 - 1المقدمة :
لقد استيدف البحث موضوع قياس كفاءة المخمنات الحصينة لمعممات نمااجج السسساا النمنياة مال قباا
العدياد مال البااح،يل أم،ااا ) [6] (1977) (Holland & Hillحياث قاماا بد اسساة كفااءة مخمنايل باديميل
لمخمل المسبعات الصغسى وجاء كاا مال[ )1979) (Martin & Denby( ]3بد اسساة مخمناات األسجحياة

العظمى العمومية ) (GM-Estimatesولنموجج االنحداس الجاتي مل الدسجة األولى ) ) (AR (1مل خسا

اساتخدا أسامو المحاكااة ووفقاا لرسيقاة ) (Monte-Carloوجااءت األساتاجة )[9] (1979) (Zeh
بأرسوحتيااا التااي تناولاات ىااجا الموضااوع بلااكا تفصاايمي حيااث ترسقاات إلااى العديااد ماال الر اسلااص الخاصااة بقياااس
كفاااءة مخمنااات األسجحيااة العظمااى العموميااة ومقاسنتيااا بمخمنااات المسبعااات الصااغسى ولنمااوجج االنحااداس الااجاتي
) AR(pحيث  . p ≥1ىجا وقد ألاست إلى وجود ،اسث مقااييس لقيااس متجاو الكفااءة وجلاا ينادما يتعماص
األمااس بااالنموجج المتعاادد ) (p >1حيااث تناولاات الجوان ا

النظسيااة والتربيقيااة لكااا رسيقااة باسااتخدا أساامو

المحاكاة ووفقاً لجلا فقد اختص المقياس األوا بقيااس كفااءة التوليفاة الخرياة )(Linear Combination
في حيل تناوا المقياس ال،اني لمكفاءة بقياس كفاءة المحدد ). (Detrimental Efficiency
وماال الجااديس بالااجكس أل نااجكس ىنااا بااال جمياام نتااالل المقاااييس ال،س،ااة تتساااوى يناادما ياات التعامااا ماام

نمااوجج االنحااداس الااجاتي ماال الدسجااة األولااى .وبااالسا ماال إمكانيااة احتسااا الكفاااءة التقاسبيااة (Asymptotic
) Efficiencyلنم ااوجج االنح ااداس ال ااجاتي م اال الدسج ااة األول ااى إال أني ااا تقتص ااس ف ااي الحقيق ااة يم ااى النم ااوجج
الخاص باللواسد النمرية ) (innovation outlier-I0فقر .
إضاافة إلااى جلااا فقاد يكااول تبااايل النمااوجج ) (I0النيالياا األمااس الااجي يتعاجس بموجبااو احتسااا الكفاااءة
أيضااا .لااجلا وماال اجااا إيجاااد مقياااس موحااد بحيااث يمكاال تربيقااو كفاااءة مخمنااات االنحااداس الااجاتي ماال الدسجااة
) AR(pيندما  p ≥1فقد ترما
السسسااا النمني ااة الممو ،ااة

د اسساة مقيااس الكفااءة لمخمناات األسجحياة العظماى بداللاة أخرااء التنباؤ فاي

) (Contaminatedوالمعسوف ااة باللا اواسد وبنوييي ااا التجميعي ااة

(Additive

) Outliers-A0والنمرية أيضا ]. [4

ومحاولة باتجاه تحقيص أىداف ىجا الموضوع فقد ت اقتساح صيغة يمكل بوسارتيا تحدياد دسجاة التنقياة
النسبية )(Relative Smoothed Grade-RSG) (RSGلمبيانات الفعالة
(*)

)  ( The Core Processوىي ألوا مسة ا ( بحس

يممنا) .

أما المجاا الجي ت فيو تربيص الرسيقة المدسوسة والمقتسحة فيو تحميا أرياف القادسة

) (Spectral analysisلإللاااسة الكيسباليااة لمعضاامة ) (EMGبعااد محاكاتيااا بوسااارة الحاساابة

الدقيقة.

