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Objective Bayesian estimators for the censored Rayleigh model using different loss 
functions. The censored Rayleigh model (with wide applications in notably survival analysis) 
is studied under extended loss functions, not previously considered, by deriving the Bayes 
estimators under these loss functions, and comparing them with a Monte Carlo simulation 
study via their risk functions using different objective priors.

Die Rayleigh-model is bekend in die literatuur as ’n  model wat uitstekende resultate toon op die 
gebied van oorlewingsanalise, betroubaarheidsanalise en ook kommunikasie-ingenieurswese.
Die waarskynlikheidsdigtheidsfunksie van dié verdeling is ’n  spesiale geval van die bekende 
Weibull-verdeling en word aangedui deur f(x) = 2θxe-θx2, θ > 0.

Mostert (1999) gebruik Bayes-analise vir kankerleeftye en toon aan dat die gesensoreerde 
Rayleigh-model relatief eenvoudig is om te gebruik in stede van meer komplekse modelle soos die 
Weibull-model en die veralgemeende Rayleigh-model. Die effektiwiteit van die beramers onder 
twee bekende verliesfunksies, naamlik die kwadratiese verlies en die liniêre eksponensiaalverlies 
(bekend as LINEX) is met mekaar vergelyk. Dey en Dey (2011) ondersoek die volledige Rayleigh-
model met ’n  spesifieke a priori-verdeling, asook ’n  nuwe verliesfunksie, soos voorgestel deur 
Al-Bayyati (2002).

In hierdie studie word die navorsing van Mostert (1999) veralgemeen na ’n  nuwe familie 
van objektiewe a priori-verdelings 
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gesimuleerde resultate blyk dit dat, wat die negatiewe parameterkeuses van die Al-Bayyati 
verliesfunksie (     ) betref, dié funksie beter vaar in teenstelling met die kwadratiese verliesfunksie 
(sien Figuur 1), ongeag die keuse van die a priori-verdeling (gemeet deur minimum risiko). In die 
LINEX- en veralgemeende entropie-verliesfunksie het dit geblyk dat die entropie-verliesfunksie 
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entropie-verliesfunksie baie klein. Soos voorheen, is dit ook nie beïnvloed deur keuse van die a 
priori-verdeling nie (sien figuur 2). Daar word dus voorgestel dat die veralgemeende entropie-
verliesfunksie ’n  wenslike keuse van verliesfunksies is vir hierdie model as gevolg van hierdie 
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FIGUUR 1: Gesimuleerde risiko (verwagte verlies) vir kwadratiese- en Al-Bayyati verliesfunksies, vir verskillende waardes van m.

θ

Ri
si

ko

1           2          3          4          5

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0

Kwadraties
AlBayyati

a b c
m = 1

θ

Ri
si

ko

1           2          3          4          5

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0

Kwadraties
AlBayyati

θ

Ri
si

ko

1           2          3          4          5

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0

Kwadraties
AlBayyati

m = 3 m = 10

mailto:johan.ferreira@up.ac.za
http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v33i1.1040
http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v33i1.1040
http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v33i1.1040


http://www.satnt.ac.za doi:10.4102/satnt.v33i1.1040

Referaatopsomming

minimum risiko). In die LINEX- en veralgemeende entropie-
verliesfunksie het dit geblyk dat die entropie-verliesfunksie 
konstante risiko toon in teenstelling met die LINEX-
verliesfunksie wat ’n  niedalende risikofunksie getoon het. 
Met betrekking tot die LINEX-verliesfunksie is die risiko 
van die veralgemeende entropie-verliesfunksie baie klein. 
Soos voorheen, is dit ook nie beïnvloed deur keuse van die 
a priori-verdeling nie (sien figuur 2). Daar word dus 
voorgestel dat die veralgemeende entropie-verliesfunksie ’n  
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wenslike keuse van verliesfunksies is vir hierdie model as 
gevolg van hierdie voordelige eienskap.
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FIGUUR 2: Gesimuleerde risiko (verwagte verlies) vir LINEX- en veralgemeende entropie verlies funksies, vir verskillende waardes van m.
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