مقارنت طرائق بيزيت نتقدير احتمال انفشم نالنظمت االنكرتونيت
يف حانت عدو توفر بياناث اوقاث احلياة
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املستخهص :

فً هذا البحث تم اٌجاد صٌغة مقدر بٌز ومقدر التوقع البٌزي للنظام المنتج من قبل شـركة اطلس ,
حٌث تم فحص وحدات من النظام مٌدانٌا من قبل المالك الفنً لدى الشركة وبتوفٌر بٌانات حقٌقٌة من الشركة
المصنعة للنظام وهً تتضمن عدد الوحدات النظام الفاشـلة لكل عٌنة جزٌئة مسحوبة من المجتمع الذي ٌمثل
عدد وحدات الكلٌة من النظام المنتجة من قبل الشركة  ,بعد ذلك تم حساب المدى لكل مقدر باالستعانة بمقدر
االمكان االعظم الحتمال الفشل وتبٌن من خالل الحسابات المتعلقة باٌجاد المقدرات ان مقدر التوقع البٌزي هو
االفضل مقارنة بمقدر بٌز ولعٌ نات جزئٌة مختلفة من المنتج بعد فحصها من قبل الكادر الفنً فً الشركة
وذلك باستعمال المدى كمؤشر احصائً.
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املقدمت

من المشكالت التً تواجه بعض الشركات فً انتاج االنظمة االلكترونٌة هً مشـكلة تقدٌر احتمال
الفشل مٌدانٌا لهذه المنتجات فً ظل عدم توفر بٌانات اوقات الحٌاة لهذه المنتجات ,وبالطبع فان مكملة
االحتمال تمثل احتمال نجاح المنظومة بالعمل والذي ٌمكن ان نطلق علٌه تسمٌة معولٌة النظام] [3فً ظل عدم
تسجٌل بٌانات اوقات الحٌاة لهذه االنظمة لفترات معٌنة بسبب صعوبات فنٌة او اقتصادٌة وذلك من خالل
مراقبة عملها لهذه الفترات وعلٌه فان هذا االسلوب ٌمكن عدة اسلوبا بٌزٌا ال معلمٌا .كما ان فحص البٌانات
من المنتج االلكترونً مٌدانٌا عادة تتم باحجام صغٌرة نسبٌا ,لذلك فان فكرة استعمال اسالٌب بٌزٌة فً
التقدٌر تعد مالئمة.
ان اسالٌب بٌز فً التقدٌر)(Bayes Decision Procedureتكون مالئمة عندما ٌكون حجم العٌنة
صغٌر نسبٌا عند تقدٌر معولٌة بعض االنظمة االلكترونٌة عن طرٌق الفحص المٌدانً لها من قبل المالك الفنً
التابع للشركات المصنعة لهذه المنتجات االلكترونٌة  .والن حجم العٌنة صغٌرا فً هذه الحالة فان اسالٌب بٌز
فً التقدٌر تعد مالئمة ,حٌث تلعب المعلومات المسبقة ()Prior Informationعن المعلمات المراد تقدٌرها
دورا مهما فً تحسٌن كفاءة المقدر البٌزي .وكما هو معلوم فً طرٌقة بٌز( )Bayes Methodفً التقدٌر
فان هذه المعلومات االولٌة عن المعلمات ٌمكن صٌاغتها بشـكل توزٌع احتمالً ٌسمى التوزٌع المسبق( Prior
 )Distributionللمعلمات العشوائٌة المراد تقدٌرها اذ تعد فً هذه الطرٌقة متغٌرات عشوائٌة ( Random
 )Variablesومن ثم فانه ٌمكن الحصول على دالة الكثافة االحتمالٌة الالحقة ( )Posterior p.d.fلهذه
المعلمات باستعمال صٌغة بٌز ( ,)Bayes formulaوذلك بدمج التوزٌع الشرطً للمتغٌر العشوائً المشاهد
مع التوزٌع المسبق لهذه المعلمات  .وبتوفر دالة خسارة مربع الخطا ( squared error loss
)functionفان مقدر بٌز للمعلمة هو متوسط التوزٌع الالحق(.)Posterior meanان التوزٌع المسبق
للمعلمة العشوائٌة المراد تقدٌرها ٌتضمن معلمات اخرى تسمً المعلمات الفوقٌة()Hyper parameters
وعلٌه فان المقدر البٌزي سوف تتضمن صٌغته على هذه المعلمات الفوقٌة وفً التطبٌق العملً فان متـخذ
القرار ٌفترض قٌم لهذه المعلمات بناء على خبرته فً هكذا مجاالت وقد تكون هذه القٌم غٌر مالئمة لطبٌعة
المشكلة قٌد البحث او قد ٌلجا االحصائً متخذ القرار الى الخوض فً اسالٌب احصائٌة او برامجٌة لغرض
الحصول على مقدرات لها وقد ال تكون سهلة او ممكنة التطبٌق لعدم توفر قاعدة للتقدٌر وهً البٌانات حولها
وذلك بسبب الن المعلمة غالبا ال توجد حولها مشاهدات وانما هناك بٌانات لمشاهدات حول المتغٌر العشوائً
الشرطً ,لذلك فان استعمال طرٌقة توقع بٌز( )Expected Bayesian Methodتعد مالئمة فً هذه الحالة
الن المقدر بحسب هذا االسلوب سوف ٌتضمن صٌغته على معلمات فوقٌة(.)Hyper Parameters

