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  تمهيد لدالة التمهيد اآلسي مع التطبيقثابتأمثل  

 * الطائيفاضل عباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الملخص
 التمهيـد للنمـوذج اآلسـي       ثابت في هذا البحث دراسة طرائق إيجاد        تتم 

واقتراح طريقة اخرى إليجاد ثابت التمهيد والمعتمد  في ايجـاده علـى تقـديرين               

والذي يتوافق مع شروط  المرشحات المكيفة التـي         ) لقديمة والجديدة   المعلومات ا (

تعتمد في تقديرها على تقديرين للمعلومات القديمة والجديدة ، وتم تطبيقهـا علـى              

بيانات  السلسلة الزمنية الجمالي الدخل القومي لدولة مصر الشقيقة ، ولغرض الدقة             

باالعتماد على  ) المحاكاة(د البيانات   ، كما تم تولي   )2χ(فقد استخدم مقياس مربع كاي      

 . معلمات السلسلة االصلية وباعداد مختلفة ومن ثم تطبيق النموذج االسي لها 

 
Optimum Constant Smoothing for Exponential 

Smoothing Model with Application 
 
ABSTRACT 
 

In this paper, we study methods to obtain the constant  
smoothing of exponential smoothing model and suggest  another  
method, to obtain constant smoothing of dependent   (two 
estimation New and old Information)  of  dependent adaptive 
filtering ,and applied for time series to National Income overall 
of the Egypt for (1965-2002) and  unsure  of  use this model to 
use the measure of (χ2), simulation have been done depending on 
the parameter of the original series with different numbers.     
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 :المقدمة 

  االحصـائية والرياضـية    الطرائـق  ان   اذ جدا   واسعان موضوع السالسل الزمنية     

فمعظم هذه التحاليل اصـبحت     ، ددة   في تحليل السالسل الزمنية كثيرة ومتع      المتبعة

 نقاط اخرى مهمة جدا في اتخاذ القرارات فـي          فضال عن تعطي دوال مهمة للتقدير     

مة بعض النمـاذج الرياضـية واالحصـائية        ءمواضيع كثيرة وانه يساعد على مال     

حيث يحدد بوضوح المعادلة ويستدل من تقدير معلماتهـا         ، للمشكلة المراد دراستها    

هذا اذا كانت السلسلة مسـتقرة      ،و المستقبل واتخاذ القرارات الصحيحة    الى التنبؤ نح  

ذلـك  وليس فيها مشاكل ، وان استقرارية السلسلة ضرورية جـدا فـي التحليـل و              

صنف الـى   تيمكن ان   ان نماذج التنبؤ    لحصول على نموذج رياضي مالئم للسلسلة       ل

ات متلك معلم ت لتياذج ا االول النموذج الذي يمتلك معلمات ثابتة والثاني النم       صنفين  

 ثابـت  الن النموذج ال   الطرائقالصنف االول اكثر    اذ ان   )) الوسط والتباين ((متغيرة  

 ا يصرف جهـد   المعلمات تكون مستقرة في انحاء المدى المالحظ للبيانات كافة  اذ          

)  Difference (الفـرق  وذلك باجراء     لجعل السلسلة مستقرة في متوسطتها     اكبير

فـان  مع ذلـك    ) الخ...ر تربيعي   ذتحوالت لوغارتمية او ج   (جراءوذلك با وتباينها  

النتيجة ليست محسومة من وجهة نظر احصائية ، الن نظرية التقـدير االحصـائية         

االستقرارية وهـذا يمكـن ان      الكالسيكية غير قادرة على التعامل مباشرة مع عدم         

بيانـات فـان    قـب ال  مشاكل لنتيجة عملية مهمة وعلى سبيل المثال عندما تث        سبب  ي

 خطوة او في اي اتجاه فالنظريـة الكالسـكية االحصـائية            ةكون في اي  التغيرات ت 

