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الممخص

 لتقدير المعدل الزمني لحدوث الحوادثPSO تم في ىذا البحث اقتراح استخدام خوارزمية

 وتم مقارنة نتائج الطريقة الذكائية المقترحة لمتقدير مع طريقة اإلمكان األعظم لتقدير،Cox لعممية
 وتضمن البحث تطبيقاً واقعياً تناول فيو فترات التشغيل المتتالية بين توقفين.المعدل الزمني لمحدوث

 معامل سمنت بادوش/متتالين لطاحونة المواد االولية بااليام من (الشركة العامة السمنت الشمالية

 كما تم تقدير المعدل الزمني لفترات تشغيل.31/1/2019  الى1/4/2018 الجديد) خالل الفترة من
.الماكنة بالطرائق المقترحة لالستخدام في البحث

. معمم سمىث، مقدراالمكان االعظم،PSO  خوارزمية،Cox  عممية:انكهمات انمفحاحية

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Use the PSO algorithm to estimate the Cox process parameters.
Abstract
In this paper it was proposed to use the PSO algorithm to estimate the
time interval of the Cox process. The results of the proposed method of
estimation were compared with the maximum likelihood estimator of
estimating the rate of occurrence. The research included a realistic application
in which the successive operating periods between two consecutive stops of
the raw material mill in per day (from the General Company for Northern
Cement / Cement Badush new plant) during the period from 1/4/2018 to
31/1/2019. The average time for machine operating periods was estimated by
the methods proposed for use in the research.
Keywords: Cox process, PSO algorithm, maximum likelihood estimator, Cement Plant.
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 .3المقدمة : Introduction
تستخدم نماذج عممية بواسون غير المتجانسة ( )NHPPبشكل رئيسي لمتحميل ونمذجة بيانات
) ( * لدييا

الفشل لألنظمة القابمة لإلصالح ،وتفترض ىذه النماذج أن العممية النقطية +

زيادات مستقمة وتتوزع توزيع بواسون ،ويكون حدوث الحوادث في عممية بواسون بصورة عشوائية ورتيبة
خالل فترة زمنية معينة وبنسبة حدوث ثابتة لكل وحدة زمنية يرمز ليا بالرمز  ،λبينما تكون النسبة

التي تحدث عندىا الحوادث في عممية بواسون غير المتجانسة متغيرة بتغير الزمن  ،tوتسمى النسبة
عندئذ بالمعدل الزمني لمحدوث ( )Rate of Occurrenceاو يطمق عمييا بدالـة الـ ِـش ّده ( Intensity

 )Functionويرمز ليا بالرمز ) (  .وتعد عممية كوكس ( )Cox Processحالة خاصة من عممية
بواسون غير المتجانسة والتي تستخدم عمى نطاق واسع لدراسة وتحميل بيانات الفشل (االعطال)

المتجمعة مع مرور الزمن [.]2
 .4عممية كوكس :Cox Process
اذا كانت العممية +

التي تحدث ضمن فترة زمنية -
)… (1
اذ ان ) (

) ( * تمثل عممية بواسون غير المتجانسة فان عدد الحوادث

( تتبع توزيع بواسون بدالة كتمة احتمال :
) (

, ( )-

)( ,

-

وتعرف
تمثل معممة العممية (المعدل) ،وىي الدالة التراكمية لممعدل الزمني لمحدوث،
ّ

بالصيغة اآلتية ]:[6

)(

)… (2
) ( ∫
اذ ان ) ( جمثم انمعدل انسمىي نهحدوخ ،وعهيه فان عمهية  Coxهي عمهية بىاسىن غير محجاوسة
معرف وفق الصيغة اآلتية [:]7
عىدما يكىن انمعدل انسمىي نهحدوخ ّ
)… (3

)

(

إن
إذ ّ
طرائق ،وفي ىذا البحث تم تقديرىما باستخدام طريقتي اإلمكان األعظم وطريقة خوارزمية .PSO

