز

( امکان لمان سه 1992کند. در آزمون ارایه شده توس  زیوب و اندروز ) تعضض  می
(ج شکسنت در رونند   Aنوع شکست وجود دارد : شکست در عرض از میدأ )مدل 

 (.C(ج شکست در عرض از میدأ و روند )مدل B)مدل 
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ج متغضر مهازی است که  رای لمان کنردن شکسنت در عنرض از    tDUکه در آن 
ازی مر نوط  نه شکسنت در رونند     نض  متغضر مهن  tDTمیدأ وارد مدل شده است. 

 شوند: متغضر  ه شکع زیر تعری  میاست. ای  دو 
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