 التغيرات دائمة فنموذج التنبـؤ      تعشوائية فاذا كان  ستعالج تلك التاثيرات كثاثيرات     

يجب ان يحدد للتعامل مع شروط التوازن الجديد وعلى اية حال فالنموذج يكون جيد              

 Baraned( واكـد   االنماط للحالة المراد دراستها بت شروط توازن تثاذا كان له

تعامل مع عمليات السـيطرة      االحصائية الكالسيكية يجب ان ت     الطرائق  ان )1959

كية ليست قادرة   يتغييرات دائمة او مهمة في البيانات االحصائية الكالس       االخرى مثل   

 .على احداث تغير في البيانات 
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تعامل مع التغيرات والحالة    تة االخرى يمكن ان     ق نسبة التمهيد من الناحي    ائوان طر 

ق الكالسيكية القيام بهـا ، الن تقـدير المعلمـات او            ائللطر تكون من الصعب     تيال

 على التعامل مع التغيرات في االتجـاه االفضـل مـن            النسب تقدر بطريقة تساعد   

ليل  جدا في تح    مفيد الطرائقوهنالك طرق عديدة ومتنوعة وان استخدام هذه         االول،

قوم بتمهيد البيانات قبل تطبيق النماذج االحصـائية عليهـا          يالسالسل الزمنية النه    

لتعامل بشكل حاسم مع التغيرات في المعلمات لذا        لو  ، واختيار افضل طريقة للتمهيد   

وكيفيـة   التمهيد   ثابتنقطة مهمة جدا في التمهيد اال وهي        الى   هذا البحث نتجه في   

 Adaptive( المرشـحات التكيفيـة   طريقة ثالثة وهي  بطريقتين واقتراح اختياره

Filttering (مع نماذج متغيرة وبمعلمات متغيـرة حيـث ان         تتعاملان   يمكن   تيال 

لباحث افضل طريقـة    اولكي يختار   ساعد على جعل البيانات مستقرة      ت الطرائقهذه  

  لـذا  الطرائـق كون من الصعب تطبيق النماذج الرياضية على جميع هذه          يللتمهيد  

 ثابـت اتجهنا في بحثنا هذا الى موضوع مهم جدا في التمهيد اال وهو  كيفية اختيار                

 التمهيد  ثابت للتمهيد وافضل طريقة اليجاد      ثابتق عدة واختيار افضل     ائالتمهيد بطر 

 -: هيالطرائقوهذه .الذي هو اساس عملية التمهيد

) الترشيح(التكيف طريقة -Stanley.L.S.     3 طريقة -2سيكية ال الطريقة الك-1

  المقترح

 :المبحث االول

 الجيدة التـي    الطرائقعتبر من   يإن التنبؤ باستخدام التمهيد االسي للسالسل الزمنية        

 تعددت والطرائق وقد تطورت هذه Holt.C.C )(من قبل العالم ) 1958(بدات عام 

 التـي ة  ائق التنبؤ األكثر مالئم   طرار  خت ت  يجب ان   قد تعددت  الطرائقوبما أن هذه    

عطـاء  إل  سميت بهـذه التسـمية وذلـك        هذه الطرائق  وانمة للسالسل   تكون مالء 

هذه األوزان تتناقص أسيا    ما دامت    ذات قيم غير متساوية      االمشاهدات السابقة أوزان  

 :وممكن ان نوضح ذلك من خالل معادلة التمهيد اآلتية. تتابعيا للبيانات 
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)عملية التمهيد، وان ل القيمة االبتدائية :So :يث أنح )rα−1:   هي عبـارة عـن

 نالحظ أن أوزان هذه المشاهدات تتناقص تـدريجياً         اذالسلسلة للفترة السابقة    أوزان  

هدات فلـو افترضـنا قيمـة معينـة لــ           كلما تباعد زمن حـدوث تلـك المشـا        

( )5.01.0 << α  ولو رسمناها ايضـا      أن تناقص هذه األوزان يكون أسيا       الكتشفنا 