)(

 αتمثالن معممتا المعدل الزمني لحدوث الحوادث لعممية  ، Coxويمكن تقديرىما بعدة
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طريقة اإلمكان األعظم لتقدير معممات عممية : Cox

.5

<MLE Method to Estimate Cox Process
تعد طريقة اإلمكان األعظم لمتقدير  MLEمن الطرائق االكثر استعماالً في تقدير معممات

النماذج التصادفية لما تتميز بو من خصائص جيدة ،منيا الثبات وخاصية المقدر غير المتحيز بأقل
تباين ممكن ( ،)Minimum Variance Unbiased estimatorsويمكن تعريف التقدير بيذه
الطريقة عمى انو قيم المعممات التي تجعل دالة االمكان االعظم لممشاىدات في نيايتيا العظمى.
لتكن العممية +

) ( * تمثل عممية  Coxالموصوفة بالصيغة ( ،)3فان الدالة

االحتمالية المشتركة ألزمنة الحدوث )
)

( بحيث

تكون بالشكل التالي ]:[5][3

(

(
)
∏
) ( ∫ ) (
)... (4
المعرفة في الصيغة
وعميو فان الدالة التراكمية لممعدل الزمني لمحدوث ،والتي تمثل معممة عممية  Coxو ّ
) (2ستكون بالشكل اآلتي:
)

)… (5
اما دالة االمكان لعممية  Coxلمفترة -

)(

(

( بالمعدل الزمني ) ( تمثل بالصيغة التالية ]:[5
) (

)… (6

∫

) (

) (

∏

عندئذ تصبح الصيغة ( )6عمى النحو االتي:
-

)… (7

)

(

,

ومن الصيغة ( )7يمكن ايجاد مقدر االمكان االعظم لممعممة  αعندما تكون

∑

)

معمومة كما يأتي:
)

)… (8
ويمكننا االستدالل عمى توزيع المعممة

(

من خالل التوزيع الشرطي لممتغير

(
∑

̂
α

 δويكون

مشروطاً بعدد الحوادث  ،الن المشاىدات الموجودة في دالة االمكان االعظم لعممية  Coxالتأتي اال

من

و ∑ فقط ] .[7بالنسبة لمقدر االمكان االعظم لممعممة

والذي يمثل التوزيع الشرطي لممتغير

∑

 δبـ

فيتم ايجاد التوزيع االحتمالي ليا

من الحوادث ،كما في الصيغة التالية:

استخدام خوارزمية  PSOفي تقدير معممات عممية Cox

[]6

∏

) (

)… (9

, ( )-

عندما تكون المعممة  αثابتة ومقيدة بعدد

+

*δ

)(

من الحوادث فان دالة االمكان االعظم الشرطية لممعممة

في عممية  Coxيتم تمثيميا عمى النحو االتي ]:[4

∑

)

)… (10
عندما

فان دالة الكثافة االحتمالية في الفترة الزمنية -

) ،(Uniform Distributionاما في حالة
الزمنية

(

والمأخوذة لعينة

{

+

*

)(

( تمثل التوزيع المنتظم

عندئذ تكون دالة كثافة االحتمال ولنفس الفترة
من مجتمع

عشوائية حجميا

تتوزع توزيعاً اسياً مبتو اًر

( ،(Truncated Exponential Distributionوعادة ماتكون ىذه العممية لإلحصاءات المرتبة
).(Order Statistics
في حالة وجود مشاىدة واحدة فقط لممعدل الزمني

ان دالة كثافة االحتمال لممتغير العشوائي

لحدوث الحوادث ) ( الموصوف بدالة  Coxىي ]:[7
)(

{

)… (11
يمكن من خالل الصيغة ( )11ايجاد مقدر االمكان االعظم لممعممة

كما في الخطوات االتية:
, ( )-

)… (12

) (

) (

عندئذ فأن :
)… (13

) (

∑

)