 – 2هدف انبحث Purpose of search :

ٌهدف هذا البحث الى تقدٌر احتمال فشل منظومة جهاز تبدٌل التٌار الكهربائً نوع اطلس فً ظل عدم
وجود بٌانات الوقات حٌاة المنتج ,حٌث تتم عملٌة فحص النظام مٌدانٌا من قبل مالك الهندسً فً الشركة
المصنعة وكانت طرائق التقدٌر هً طرٌقة بٌز وطرٌقة التوقع البٌزي .
وبالنسبة للجانب العملً فلقد تمت المقارنة بٌن المقدرٌن باستعمال المدى وعلى اساس ان القٌمة
المقدرة الحتمال الفشل باستعمال طرٌقة االمكان االعظم تمثل القٌمة الحقٌقٌة او االفتراضٌة الحتمال الفشل
باعتبار ان مقدرات طرٌقة االمكان االعظم تتصف بخاصٌة الثبات .

 - 3اجلانب اننظري :

Theoretical Part

لٌكن المتغٌر العشوائً الذي ٌمثل مجموع الوحدات الفاشلة هو
الجزئٌة المسحوبة من المنتج ,حٌث ان

=

,

تمثل حجم العٌنة الجزئٌة المسحوبة من المجتمع لكل i
ان المقدار(

ٌمثل عدد وحدات النظام غٌر الفاشلة من المنتج

( )i =1,2,3….,mللعٌنات
= 0,1,2, ….,
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حٌث ان

i=1,2,….,m

على ضوء ما تقدم فان
هذه الحالة هً:

ٌتوزع توزٌع ثنائً الحدٌن

][3

بالمعلمة

وتكون دالة االمكان للمشاهدات فً
(L

وباخد اللوغارتٌم الطبٌعً لدالة االمكان نحصل على الدالة االتٌة:
وباشتقاق الدالة

بالنسبة لـ

ومساواة الناتج بالصفر نحصل على مقدر االمكان

االعظم لـ
لـ

:
=

)…... ) 3

=

=

 -4طريقت بيز Bayes Method :
ان المرافقة االولٌة (  ) Prior Conjugateلتوزٌع ثنائً الحدٌن (
بالمعلمتٌن الفوقٌتن  a,bوهً بالصٌغة االتٌة :
)……. (4
حٌث ان

) هو توزٌع بٌتا

(g

هً دالة بٌتا (  )Beta functionوالمعرفة بالصٌغة االتٌة :

ان المعلمات الفوقٌة  b,aهً بحٌث ان  b>0 , a>0وٌتم اختبارها رٌاضٌا بالشكل الذي ٌجعل دالة
رتٌبة متناقصة ( )Monotonic decreasing functionوباٌجاد المشتقة
الفشل
االولى
نجد ان :
للدالة

لقٌم المعلمتٌن الفوقٌتن b>1 , a=1
نالحظ من المعادلة ( )6ان < 0
وٌمكن ان نختار حد اعلى معلوم للمعلمة الفوقٌة  bولٌكن  cوٌكون لدٌنا .1< b< c
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ان اختٌار المعلمة الفوقٌة ٌ bكون بالشكل الذي الٌبتعد كثٌرا عن قٌمة الحد االعلى  cلكً
الٌؤثرذلك على حصانة المقدر البٌزي ] [2وٌكون مجال تعرٌف المعلمة الفوقٌة  bهو بالصٌغة االتٌة :
=D
حٌث ان  Rهً مجموعة االعداد الحقٌقٌة و  Cحد معلوم  .وعلٌه فان الدالة االحتمالٌة المســبقة لـ
تكون بالصٌغة االتٌة :
<, 0
اما بالنسبة للدالة االحتمالٌة الالحقة لـ

( ) posterior p.d.fفهً :
h

=
=
وهذا ٌعنً ان التوزٌع الالحـــق ( )posterior distributionلـ
 . ), si-ei+bومن اجل دالة الخسارة التربٌعٌة
متوسط التوزٌع الالحق ) posterior) meanاي ان :

=

 -5طريقت توقع بيز Expected Bayesian Method

h
هو توزٌع بٌتا بالمعلمتٌن ( 1+ei
( Lفان مقدر بٌز لـ

بفرض ان توزٌع المعلمة الفوقٌة  bهو التوزٌع المنتظم على الفترة المفتوحة  1<b<cاي ان :

ان مقدر التوقع البٌزي هو االتً :

هو
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 -6اجلانب انتطبيقي :