 بطريقـة التمهيـد االسـي       هـذه لـذلك سـميت      لشكل الدالـة االسـية         ةمطابق

)James,2003( وكما في الشكل االتي: 
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 :المبحث الثاني

 pecifying the Smoothing WeightsS    هيد تحديد اوزان التم

ان تحديد اوزان التمهيد لنماذج التمهيد مهم جدا النه العمود الفقري لنموذج التمهيد             

 حـددت نموذجيـا     )ثابت التمهيد (، وان اوزن التمهيد   واساس الدقة في عملية التمهيد    

هيـد   التم ثابـت بان تكون محصورة بين الصفر والواحد ويعتبـر اختيـار قيمـة             

)Smoothing Constant (ممكن باسـتخدام   اهمية بالغة جدا اليجاد افضل تنبؤ ذا

 التمهيد مع بعـض الخـواص       ثابتطريقة التمهيد االسي وذلك بسبب ارتباط قيمة        

  قـد    حديد قيمة هذا الثابت ولكن اغلبيتهم     المهمة للتنبؤ، وقد اختلف الباحثون حول ت      

 وذلك من خالل التجربة في الواقع العملـي أي          نبين قيمتي  التمهيد   ثابتحددوا قيمة   

) افتـرض بـأن      لهاتين القيمتين أي اساس نظري اذ     انه ليس    )5.01.0 << α ان و

بين خاصيتين مهمتـين لمعـادالت      تحديد هذه االفتراض قد جاء من خالل التوافيق         

)الزمن  )t 

وزن 

ات المشاهد

( )tα−1
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ـ           ي معـالم   التنبؤ وتتضمن الخاصية االولى سرعة استجابة نموذج التنبؤ للتغيرات ف

والخاصية الثانيـة   .  من ادخال مشاهدات جديدة      ىنموذج السلسلة الزمنية التي تتأت    

يمكن التاكد من الخاصيتين اعاله من      وهي مقدار الثابت او االستقرار لنموذج التنبؤ        

 خالل معادلة التمهيد االسي البسيط 

 

سـلة الزمنيـة فـي       التمهيد اليجاد قيمة التنبؤ لمتوسط السل      اان عملية استخدام هذ   

 Simple Exponential(عادلـة التمهيـد االسـي البسـيط     مالنموذج الثابـت ب 

Smoothing (ان تحديد قيمة صغيرة لثابت التمهيـد         توضح )α (    يصـبح اكثـر

 علـى  اعتمـادا يصبح اقـل  نفسه اعتمادا على المشاهدات الجديدة ولكنه في الوقت   

 اعتماد قيم المشاهدات المستقبلية على       من ثم والمشاهدات القديمة في التنؤ للمستقبل      

قيم المشاهدات القديمة والجديدة يخدمنا في زيـادة االسـتقرارية لنمـوذج التنبـؤ،              

ي ذلـك الـى قلـة       د يؤ المذكور انفاً  التمهيد اكبر من     ثابتوالعكس اذا اخدنا قيمة ل    

 .االستقرارية لنموذج التنبؤ مقارنة مع الحالة االولى 

  التمهيدثابتق ايجاد ائطر:المبحث الثالث 

              الباحـث   هـا ان اجـراءات هـذه الطريقـة اقترح         الطريقة الكالسيكية  -1

1958 C.C.Holt سلسلة الزمنية غير الموسـمية     للستخدم  تية  ا في البد  توكان

 الكثـر  اعلى امكانية اسـتخدامه Browns ,1963الباحث اكد  بعد ذلكثم فقط 

 وان اجراءات Harrison 1965ريقه الباحث  الزمنية ثم كمل طالسلسانواع ال

  ).Spyros.M &els, 1983 ( :تيةهذه الطريقة حسب الخطوات اال

 وغيـر متـوفرة      واحتمالية توفرها صغير   مشاهدات قديمة  Xt-Nفرض ان   ا

  وهكذا فان

 بالشـكل    تكون  المعادلة وانستخدم القيمة التقريبية ،     ت يجب ان    Xt-Nبموقع  

 االتي

  (5)                                                                               )1((1 ttt FyF αα −+=+
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كون الخطـوة القادمـة     يسوف   للمشاهدات القديمة    ل الممكنة وان احد البدائ  