يتم ايجاد مشتقة الموغاريتم لدالة االمكان االعظم بالنسبة لممعممة

(
) (

{

) (

كاالتي:
) (

) (
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عندئذ نستنتج االتي:
∑

)… (14

)

∑

ان مقدر االمكان االعظم لممعممة
)… (15
عندما

(

{

) (

يمكن ايجاده من خالل حل المعادلة االتية:

) (

 βعندئذ نقول انو ال يوجد حل جبري لممعادلة ( ،)15وعميو فقد تم استخدام الطرائق

العددية ( )Numerical Methodsلمحصول عمى عدد من القيم المقدرة لممعممة  .اذ تعتبر طريقة
نيوتن ( ،[10] )Newton's Methodاحدى الطرائق المستخدمة لحل المعادالت التابعة لطريقة
االمكان االعظم والتي عن طريقيا تم الحصول عمى المقدر بالصيغة االتية:

)- … (16

.6

̂

)

̂

(

̂

∑ -,

/

̂

.

̂,

̂

̂

خوارزمية امثمية سرب الجسيمات <Particle Swarm Optimization Algorithm

تُ ّعد خوارزمية ( )PSOمن الطرائق الذكائية الميمة في الوقت الحاضر الذي شيد تطو اًر
ممحوظاً في اآلونة االخيرة خصوصاً في مجال البحث العممي والتقنيات ،ويطمق عمييا ايضا اسم
خوارزمية (امثمية سرب الطيور) ،ان ىذه الطريقة تم استعماليا بشكل كبير في التطبيقات العممية

لممعممات باقل وقت
والعممية لما ليا فائدة كبيرة جدا والتي تكون اىدافيا الحصول عمى افضل ّ
مقدر ّ
ودقة عالية ،فضال عن تقدير ّمعممات النموذج قيد الدراسة ].[11
في الفترة االخيرة كانت ىنالك أساليب كثيرة لتطوير الخوارزمية والتي تختمف من ناحية المفيوم

عن الطرائق التقميدية ،اذ يتم وصف تمك األساليب بأنيا طرائق حديثة وغير تقميدية لمتحسين .ومعظم
ىذه األساليب تستند عمى صفات وسموك معينو من الحاالت كالبيولوجية الجزيئية وسرب من الحشرات

النظم العصبية .كما يستند طريقة امثمية سرب الجسيمات ( )PSOعمى سموك مستعمرة من الكائنات
وُ
الحية ،مثل سرب من الحشرات كالنحل والزنابير والنمل بنوعيو االسود واألبيض ،فضال عن المجاميع
التي تتشكل بييئة سرب كمجموعة من االسماك او الطيور .والسبب الذي يعود لتسمية طريقة ()PSO
بيذا االسم ألنيا تعتمد في عمميا عمى سموك ىذه المستعمرات ،اما الجسيم فيشير مثالً إلى نحمة في
مستعمرة أو طير في سرب الطيور .كل فرد أو جسيم في السرب يتصرف بطريقة متوزعة باستخدام
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ذكائو الخاص أو الذكاء الجماعي لمسرب .فعمى سبيل المثال إذا اكتشف أحد الجسيمات مسا اًر جيداً
ٍ
عندئذ ستكون بقية جسيمات السرب أيضاً قادرة عمى اتباع المسار الجيد عمى الفور حتى لو
لمغذاء،
المتبعة لمتحسين المستندة إلى ذكاء السرب
كان موقعيم بعيداً عن السرب او المجموعة .ان االساليب ُ
والمستوحاة من السموكية تُعرف بـمجموعة خوارزميات بدالً من الخوارزميات الجينية ،والتي تسمى

المعتمد عمى اإلجراءات [ .]8ويفترض أن لكل جسيم في السرب لو صفتان اساسيتان ىما:
بالتطور ُ
الموقع ) ،(positionوالسرعة ) ،(velocityويتحرك في مساحة او فضاء التصميم (التشكيل) الذي