( *)

يترما

تربيااص أحااد ر اسلااص التسلااي الحصااينة)  ( Robust Filtering Methodيمااى السسسااا النمنيااة

الممو ،ا ااة ين ا اادما تت ا ااألف م ا اال م ا ااسكبتيل ىم ا ااا السمس ا اامة } {Xtوالمتم،م ا ااة بج ا ااوىس العممي ا ااة مض ا ااافا أليي ا ااا السمس ا اامة

النمني(Ytاللواسد العسضية}.{Vt

أي أل :

)(Yt = Xt + Vt
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 -2الجانب النظري
يمكاال القااوا بااال أىميااة مقياااس الكفاااءة بداللااة أخراااء التنبااؤ تااأتى ماال نماااجج االنحااداس

مقياسا مناسبا مل خسا خاصية صاحية استخدامو لمختمف دسجات نماجج االنحداس الجاتي AR
) (Pيناادما .كمااا أل المعاادا يمااى نتااالل ىااجا المقياااس تلااكا فااي الحقيقااة دلاايسً مفيااداً وألاا اس

التنبااؤ أو

متعااددة منيااا مااا يتعمااص باسااتخدا مخمنااات معممااات نمااوجج االنحااداس الااجاتي ألا ا اس

لعمميا ااة الفحا ااص والمقاسنا ااة أو اال،نا ااال مع ا ااً ويسحا ااظ أيضا ااا إل اسا ااتخدا األخرا اااء ( أخرا اااء
االبيض ا ااا

Noise

) ف ا ااي مج ا اااا تحدي ا ااد الدسج ا ااة المناس ا اابة لموالم ا ااة

prewhitening

( )fitnessاالنحداس الاجاتي قاد تا اساتخداميا مال قباا ) {2} (1969) (Akaikeمال خاسا
مااا يعااسف بخرااأ التنبااؤ النيااالي ) (Final Predicated Errors-FPEلااجلا و فااي ضااوء مااا
تقا ااد فا ااال اسا ااتخدا أخرا اااء التنبا ااؤ فا ااي تعيا اايل دسجا ااة كفا اااءة مخمنا ااات النما ااوجج ىا ااي ما اال با اايل

االستخدامات الميمة التي تضاف إلى حقا تحميا األخراء لمنماجج الخرية.

وفااي الصاافحات القادم ااة ت ا تعياايل اإلجا اساءات السنمااة لمحصااوا يم ااى الصاايغة النيالي ااة

لمقياس الكفاءة بداللة أخراء التنبؤ وكما يأتي :

( )2-1الكفاءة بداللة أخطاء التنبؤ (الطريقة المدروسة)
بافت اس

أل

يم،ا متجيا لعممية االنحداس الجاتي وبافت اس

 (t 1)   t 1 ,,  t  p 

استقسلية كا مل

t

∑ و X t -1

^

يل قيمة متجو المخمنات الحصينة  لمنموجج )AR(p

كما يفتس

أل تكول  X t-1خالية مل اللواسد التجميعية )(A0

إل االفت اسض ااات الم ااجكوسة ق ااد تنل ااأ يني ااا بعا ا
الحصوا يمى قي التنبؤ مل خسا  Xوجلا باحتسا

المل ااكست حي ااث أل الي اادف الع ااا ف ااي
^

قي المخمنات الحصينة  بموج

القي

() )X1, ….. < Xnوماام جلااا إجا كاناات  nكبياسة بلااكا كاااف فااال أيااة مجمويااة
^

متجية مل  1X t-ينبغي أل تكول مستقمة تقسيبا يل المخمنات الحصينة .
اضااافة الااى ماتقااد

ففااي حالااة النمااوجج المتضاامل يمااى اللاواسد التجميعيااة ) (A0تكااول

القاي الملااىدة ىاي ليسات قاي المتجياة

t -1

X

وانماا ىاي

t -1

 Yوالتاي يكاول بعا

ممو،اً باللواسد التجميعية لجلا فال الجنء المموث في النموجج يفتس
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يناصاسىا

ال يكول "صغي اًس " بحياث

تحقااص قااي المتجااو

 Xايااس الممو،ااة حالااة نموججيااة بكااا معنااى الكممااة وبااأفت اس

t -1

مصفوفة متوسر مسبم الخرأ معمومة والمتم،مة بالصيغة اآلتية:

ال تكااول



 T 
 


          
  R    R   

جيد ليا كما في مصفوفة  Mحيث ال :

او باستخدا يا تقسي

1
 bbt
r r





b  R 

حيث ال :

وال  rتم،ااا ياادد المكااسسات )(replicatesالمنجانة باسااتخدا اساامو المحاكاااة .ىااجا وفااي
كما يأتي -:

حالة استخدا البيانات الحقيقية فال المصفوفة  Mتحتس

t

ىو  2 

كما يفتس

M= b b
أيضاا ال تكاول أخرااء العممياة مساتقمة وجات متوسار صافس وتباايل ،ابات

وكما ىو معمو

فال التنبؤ يمكل ال يحتس






 R

بالصيغة االتية :

 t 1  (   )T  t 1   T  t 1   t   t

T





 R



 