 Ftللتنبؤ 

 االتيوتكون المعادلة بالشكل 

  

وزن الى ال  تكون اكثر استقرارية النها تستند       المعادلةالحظ ان البيانات لهذه     

  :المعادلة الى الشكل االتي وهي قيمة كسرية ويمكن ان نبسط

، قيمة تقريبية جيدة   النها تعتمد على وزن   ستقرة  تكون م  ممكن ان    الحظ ان البيانات    

ـ      ) 3( ومن المعادلة رقم      N/1)(لى وزن   ا يستند   )Ft+1 (يمكن ان نقول ان التنبؤ ل

، وان  ) N/1-1(عتمد علـى    ي Ftلمعظم المشاهدات الحديثة ووزن التنبؤات السابقة       

)N(    هو عدد موجب و ) 1/N (  هي ايضاً قيمة موجبة بـين الصـفر) اذا كانـت N  

تصـبح  )  N/1 ( بدالً مـن   )α (وبتعويض) N=1اذا كانت   (والواحد   ) كبيرة جدا 

 :كاالتي ) 8( المعادلة 

 

 مثل التمهيد االسي البسيطتحيث ان هذه المعادلة 

  Kendall لطريقة العالم ة مكملي وهStanley هذه الطريقة للباحث-2

الى ان نشـر     في بحوث عدة له      اوالذي طوره ) 1976(ا عام   هبالذي عمل   
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 التمهيـد لدالـة التمهيـد       ثابت والذي حصل فيه على      )2002(بحثه االخير 

  تية، حيث ابتدا بالمعادلة االاالسي

ttt eY += β            (10) 
2 يمثل الخطأ العشوائي المتسلسل مع تباين        etحيث ان   

eσ  وtβ    يمثل متوسط قيمة 

 مشية السكرا ن المتتابع وهي يشبه دالة متوسط الدالة ويعتبر دالة متوسط 

ttt δββ += −1        (11) 
والوسـط  ) et(يمثل ايضا الخطأ المتتباع والمستقل عن       ) tδ(وفي هذه المعادلة  

)tβ (     لـيتغير ببطء ،وكذلك التباين)tδ (    ثابـت صغير مع االحاطة بوجود ال 

)0β (لـ)Yt (كما في المعادلتين: 
 ttt eY += β        (12) 

111 −−− += ttt eY β        (13) 
 

نحصـل  ) 11(الستفادة من المعادلة رقم     وا) 13(و  ) 12  ( وبطرح المعادلتين 
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 تي المعادلة االخيرة بالشكل االكتابةواالن وبشكل اخر ممكن 
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 et-1 والذي يمتلك نفس توزيع   tuθ−1 يعرف كذلك    θ وان التعريف المالئم لـ     

. 

  والتي تاخذ الصيغة االتية  )17(لمعادلة وبأخذ التباين ل
(18)                                                                                 222

eu σσσ δ +=  
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 )20(لة دوبذلك نحصل على المعا
(20)                                                                                   )( 2222
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ـ            ، وان سـياق     أهذا يقودنا الى التوجه الى مقياس تصغير متوسط مربع الخط

 ط مربع الكالم يقودنا الى تقارب الشروط المتوقعة ، وبشكل عام فان تنبؤ متوس           

يعتمد على الماضي والشـروط المتوقعـة فـي الماضـي ، وان          Yt لـ   الخطأ

 ناه دكما هو ا Yt-1ي توقع الشرطي ف الالنموذج الجديد، يعتمد على
( ) [ ]

[ ] [ ] (25)                                                        //
(24)                                                    //
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1111
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ttttt

tttttt
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   ما ياتيوبعد التبسيط نحصل على