ينضم اليو ويحاول ان يصل الى أفضل موقع (من حيث مصدر الغذاء بالنسبة لسرب الطيور او قيمة

دالة اليدف بالنسبة لمسالة رياضية معينة) تم اكتشافو .وتقوم الجسيمات بتوصيل المعمومات بالنسبة
لممواقع الجيدة لبعضيا البعض وتعديل او تحديث مواقعيا الفردية وسرعاتيا (التي تم اعتبارىا سابقة)

بناءاً عمى المعمومات الواردة حول المواقع الجيدة ( التي تم اعتبارىا جديدة) .وكمثال عمى ذلك ،يعتبر
سموك الطيور في منطقة معينة ،عمى الرغم من ان كل طائر لديو ذكاء محدود في حد ذاتو ،فأنو يتبع

القواعد البسيطة االتية:

 يحاول عدم االقتراب أكثر من الطيور األخرى.
 يرسم ىدفو او يشق طريق باتجاه متوسط ( )Averageالطيور األخرى.
 يحاول ان يكون (متوسط الموقع) بين الطيور األخرى دون ان يحدث فجوات كبيرة في
المجموعة.

وىكذا يقوم سموك المجموعة او السرب معتمد عمى مزيج من ثالثة عوامل:
 تتماسك الجسيمات فيما بينيا بحيث يحدث نوعا ما من التآزر.
 انقسام او انفصال لمسرب بحيث ال يحصل تقارب جداً لمجسيمات.
 اصطفاف او تشكيل المجموعة بحيث يحاذي كل جسيم مع اخر فيما بينو بحيث يقوم الجسيم
بتتبع العنوان العام (المصدر) لممجموعة.
ويمكن تطوير طريقة خوارزمية (  ) PSOبالخطوات االتية:

ٍ
عندئذ ينقل
 )1عندما ُيحدد أحد الجسيمات او الطيور ىدفاً أو طعاماً او أعظم (اكبر دالة ىدف)،
المعمومات عمى الفور إلى كل الجسيمات او الطيور األخرى.
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 )2جميع الجسيمات او الطيور األخرى تنجذب إلى اليدف أو الطعام (أو الحد األقصى لدالة
اليدف) ولكن ليس مباشرة.
 )3ىناك ّمكون من التفكير المستقل الخاص لكل طائر فضال عن اعتماده عمى الذاكرة السابقة لو.
وبالتالي فأن النموذج يحاكي البحث العشوائي في مساحة التصميم لمحصول عمى أقصى قيمة

من دالة اليدف .عمى ىذا النحو وبشكل تدريجي تستخدم العديد من التك اررات في ىذه المحاولة،
وعندىا الجسيمات او الطيور تذىب إلى اليدف ( أو الحد األكبر من دالة اليدف).
 3-6آلية عمل امثمية سرب الجسيمات (Particle Swarm Optimization Method )PSO
لتكن لدينا مسألة تعظم قيمة لـ(دالة اليدف) وبقيود غير مشروطة ،اذ ان الحد االعظم

 Maximizeلدالة اليدف ) ( بمدى

) (

عندما يشير

)(

)(

و

) (

الى الحد االدنى

والحد االعمى عمى التوالي بالنسبة لممتغير  ،عندئذ يمكن تنفيذ ىذه الخوارزمية من خالل الخطوات

االتية ]:[11
 )1نفترض أن عدد الجسيمات (حجم السرب) يتمثل بالرمز  ،ولتقميل العدد الكمي لتقديرات الدالة
الالزمة إليجاد حل يتوجب عمينا أن نفترض ايضاً حجم أصغر من عدد الجسيمات بحيث يكون
جدا .أن من المحتمل الوصول إلى أطول حل او في بعض الحاالت قد ال نستطيع التوصل
صغير ً