البٌانات المذكورة فً الجداول  1,2,3تمثل بٌانات حقٌقٌة تتعلق بالمنتج االلكترونً وهو مبدل تٌار
كهربائً نوع اطلس ذو االربعة خطوط حٌث كانت العٌنات الجزئٌة المسحوبة لكل جدول مبٌنة فً العمود
االول و بالنسـ بة لعدد وحدات الفشل فقد تم ذكرها فً العمود الثانً اما بالنسبة الى قٌم المقدرات حسب
اسلوبً بٌز تم ذكرها فً العمود الرابع اما العمود الخامس فهو متعلق بالمدى ومدى المقدر ٌعرف بالشكل
االتً :

بحسب الطرٌقة اما بالنسبة الختبار قٌم الحد
مقد
هً القٌم االفتراضٌة لـ وان
حٌث ان
االعلى  cفقد كانت  c= 2,3,4اما بالنسبة للمعلمة الفوقٌة فٌتم اختٌارها ضمن الفترة  1<b<cحٌث تم
اختٌار القٌم االفتراضٌة
 B= 1.5,2.5,3.5علما بان اختٌار قٌم افتراضٌة اخرى الٌغٌر من اتجاه النتائج فً تفوق مقدر التوقع
البٌزي بشرط ان ٌتم اختٌار المعلمة الفوقٌة  bبالنسبة لطرٌقة بٌز بالشكل الذي الٌبتعد كثٌرا عن معلمة
الشكل والقٌاس للتوزٌع االولً  .ووفق ما تقدم الن ذلك ٌؤثر على حصانة المقدر البٌزي وال ضٌر فً اختٌار
قٌم اخرى للحد االعلى .
حٌث ان قٌم المعلمة الفوقٌة سوف تتحدد بذلك االختبار وان االختٌار فً جمٌع االحوال ٌكون بالشكل الذي
الٌؤثر على حصانة المقدر البٌزي.
جدول رقم ()1
ٌمثل مقدرات معدل الفشل فً حالة  b=1.5 , c= 2حٌث ان  i=1,2,3,4,5 :و
Rang

Value of estimator

0.0280

o.4280

0.0005

0.4005

0.0281

0.4281

0.0091

0.4091

0.0290

0.4290

0.0054

0.4054

0.0290

0.4290

0.0035

0.4035

0.0281

0.4281

0.0024

0.4024

Methods

=2

=4

=6

=8

= 10

=5

= 10

= 15

= 20

= 25
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جدول رقم ()2
ٌمثل مقدرات معدل الفشل فً حالة  b=2.5 , c= 3حٌث ان  i=1,2,3,4,5 :و
Rang

Value of estimator

0.0200

0.2200

0.0040

0.2040

0.0471

0.2471

0.0012

0.201 2

0.0043

0.2043

0.0003

0.2003

0.0255

0.2255

0.0021

0.2021

0.0033

0.2033

0.0022

0.2022

Methods

=1

=2

=3

=4

=5

=5

= 10

= 15

= 20

= 25

جدول رقم ()3
ٌمثل مقدرات معدل الفشل فً حالة  b=3.5 , c= 4حٌث ان  i=1,2,3,4,5 :و
Rang

Value of estimator

0.0180

0.6180

0.0003

0.6003

0.0280

0.6280

0.0099

0.6099

0.0078

0.6078

0.0013

0.6013

0.0234

0.6214

0.0015

0.6015

0.0333

0.6333

0.0011

0.6011

Methods
=3

=6

=9

= 12

= 15

=5

= 10

= 15

= 20

= 25
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 -7االستنتاجاث وانتوصياث :

من خالل استعراض نتائج الجانب التطبٌقً تم التوصل الى ماٌلً:
 -1ان مقدر بٌز لمعدل الفشل وكذلك مقدر التوقع البٌزي لتوقع الفشل ٌقتربان من القٌمة االفتراضٌة لهذا
المعدل
 -2باستعمال المدى اتضح من خالل البٌانات الحقٌقٌة المتعلقة بالجدول رقم ( )1ورقم ( )2ورقم ( )3والتً
تمثل بٌانات حقٌقٌة ان القٌمة التقدٌرٌة لـ باستخدام طرٌقة التوقع البٌزي هً افضل من القٌمة التقدٌرٌة

لـ باستخدام طرٌقة بٌز الن المدى للمقدر فً الحالة االولى هو اصغر ولجمٌع حجوم العٌنات الجزئٌة وعدد
وحدات الفشل .
 -3توصً الباحثة بتحسٌن التصمٌم للمنتج االلكترونً الن معدل الفشل لهذا المنتج هو عالً نسبٌا .
 -8المصادر
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Comparing Bayesian methods to estimate the failure probability for
electronic systems in case the life time data are not available
Abstract
In this research, we find the Bayesian formulas and the estimation of
Bayesian expectation for product system of Atlas Company. The units of the
system have been examined by helping the technical staff at the company and by
providing a real data the company which manufacturer the system. This real
data include the failed units for each drawn sample, which represents the total
number of the manufacturer units by the company system. We calculate the
range for each estimator by using the Maximum Likelihood estimator. We
obtain that the expectation-Bayesian estimation is better than the Bayesian
estimator of the different partially samples which were drawn from the product
system after it checked by the technical staff of the company and by using the
range as statistical criterion.

Keywords : Bayesian methods , Expected Bayesian, failure probability , life
time .