( ) (26)                                                                     / 111/ −−− −= tttt uYYYE θ 

 

  نحصل على) 23( من المعادلة )26(وبطرح المعادلة 

(27)                         )()()/( 11111 ttttttttt uuYuuYYYEY =−−−+=− −−−−− θθ 

 

ـ     ي ه ه ، وهذ  tهذا هو الخطأ او التجديد في الزمن         ، وهـذه   ا القيمة المتنبـأ به

) 27( وذلك من مشاهدة المعادليتن      ا المشاهدة مع القيمة المتنبأ به     االجادة تساوي 

  )26(و 
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(28)                                                                          uY)Y/Y(E 1t1t1tt −−− θ−=

 

  بالصيغة االتية) 28(ا ان نكتب المعادلة نيمكن) 27(وباالعتماد على المعادلة
(29)                                                  )]/([ Y)/( 2111-t1 −−−− −−= tttt YYEYYYE θ

 

 الحاليـة   المشـاهدة  بدال من    في الماضي  معامل التغيير    يهθحيث ان المعلمة    

  Yt-1وان جميع الشروط تتضمن 

(30)                                                )/()1()/( 2111 tttttt YYEYYYE −−−− +−= θθ

 

 

وباالعتماد  ) t-1(  باالعتماد علىالزمن    t الى التنبؤ للزمن     تقودنا وهذه المعادلة 

 ،  E[Yt-1/Yt-2]والتنبؤ منه لـ     Yt-1على المعدل المرجح من المالحظة الحالية       

 في هذا   المشاهدة الراهنة  الوزن قبل    التمهيد وهي  هي ثابت    )θ-1(وان المعلمة   

 معرفة ثابت التمهيد للدالـة      الى يقودنا    )θ( المعدل المرجح ، وهكذا فان تقدير       

 ) .θ-1( والمتمثلة بـاالسية

 

 :) الترشيح( طريقة التكييف -ثالثا

قـدما  اللـذين   1971 عـام  Stevens و  Harrisonsن ينبدأ اوال بعمل الباحث

في امكانية تطبيق المرشحات للتنبؤ عالوة على ذلك فقد واجها العديـد             اًمقترح

من الصعوبات في العملية خاصة التباين والتبياين المشترك، واكمـال ان هـذه             

 التقدير االولـي    لهما  تكون من تقديرين مستقلين في تقدير الوزن        تالمرشحات  

 مات جديدة ولـذلك   وممكن ان نسميه التقدير االساسي والثاني يعتمد على معلو        

) Kalman filter( يتوافق مع اجـراءات  وبشكل عام نستطيع ان نقول ان هذا

 أي  وهذا قادنا الى فكرة استخدام ذلك في السلسلة الزمنية        لبيانات المتغير الواحد    

 التمهيد وهذا باالعتماد على     ثابتاستخدام المعلومات القديمة والجديدة في تقدير       

  -: بالشكل االتيالتر ممكن ان نشتقه كالمن ف وشروط،معادلة التمهيد
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يمثل المعلومات الجديـدة     Yt ، وان    tيمثل التنبؤ في الزمن       Ftنفرض ان لدينا    

 يمكن ايجاده او تقديره عن طريـق        t+1المتوفرة ، وان التنبؤ للمستقبل للفترة       

 تيةالمعلومات االولية والجديدة مع اوزانها كما هي في المعادلة اال
(31)                                                                       )1(1 ttt FYF αα −+=+− 
 البسيطالتمهيد االسي شبه معادلة ت المعادلة هوهذ

اين  ن ، ا مستقال م  على فرض انه Ft و Yt وان   ان تب 2 وه Yt     واذا آ

y
σ  اين  Ft وتب

2هو  

F
σ                    ي ال اين الكل ة او التب ي للدال اين الكل ة ممكن ان نحسب التب موزون   وبهذه الحال
 ناهد اوآما ه

 