إلى حل عمى اإلطالق ،وعادةً ما يفترض ان يكون حجم الجزيئة من  20إلى  30جزيئة لمسرب

كحل وسطي في حالة جعل السرب يكون مرناً.
ّ

 )2توليد مجتمع اولي (ابتدائي) بصورة عشوائية لقيم

في المدى

 ،ولسيولة الحساب نعتبر الجسيمات ىي الموقع
تشير الى سرعتيا في التكرار

)(

والتي تشير لقيم ) (
)

و

)(

) (

)(

و

) (

أي

والمقدرة في التكرار

عمى التوالي ،لذلك تعتبر الجزيئات المتولدة بصورة اولية
) (

وان المتجيات التي تتمثل

( ) (

تُعرف بمحاور الجسيمات وىي تكون مشابية لعمل الكروموسومات في الخوارزميات

الجينية .ان عممية تقدير دالة اليدف لمقيم المقابمة لمجسيمات يكون بالشكل االتي:
( )-

,

( )-

,

( )-

,
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 )3ايجاد ُسرع الجسيمات ،اذ تتحرك جميع الجسيمات الى النقطة المثمى بسرعة معينة وفي البداية
تكون جميع ُسرع الجسم افتراضية وتعطى ليا قيمة صفرية ،اذ نضع رقم تكراري عندما

 )4في

.

معممات والبالغ عددىا  2والتي تستخدم بواسطة جسيم نموذجي
من التك اررات ،يتم تقدير ال ّ

(تجريبي) والمتمثل بـ عىدها يحم اآلجي:
 .aاختيار افضل قيمة بصورة عامة لمـ
تعرف بـ

)(

أي ان (المحاور لمـ من الجسيم في التكرار المقابل لو)

وىي تمثل قيمة عظمى لدالة اليدف -

في جميع التكرارت السابقة ،وان افضل قيمة لمـ
الجديدة وبتكرار جديد .كذلك اختيار

)(

)(

 ، ,اذ يتم توجيييا بواسطة الجسيم

الجديدة ستمثل المحاور لجميع الجسيمات

والتي تعتبر قيمة عظمى لدالة اليدف -

تمثل جميع التك اررات السابقة بواسطة أي جسيم من

)(

 ,والتي

من الجسيمات.

 .bايجاد سرعة الجسيم في من التكرار وبالصيغة االتية:
1

)

(

1

0

(

)

)

0

(

)(

)… (17
 :تقومان بتكوين افراد متقاربين بحيث يعمالن عمل الكروب الجماعي او يعتبران

عنصران من عناصر التدريب عمى التوالي.

 :مقداران يتوزعان توزيع منتظم بأرقام عشوائية في المدى ]. [0 ،1

المعممات
ان ّ

تشير الى العالقة الميمة لذاكرة (الموقع) لمجسيم نفسو الى ذاكرة (الموقع)

لمسرب ،اذ ان القيم
الوقت.

و

تكون عادة قيم مفترضة وقيميا تتمثل بالرقمين  1و  ،2لذا فان

تعتبران غير مؤكدة لمجسيمات التي سوف تكون اكبر ىدف والتي تستغرق نصف

 .cايجاد موقع او محور الجسيم في التكرار :
)(

)… (18

)

(

)(

اذ يتم افتراض خطوة زمنية لموحدة في مدى السرعة في المعادلة ( )18أعاله لتقييم دالة اليدف

المقابمة لمجسيمات ( )-

,

( )-

,

( )-

. ,

 .dيتم فحص التجمع او التقاء الجسيمات لمحساب الحالي ،اذا كانت مواقع الجسيمات متقاربة لنفس
قيم المجموعة عندئذ فأن الطريقة المفترضة ليا تكون متقاربة .اما اذا ظير معيار التقارب ليس

[;]
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متحققاً عندئذ تُعاد الخطوة الرابعة لكن بعممية تحديث لعدد التكرارات عندما
بمعنى )

القيم الجديدة ألفضل

بمعنى )

