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هناء سعد محمد شبيب. تقدير المعدل الزمني للعمليات التغطية بأستخدام عمليات بواسوو  
بغووداد ا النامعووة المستن وورية ا الليووة ا دار   –غيوور المتنانسووة . لرسووالة مانسووتير  . 

 . 8002وا قت اد ا قسم ا ح اء ، 

والتوي تلعوب دورا هاموا ووي حياتنوا بول تالواد تعد العملية النقطية أحود أهوم وورول العمليوة الت وادوية     

تالو  نزءا مهموا ووي شوتل المنوا ت، وخا وة موا يتعلوة بدراسوة الطوواهر الطبيعيوة التوي تحود  ووي 

أوقات غير منتطمة وبشالل ونائي،  وتعتبر العملية البواسونية هي النموذج األبسط وي نمذنة العملية 

مليات البواسونية غير المتنانسة والتي يالو  ويها المعدل النقطية. وقد تناولت هذه الرسالة دراسة الع

، وقود توم اختيوار الدالوة الةخطيوة لاألسوية   tالزمني للحدو  لنسبة الحدو   متغير تبعا لتغير الوزم  

المعوودل زمنووي للحوودو  ومقارنتهووا موول الدالووة الخطيووة ، وموو  اووم تقوودير معلماتهووا باسووتخدام أحوود طوورة 

 طريقة اإلمالا  األعطم.التقدير الشائعة ، وهي 

وتتضووم  الدراسووة أيضووا تطبيقووا واقعيووا يتنوواول طوواهر  حوودو  الووز زل وووي دول النوووار ل  يوورا      

ضم  حزام زلزالي آخر ضوم   8ضم  حزام زلزالي واحد مقارنة مل و ية الاليفورنيا/أمريالا 1وتراليا 

و  الز زل وي هذه الدول باإلضاوة . وقد تم تقدير المعد ت الزمنية لحد8002-1491الفتر  الزمنية 

  لل اختبار تنانس العملية البواسونية.

تتضووم  هووذه الرسووالة أربعووة و ووول ، يتنوواول الف وول األول، مقدمووة عامووة وووي العمليووات النقطيووة،     

والعملية البواسونية ، ومشاللة البح ،  ضاوة  لل الهدف الرئيس للبحو  ، والدراسوات السوابقة ألبورز 

 الذي  عملوا وي هذا الموضول. الباحاي 

أما الف ل الااني، وقد تناول العملية النقطية وتعريفها، والعمليات البواسونية وتعريفها ، وعمليات     

التنديد، وأبرز خ ائص العملية البواسونية بشالل  عام ، والنطريوات المتعلقوة بهوا، وأوقوات الحودو  

ت الحدو  ، وا ستد ل اإلح وائي لمعلموة العمليوة النقطيوة البينية للحواد  ، والتوزيل الشرطي ألوقا

  ، والعمليوات البواسوونية Palm Probabilityالبواسوونية  واختبوار معنويتهوا ، وأحتماليوة بوالم ل

  .Compound Poisson Processesالمرالبة ل

النقطيوة البواسوونية غيور المتنانسوة وتعريفهوا،  وتناول الف ل الاالو ، مقدموة عاموة ووي العمليوات    

 وأشالال لدوال المعدل الزمني للحدو  وي العمليـة النقطيـة البواسونيـة غير المتنانسـة، واليفيـة

اختيار الدالة المةئمة للمعدل الزمني لحدو  الحوواد  وطريقوة تقودير المعودل الزمنوي للحودو  لاةاوـة 

 نويـة معلمـة العمليـة البواسونيـة غير المتنانسـة ، و نراءدوال تم اختيارها، واختبار مع

تم اختيار دول ل يرا  وتراليا  الونها مناور  للعراة وتقل ضوم  حوزام زلزالوي واحود وهوذا موا ينعول مو  1 



 العراة بلدا غير مستبعد م  التعرض  لل خطر الز زل م  خةل و ول امتدادات تلك الز زل  ليه.

ة الاليفورنيا بأمريالا الونها تمتاز مو  بوي  الو يوات األمرياليوة بأنهوا األالاور تعرضوا لحوواد  تم اختيار و ي 8

 الز زل.

تطبية للعملية البواسونية غير المتنانسة علل طاهر  الوز زل التوي تحود  ووي دول ل يورا  ، تراليوا   

زام زلزالي واحد وهذا وتقدير المعدل الزمني لحدو  الز زل ويها الونها مناور  للعراة وتقل ضم  ح

ما ينعل م  العراة لوالعياذ باهلل  بلدا غير مستبعد م  التعرض  لول خطور الوز زل مو  خوةل و وول 

امتودادات تلوك الوز زل  ليوه ومقارنتوه مول منطقوة زلزاليووة أخورم تقول بحوزام زلزالوي آخور وهوي و يووة 

 اسونيةالاليفورنيا بأمريالا، باإلضاوة  لل اختبار تنانس العملية البو

أما الف ل الرابل وقد تضم  منموعة م  ا ستنتانات والتو يات التي تم التو ل  ليها م  هذا       

 البح ، ويلحة بهذا البح  بعض المةحة المالملة لما ناء وي مضمونه.

وقد خل ت الرسالة  لل    المعدل الزمني للحدو  وي العمليوة البواسوونية غيور المتنانسوة يالوو      

 الة تزايد بمرور الزم  وي الدول والمناطة قيد الدراسة.وي ح

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