  لتمهيـد لذلك اليجاد الـوزن     عند اقل تباين و    )31(لمعادلة  ل αباالمكان ايجاد   وان  

  نحصل علىمساواة المعادلة بالصفروب) 32(اخذ المشتقة االولى للمعادلة بعد 

02)1(2 221
2

=+−−=
∂

∂ +
YF

ft ασσα
α

σ 

  α قيمة  علىوبعد مساواة المعادلة بالصفر وتبسيطها نحصل

(33)                                                                                 
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  )33(نحصل على المعادلة  و)31 ( في المعادلة  αمن ثم نعوض و

 اثر كبير    يكون له  Yt الزيادة في المستقبل لتباين      من فان عدم التاكد  وعلى اية حال    

ـ    وان التباين الكلي الموزون ممكن ان نحصل عل        Ftفي العالقة مع     و فـي   يه كما ه

  المعادلة االتية

.(32)                                                     )1( 22222
1 yFFt σασασ +−=+
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وذلـك باالعتمـاد     تطابق مع خصائص الترشيح     لاقها با هذه المعادالت تم اشتق   وان  

  :تيةعلى النقاط اال

  باالعتماد على المعلومات القديمة والجديدة ا تم تقديرهαحيث ان قيمة  -1

ـ     t+1 التقدير  للزمن      تم αباالعتماد على قيمة     -2  اً ويعتبر هذا التقدير مطابق

   ).Spyros.et.al, 1983((لشروط كالمن فلتر 

 

 الجانب التطبيقي 

للدور االقتصـادي   بعد الحرب العالمية الثانية توسعا كبيرا        العالم   شهد 

من خالل التدخل الحكومي في االقتصاد الوطني ، حيث كان القطاع العام            للدول  

ئيس في النمو االقتصادي في الدخل القومي للدولة ، غير ان كفـاءة     المساهم الر 

عدد من المؤسسات في القطاع العام وعملياته بدأت تتضح مع استمرار الزمن ،             

ركـود  الوالسيما ان بعض االزمات االقتصادية في عقد السبعينات ادت الـى            

ومية والهمية  وارتفاع معدالت التضخم النقدي وزيادة العجز في الموازنات الحك        

ارتأينا في دراستنا تطبيق هذه الدراسة االحصائية على مجمـل          هذا الموضوع   

حمـدون  ()2002-1975(اجمالي الدخل القومي لدولة مصر الشقيقة وللفتـرة         

 وكان ممكن تطبيقهـا     قطرنا العزيز في  فر هذه البيانات    ا وذلك لعدم تو   )2006

، وتم تقـدير    لقلة التطبيقات عليها  في هذا المجال    كتفينا  على بيانات اخرى لكن ا    

 التمهيد والذي بدوره    ثابت على   تاعتمدالتي  معادلة التمهيد بالطريقة المقترحة     

 . لشروط كلمن فلترةمطابقي ي هت القد اعتمد على المعلومات السابقة والحالية

 

مة التمهيد وكانت قيمـة     لقياس صحة مالء  ) 2χ(تم استخدام مقياس مربع كاي      

وعنــدمقارنتها مــع قيمــة كــاي الجدوليــة ) 9.784 (المحسوبة مربع كاي 

يعني ذلـك صـحة     نجد ان قيمة كاي المحسوبة اقل من الجدولية         ) 41.3172(

 اجراء التمهيد

 

                                                                                  )198.01(198.01 ttt FyF −+=+
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 :المحاكاة

 االحصائية المطورة جدا والتي تساعد      الطرائقعملية المحاكاة من    تعد   

بيانات المولـدة باسـلوب      االحصائية لل  الطرائقالكثير من الباحثين في استخدام      

المحاكاة ، اما في دراستنا هذه فقد تم استخدام المحاكاة لغرضين االول توليـد              

الدخل القومي االجمـالي لدولـة      (فرة لدينا   اعتماد على البيانات المتو   البيانات با 