( وافضل

 ،ونحسب

( .وتستمر ىذه العممية

التك اررية حتى تتجمع كل الجسيمات مع بعضيا البعض وصوالً الى افضل حل والذي يمثل الحل
االمثل.
 2-4تحسين طريقة امثمية سرب الجسيمات:
<Improvement to the Particle Swarm Optimization Method
وج ّد بأن سرعات الجسيمات تتراكم بسرعة أكبر من الحد األعمى بحيث تتخطى دالة
لقد ُ

اليدف .وبالتالي يضاف مصطمح القصور الذاتي (التعطيل)

المفترضة
ُ

لتقميل السرعة .عادةً قيمة

خطيا من  0.9إلى  0.4كعممية تك اررية متقدمةُ .يفترض أن سرعة الجسيم  ، jمع مصطمح
تتغير
ً
القصور الذاتي  ، θتعطى بالمعادلة االتية [:]11
1

)

(

) (
ان وزن القصور الذاتي

1

0

)

(

)

0

(

)(

األصمي الذي قدمو العالم  Shi and Eberhartفي عام  1999يؤدي إلى

السرب من االلتقاء أكثر بدقة وفاعمية مقارنة مع
السرع بمرور الوقت (أو التك اررات) ،مما ُي ّمكن ّ
إخماد ُ
خوارزمية  PSOاألصمية في المعادلة ( .)17وتشير المعادلة ( )19إلى صياغة سرعة الت ّكيف ،مما

ُي ّحسن من ظيورىا وضبط قدرتيا في حل البحث .باالضافة الى انيا توضح أن أكبر قيمة لـ
الفحص الشامل اما أصغر قيمة فيي تعزز البحث الموقعي .وبالتالي فأن القيمة الكبيرة لـ

تعزز

تجعل

الخوارزمية من استكشاف مواقع جديدة بأستمرار دون الكثير من البحث المحمي وبالتالي الفشل في
العثور عمى الحل االمثل الصحيح .لتحقيق التوازن بين االستكشاف الشامل والمتخصص لتسريع
التقارب إلى الحل األمثل الحقيقي ،نستخدم وزن القصور الذاتي
باستخدام عدد من التكرارات وكما في الصيغة االتية:
/

)… (20
حيث ان:
θو

 :θتمثل القيم األولية والنيائية لوزن القصور الذاتي

 :يمثل الحد األعمى لعدد التك اررات المستخدمة في .PSO

وتم مالحظة ان القيم

θو

خطيا
الذي تنخفض فيو القيمة
ً

.

)(

عمى التوالي.

 θتستخدم بشكل واسع لدى الباحثين.

استخدام خوارزمية  PSOفي تقدير معممات عممية Cox
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 .7خطأ النسبة االعظم (:Maximum Percentage Error )MPE
يعد  MPEاحد المعايير الميمة من معايير قياس جودة التوفيق ) ، (Goodness of fitاذ تم

استخدام ىذا المعيار في ىذا البحث لممقارنة بين طريقتي االمكان االعظم وطريقة  PSOلتقدير
معممات عممية  ،Coxوييتم ىذا المعيار بالتراكيب الفردية لمجموعة البيانات ]:[9
∑

̂

)… (21

̂

∑

ويعرف معيار  MPEبالصيغة االتية :
]

)… (22
.8

اختبار تجانس عممية :Cox

|̂

|[

Test of the Homogeneity of Cox Process

تعد عممية  Coxعممية غير متجانسة وذلك الن المعدل الزمني لحدوث الحوادث يتغير بتغير
الزمن  ،أي أنيا تتأثر بالزمن

في سموكيا ،ومن المالحظ أن المعممة

فإن عممية  Coxتكون متجانسة في حالة

مقترنة بالزمن  ، tوبذلك

 ،وغير متجانسة في حالة

 ،وإلجراء عممية

االختبار فيما إذا كانت العممية متجانسة أم غير متجانسة فيتم اختبار الفرضية اآلتية ]:[1
وان المختبر االحصائي المستخدم ألختبار الفرضية اعاله ىو:
∑

