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 المستخلص

عد توزيع ليندلي أحد التوزيعات المختلطة المهمة في تطبيقات المعولية وإختبارات ي   

والدقة  ،التقديرفي كسبه المرونة المتانة لما يمتلكه من خصائص عديدة ت   –الحياة ونماذج اإلجهاد 

مقدرات  دالة  على المقارنة بينركزت  هذه الرسالة  التي تخص تلك التطبيقات . في تمثيل النماذج

هي طريقة للتقديرالمتانة لتوزيع ليندلي بإستخدام ثالث طرائق  –عولية النموذج اإلجهاد مال

، قل تباين وطريقة بيز القياسية طريقة المقدر المنتظم غير المتحيز ذو أ ،اإلمكان األعظم 

اإلسلوب المباشرة  :ن ـبإسلوبيم ــان األعظــطريقة اإلمكالدراسة النظرية إيجاد مقدر تضمنت و

عادة المعاينة اإلحصائية التقريبية إلتقنيات ال أحدى  توظيفمن خالل واإلسلوب غير المباشر 

ة التقريبية ـــدود الثقـــحالقياسية وحدود الثقة تم بناء كذلك  ،وهي تقنية البوتستراب المعلمي 

وحدود الثقة  نمقدريالبين ما إجراء المقارنة و،  (Percentile Boot)در بإستخدام إسلوب ـــللمق

مقدرات من ثم تم إشتقاق المقدر المنتظم غير المتحيز ذو اقل تباين و كما . إلسلوبينوفقاً لهذين ا

الدالة األولية  وهي معلوماتيةال ةولياأل الكثافة اإلحتماليةدالة قة بيز القياسية بإستخدام طري

الكثافة اإلحتمالية  وكذلك نوعين من دوال، ي تتبع توزيع كاما ـــالمرافقة الطبيعية المشتركة الت

الكثافة اإلحتمالية األولية ذات  التوزيع اللوغاريتمي المنتظم  دالتي همامعلوماتية الولية غير األ

لت بدالة تمث  التي متماثلة الخسارة الوكل ذلك تم من خالل إستخدام دوال  ،معلومات فيشردالة و

ودالة ، ة ــأ الموزونــع الخطــة خسارة مربــت دالــشملومتماثلة الخطأ وغير ع الــخسارة مرب

وقد إتسمت صيغ تكامالت التوزيعات  ،خسارة اإلنتروبي ودالة الخسارة اللوغاريتمية التربيعية 

طرائق مصفوفة ماركوف إحدى عقيد لذلك تم توظيف لمقدرات طريقة بيز القياسية بالت الالحقة

الت ــلك التكامــاد تــي إيجــة فــالتقريبي (Markov Chain Monte Carlo)و ــونت كارلــم

الثقة البيزية التقريبية لتلك  وأيضاً إيجاد حدود (Importance Sampling)وب ـاً إلسلــوفق

 المقدرات .



اكاة بإستخدام قيم تصميم عدد من تجارب المحأجريت من خالل الدراسة التجريبية  

لغرض فوقية وأحجام عينات مختلفة وقيم معلمات  المتانة واإلجهاد العشوائيتين لمعلمتيمختلفة 

حصائي متوسط مربعات الخطأ ث بإستخدام المقياس اإلمقدرات الطرائق الثال المقارنة بينإجراء 

بت النتائج لصالح مقدر بيز القياسي بدالة كثافة إحتمالية أولية مرافقة طبيعية ودالة  ، إذ ص 

ما كانت األفضلية لطريقتي والمتوسطة بينخسارة اللوغاريتمية في حالة أحجام العينات الصغيرة ال

 كبيرة .العينات الأحجام أقل تباين عند إستخدام  ياإلمكان األعظم والمقدر المنتظم غير المتحيز ذ

توظيف مقدر الطريقة األفضل وهو مقدر طريقة بيز الدراسة التطبيقية كانت تهدف الى   

المقارنة وطبيعية ودالة الخسارة اللوغاريتمية المرافقة الولية األحتمالية اإلكثافة الالقياسية بدالة 

والغازية لمحطتي الدورة ، بين نوعين من أنواع وحدات توليد الطاقة الكهربائية وهي الحرارية 

في حالة  وليتهين من الخصائص المتميزة لتوزيع ليندلي ودالة مع  مستفيد، والقدس على التوالي 

المتانة في وصف وإختيار المشاهدات عند أدنى مستوى للمتانة وأعلى مستوى  –إلجهاد أنموذج ا

، في درجات الحرارة المختلفة لإلجهاد لبيانات كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك الوحدات 

ثبت اإلمكانية المتوسطة للوحدتين في العمل تحت درجات الحرارة العالية مع وقد جاءت النتائج لت

 جهادات ممن نف  الظروف التشغيلية .تلك اإلأفضلية الوحدات الحرارية في تحمل 

 


