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ىو تسميط الضوء عمى أىمية دراسة المّعولية لممكائن  االطروحة األساس فيان 

بيان مدى كفاءة تمك المكائن وقدرتيا عمى العمل لفترات في والمعدات االنتاجية لكونيا المؤشر 

عطل، وتعطي القدرة عمى تقويم المكائن والمعدات، وعمى ىذا االساس دون من زمنية طويمة 

 تحسين مّعولية المكائن واستغالليا االستغالل االمثل.لمن الوقوف عمى السبل الكفيمة  البدّ 

التوقفات المستمرة في مكائن معمل الفتح التابع لمشركة العامة لمصناعات الصوفية،  أن

ادى الى عدم المّعولية لممكائن بالطرائق المعممية والالمعممية وعدم وجود اسموب لتقدير دالة 

معرفة ساعات توقف عمل ىذه المكائن، وماىي الطرائق االفضل التي يمكن اعتمادىا في 

 لمعمل.التصحيحية لممكائن في ىذا اتحقيق طاقة االنتاج الى ؤدي ت بحيث التقدير

أجراء مقارنة لتقدير دالة عمى  رئيس  بشكل ه االطروحة ىذ تومن ىذا المنطمق فقد ركز 

  :اآلتية التقميدية، والتي تضمنت الطرائقالالمعممية بأسموبين، األسموب األول الطرائق المّعولية 

 .(Em)طرائق التجريب  .1

 .(PLm)طريقة مقدر مضروب الحدود  .2

 .(Km)مير  –طريقة مقدر كابمن  .3

 .لمتغيرة المعممة التمييدية الثابتة وا يذ(Kem) طريقة مقدر  .4

 

 المستخلص
 



 
 

 اما األسموب الثاني الطرائق الالمعممية المعدلة والتي تضمنت الطرائق اآلتية :

 (Mod.1الطريقة المعدلة األولى ) .1

  (Mod.2الطريقة المعدلة الثانية ) .2

 (Mod.3الطريقة المعدلة الثالثة ) .3

 (Mod.4الطريقة المعدلة الرابعة ) .4

المعممية               وعميو فأن االطروحة تيدف إلى اجراء تقدير لدالة المّعولية بالطرائق 

الالمعممية ، ومقارنة تقديرات دالة المّعولية بالطرائق المعممية )طريقة االمكان االعظم( والطرائق 

ائي والالمعممية لموصول الى أفضل طريقة ، وذلك من خالل األعتماد عمى المؤشر األحص

(، MAPE( والمؤشر األحصائي متوسط الخطأ النسبي المطمق )MSEمتوسط مربعات الخطأ )

لذلك تم توليد البيانات باحجام العينات المختمفة من خالل استخدام اسموب المحاكاة ، ومن ثم 

 تطبيق الطريقة األفضل عمى البيانات الحقيقية )اوقات الفشل( .

من الطرائق ، من خالل دمج طريقتين ىما طريقة             في ىذه االطروحة تم تعديل أربعة

 (Kernel( وطريقة مقدر )Kaplan-Meier الالمعمميتين، وقد تفوقت طريقة من ىذه الطرائق )

(ومتوسط الخطأ MSEوىي الطريقة المعدلة الرابعة والتي تعطي أقل متوسط المربعات الخطأ )

 (.MAPEالنسبي المطمق )

 