)… (23
√

اذ ان:

∑ :تمثل مجموع اوقات حدوث الحوادث لمفترة الزمنية -

 : nتمثل عدد الحوادث التي تحدث في لمفترة الزمنية -
.9

(
(

الجانب التطبيقي:

يعد معمل سمنت بادوش الجديد في محافظة نينوى احد اىم المعامل التابعة لمشركة العامة
السمنت الشمالية والذي يمثل مصدر ميم ورئيسي النتاج مادة السمنت لمحافظات العراق عموماً

ومحافظة نينوى خصوصاً ،اذ تم اعتماد فترات التشغيل المتتالية بين توقفين متتالين لطاحونة المواد

االولية لمعمل السمنت بااليام خالل الفترة من  1/4/2018الى .31/1/2019
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 3-9اختبار تجانس البيانات قيد الدراسة:
تم اختبار تجانس البيانات قيد الدراسة باستخدام المختبر االحصائي في الصيغة )،(23

وباستخدام البرنامج المعد ليذا الغرض بالمغة البرمجية  MATLAB/R2017bتم الحصول عمى
) ،وهي اكبر مه انقيمة انجدونية انمقابه نها ( )1.96عند مستوى

القيمة المحسوبة (

معنوية  ،0.05وعميو تم رفض فرضية العدم وقبول البديمة اي ان العممية قيد الدراسة غير متجانسة.
 4-9تقدير معممات عممية  Coxلفترات تشغيل طاحونة المواد االولية:

لغرض تقييم اداء طريقة  PSOالذكائية في تقدير معممات عممية  ،Coxتم تقدير معممات

العممية قيد الدراسة باستخدام الطريقة المقترحة  PSOلمتقدير ومقارنتيا مع الطريقة التقميدية والمتمثمة

بطريقة االمكان االعظم .اذ تم تقدير معممات عممية  Coxلفترات تشغيل طاحونة المواد االولية لمعمل
سمنت بادوش الجديد ،وتم اعداد برامج بأستخدام المغة البرمجية  MATLAB/R2017bنكحابة
انخىارزميات انخاصة بكم طريقة وكما في انجدول انحاني:
جدول ( <)1مقدرات معممات عممية  Coxلفترات التشغيل باأليام لطاحونة المواد االولية.
Parameters Estimation
̂

̂
α

Methods

0.0018

-1.0181

MLE

0.0165

0.5424

PSO

الجدول ( )1يوضح مقدرات معممات عممية  Coxلفترات التشغيل بين توقفين متتالين باأليام
لطاحونة المواد االولية باستخدام طرائق التقدير المقترحة لالستخدام في البحث ،عمماً انو تم اجراء عدة
تجارب في تقدير معممات العممية قيد الدراسة باستخدام طريقة  PSOمن خالل اعطاء قيم اولية
لممعممتين ̂ αو ̂ βتم الحصول عمييما باالعتماد عمى
(ابتدائية) ،وتم االستنتاج بان افضل قيم مقدرة ّ
القيم االتية:
 االوزان االبتدائية  C2،C1ثم مساواتيا بالواحد:
 سرعة الجسيم الذي ينطمق نحو اليدف ىي:

C1 = C2 =1
V= 0.8
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 عدد التك اررات لتنفيذ خطوات البرنامج ىي:

Iteration = 25

 فترات التشغيل المتتالية بين توقفين متتالين لطاحونة المواد االولية بااليام خالل الفترة الزمنية
الممتدة من  1/4/2018الى  31/1/2019والتي تمثل  53تشغيل  /اليوم ىي:

