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زا  ج نشان دهنده نقطنه شکسنت اسنت کنه  نه صنورب درون      TBدر معادالب توق 
شنود   ج تاریلی است که  اعث منی TBشود.  توس  یک الگوریتم تکراری تعضض  می

حداقع شود.  رای پضدا کردن این  تناریخج تمنامی     مر وط  ه آماره  tمقدار آماره 
( یک  ه یک  ه (3)های مر وط  ه نمونه ) ه ج  درصد مشلصی از  اال و پایض  تاریخ

مر نوط   tقرار داده شده و مقدار آماره  Cیا  Bج Aعنوان تاریخ شکست در معادالب 
شود. هر تاریلی کنه  اعنث  نه دسنت آمندن       تاریخ ریت می رای هر    ه آماره 

شنود. ترمنضه    شودج  ه عنوان نقطه شکست در نظر گرتته می tکمتری  مقدار آماره 
صفر در آزمون ریشه واحد زیوب و اندروزج یک ترآیند گای تصنادتی  نا راننش )   

1  ( وده و ترمضه ملال  آن نض  ماننایی متغضنر  )0    ج حنول ینک رونند)
 قطعی  ا یک نقطه شکست است.

 آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ. 2-2

زا ماننند زینوب    هنای درون  کننندج در آزمنون   ( عنوان منی 2001لی و استرازیکضچ )
گضنریم )و   (ج زمانی که شکست را تق  در ترمضه ملال  در نظر می1992اندروز )

کننضم(ج امکنان دارد در منواقعی کنه ترآینند تولضدکنننده        در ترمضه صفر لمان نمی
ها یک ترآیند ریشه واحد  ا شکست ساختاری استج ترمضه صفر  ه اشتیاه رد  داده

شود و یک سری نامانا  ه عنوان یک سری مانا توقی شود. در آزمون ریشنه واحند   
مطنرح گردینده اسنتج شکسنت  نه صنورب        2003لی و استرازیکضچ که در سال 

زا تعضض  شده و امکان وجود دو شکست در هر دو ترمنضه صنفر و ملنال      درون
 Cامکان لمان دو شکسنت در عنرض از میندأ و در مندل      Aوجود دارد. در مدل 

امکان لمان دو شکست در عنرض از میندأ و رونند وجنود دارد. در این  آزمنون       
در نظنر گرتتنه    Bهای مر وط  نه شکسنت سناختاریج مندل       رخ ف سایر آزمون

شنود و   لمان منی  Cدر داخع مدل  Bشود؛ لی و استرازیکضچ معتقدند که مدل  نمی
( ترآیند تولضد 2004 نا رای  نضازی  ه آزمون جداگانه آن نضست. لی و استرازیکضچ )
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