، والثاني توليد بيانات باالعتماد على نفس المعلمـات للبيانـات اعـاله             )مصر

وتطبيق الجانب النظري عليها لغرض التاكد مرة اخرى مـن          ) الوسط والتباين (

 :ناهدكما هو مبين ااجراء التمهيد 

باالعتماد على معلمات البيانات الحقيقية ومـن       ) 70(توليد بيانات بعدد     -1

 ات مشـاهد ) 10(البيانات واوسـط    مشاهدات من   ) 10(اول  (ذف  ثم ح 

 اوال   التحيز لغرض عدم  ( )اتمشاهد) 10(من البيانات المولدة واخر     

ف اول واوسط واخر مجموعة من البيانات يعني ذلك         ذوثانيا عندما نح  

 وتم تطبيق الجانب     ))نغير في البيانات كاننا طبقنا طريقتنا لعدة بيانات       

 .النظري عليها وكانت قيمة مربع كاي ايضا اقل من الجدولية

يانـات  وذلك باالعتماد على نفس المعلمات للب     ) 100(توليد بيانات بعدد   -2

) 20(مشاهدة واخر) 20(مشاهدة واوسط   ) 20(اول  (ف  ذالحقيقية مع ح  

 مربـع   قيمـة وتم تطبيق الجانب النظري عليها ايضا وكانت        ) مشاهدة

  اقل من الجدولية، وهذا يدل على صحة اجراء التمهيدكاي 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 نظريـا وعـرض     Stanley.LSبعد عرض الطريقتين  الكالسيكية وطريقـة        

  : تبين ما ياتيالمقترحة والمعتمدة على شروط كالمن فلتر، ) الترشيح(طريقة 

 ثابـت   ث يستند ان الطريقة الكالسيكية تعتمد على الخبرة اكثر شئ حي         -1

 لمعظم المشاهدات الحديثة ووزن التنبـؤات       )N/1 (وزنال التمهيد على 

 و   هـو عـدد موجـب      N، وان   ) N/1-1(عتمـد علـى     ي Ftالسابقة  

)1/N(     هي ايضاً قيمة موجبة بين الصفر)   اذا كانتN    كبيـرة جـدا (  

 النقطة  هوهذ )N/1( بدالً من    αوبتعويض  ) N=1اذا كانت   (ووالواحد  

  لللتمهيدثابتالتكون بالدقة الكافية العتمادها ك

 المتتابع وكذلك علـى     أ على حد الخط   فتعتمد   Stanley.LSاما طريقة    -2

 بطـىء  )β (ر ايضا ان التغير في المعلمـة      ويذك)β (التغير في المعلمة  

 .ة كبيرثابتوهذا يقودنا الى ان تكون قيمة ال

 تكون فانها تعتمد على المعلومات السابقة والحالية و       الترشيحاما طريقة    -3

 التمهيد بشـكل ادق     ثابتمطابقة لشروط كالمن فلتر وهي بذلك تعطي        

 . السابقة والحالية  التمهيد في هذه الحالة يستند الى المعلماتثابتالن 

 القـومي لدولـة مصـر       الدخلعلى اجمالي   طريقة الترشيح   تم تطبيق    -4

 باالمكـان   اذفر هذه البيانات في قطرنا العزيـز        اوذلك لعدم تو  الشقيقة  

هذا المجال لقلة التطبيقات    الى  تطبيقها على بيانات اخرى ولكن اتجهنا       

 .ع كايمقياس مرب باستخدام  وتم التاكد من صحة اجراء التمهيدعليها،

تم توليد بيانات باالعتماد على المعلمات للبيانات الحقيقية وتم التاكد من            -5

ف مجموعـة مـن      وذلك بحـذ   حبطريقة الترشي  صحة اجراء التمهيد  

ف مجموعة من البيانات ومـن      ذالبيانات وتطبيق التمهيد عليها بعد الح     

 .  باستخدام مربع كايثم التاكد من صحة التمهيد
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