.:

t = [3 8 2 4 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 5 6 5 2 1 1 4 1 4 3 1 3 1 1 7 2
]5 1 2 1 1 3 3 1 6 1 2 3 3 1 3 2 1
مناقشة النتائج <Discussion of Results
لغرض المقارنة بين الطرائق المستخدمة لتقدير معممات عممية  ،Coxتم استخدام معيار خطأ
النسبة االعظم  MPEحسب الصيغة ( ،)22وباستخدام البرنامج المعد ليذا الغرض بالمغة البرمجية

 MATLAB\R2017bتم الحصول عمى العدد المتوقع لفترات التشغيل المتتالية بين توقفين متتالين
لطاحونة المواد االولية لمعمل سمنت بادوش الجديد خالل الفترة الزمنية قيد الدراسة ،وتم حساب
معيار MPEبين القيم الحقيقية والقيم المقدرة لممعدل الزمني لتوقف المعمل ،وكما في الجدول التالي:
جدول ( :)2قيم  MPEلمطرائق المستخدمة لتقدير معممات عممية . Cox
MPE

Methods

0.9972

MLE

0.7547

PSO

يالحظ من الجدول ( )2ان قيمة خطأ النسبة االعظم  MPEلمقدرات طريقة  PSOاقل من

قيمة خطأ النسبة االعظم لطريقة االمكان االعظم في التقدير ،ممايدل عمى كفاءة الطريقة الذكائية في
تقدير معممات عممية .Cox
والشكل التالي يمثل دالة عممية  Coxالمقدرة باستخدام طرائق التقدير التقميدية والذكائية
المستخدمة في البحث مقارنةً مع القيم التراكمية الحقيقية التي تمثل فترات التشغيل المتتالية بين توقفين
متتالين لطاحونة المواد االولية لمعمل سمنت بادوش الجديد:
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الشكل( <)3الدوال المقدرة لمعدد المتراكم لفترات التشغيل المتتالية بين توقفين متتالين لطاحونة
المواد االولية لمعمل سمنت بادوش الجديد باستخدام طرائق التقدير.

باستخدام طرائق التقدير لفترات التشغيل بين توقفين بااليام لبيانات البحث في الشكل ( ،)1تم مالحظة

ان طريقة  PSOكانت االقرب الى البيانات الحقيقية ،مما يدل عمى كفاءة ىذه الطريقة في التقدير
مقارنة مع طريقة االمكان االعظم لبيانات البحث.

;.

االستنتاجات والتوصيات :Conclusions and Recommendations
تم في ىذا البحث التوصل الى بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن ادراجيا بالنقاط االتية:

 )aمن خالل استخدام اختبار التجانس لعممية  Coxلفترات تشغيل طاحونة المواد االولية لمعمل سمنت
بادوش الجديد ،تم مالحظة ان العممية غير متجانسة.
 )bتم االستنتاج بأن تقدير معممات عممية  Coxبالطريقة الذكائية والمتمثمة بطريقة ) (PSOىي
افضل من الطريقة التقميدية والمتمثمة بطريقة االمكان االعظم لمتقدير ،وذلك ألنيا اعطت اقل قيمة
لمعيار خطأ النسبة االعظم ( )MPEوبأقل وقت وجيد.
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 αو ̂ المقدرة في طريقة  PSOتم الحصول عمييما في البرنامج المعد ليذا
 )cان قيم المعممات ̂
الغرض عند التكرار ( )25وىي تمثل بذلك سرعة كبيرة واختصا اًر لموقت مقارنة مع طريقة االمكان
االعظم التي تمثل وقتاً اطول.
مما تقدم يمكن إعطاء التوصيات االتية:
 )aنوصي بأعتماد خوارزمية  PSOفي تقدير المعدل الزمني لعممية  Coxوذلك لكفاءتيا وسرعتيا في
التقدير.
 )bنوصي بأستخدام خوارزميات اخرى كطريقة ذكائية لتقدير معممات عممية .Cox
 )cنوصي باستخدام مقدرات خوارزمية  PSOلتقدير معممات عمميات تصادفية اخرى وذلك لكفاءتيا
في التقدير.
.32
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