وبما ال  t    t 1   t :
T







 R



فأل  t  t  (   )T  t 1   t :

وبجلا فأل متوسر مسبم خرأ التنبؤ يتم،ا بالصيغة االتية :

 

2


 T
 
  T 
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T

2

وبااجلا فااال قياااس كفاااءة المخمنااات الحصااينة وفق ااً ألخراااء التنبااؤ ياات احتسااابيا بموج ا

الصيغة االتية :







  t 1  LS  t 1   
PEREFF( R, LS ) 
)(2
T
2
  t 1  R  t 1   
2

T

وبالعودة الى الصايغة ( )1فاال المصافوفة يسحاظ انياا متما،ماة ومال الناوع (Non-Negative

) Defineلجلا يمكل كتابة الصيغة االتية:
M=LLT
أي ال :

    
T

t 1

T

M

t 1

T





حيث ال   LT  t 1

وبافت اس

ال متوسر  X t-1يساوي صف اًس وجي تبايل ملتسا ىو  Γحيث ال :
... ...  p 1 

... ....  p  2 



... ....  0 

1
 0

0
 1

 


 

 p 1  p  2

لجلا فال  Yيكول متوسريا صف اًس وتباينيا الملتسا ىو
ويميو فالLT Γ L :





    tr LT L 
 tr LLT  

T

 tr M 

وبالتعوي

~
  2 tr  M  


بالصيغة ( )1نحصا يمى :





~
T
  t 1 M  t 1   2 tr  M    1
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وبجلا فال الصيغة ( )2تصب :
~

tr   LS  
 1


PEREFF( R, LS ) 
)  (3
~


tr   R    1



وبمااا ال (  ) r دالااة لممتجيااة  لااجلا فااال مقياااس الكفاااءة المباايل بالصاايغة ( ) 3يعتمااد يمااى








قيمة  باالضافة الى متوسر مسبم خرأ  و .  R,n
وم ا ا اال دول فق ا ا اادال العمومياا ا ااة اجا افتسض ا ا اانا نموججاا ا ااا م ا ا اال الدسجا ا ا ااة األول ا ا ااى ) AR(1فاا ا ااال
2


   11   LS وبجلا فال الصيغة ( ) 3تصب كاآلتي :


~

 2


 M LS  1   LS 
) ( 4
PEREFFR, LS   
 2


 M R  1   LS 


ىجا في حالة استخدا اسمو المحاكاة مل خسا ايادة يممية التوليد لا ® مل المكسسات.

واما في حالة استخدا البيانات الحقيقية فال) (MLS=0ويميو فال الصيغة ( )4تب كاآلتي :

)(5

 2


1   LS 


 2


 M R  1   LS 



PEREFFR, LS  

حيث ال
2



MR   R ,n   LS 



) (2-2درجة التنقيه النسبية ( :الطريقة المقترحة)
ال دسجة التحسل التي تكتسبيا القاي الفعالاة نتيجاة لعممياات التسلاي المساتمسة ىاي مال

خ ا ا ااسا تقمي ا ا ااا ا ،ا ا ااس اللا ا ا اواسد ف ا ا ااي مخمن ا ا ااات متوس ا ا اار مسبع ا ا ااات أخر ا ا اااء االبيض ا ا ااا

الممي ا ا اادة

) (Prewhitening noiseوبالتااالي الحصااوا يمااى مخمنااات معممااات النمااوجج  .وبااالسا ماال
وضوح مستوى التغيس في قي مخمنات متوسر مسبعات أخراء االبيضا
-5-

المميادة وبالمقاسناة ماا

بايل مختماف نتااالل ىاجا المؤلاس ولكافااة الر اسلاص الحصاينة تبقااى مساألة المعادا يمااى مؤلاس نساابي

لقياااس دسجااة التغيااس فااي قااي متوساارات مسبعااات أخراااء االبيضااا

الممياادة بالقياااس الااى قيمااة

متوس اار مسبع ااات االخر اااء العلا اوالية الناتج ااة ي اال اس ااتخدا اح ااد الر اسل ااص التقميدي ااة م اال المس ااالا

الميمااة جااداً وجلااا تحقيقااا لياادفيل االوا ىااو فااي الحصااوا يمااى مؤلااس يمكاال ماال خسلااو تعياايل
مس ااتوى التغي ااس النس اابي لدسج ااة التحس ااس الت ااي ترا ا أس يم ااى البيان ااات م اال خ ااسا يممي ااات التسل ااي

الحصينة وسواء أكال جلا لممجموية الواحدة او لكافة المجمويات المختااسة يال الظااىسة المدسساة

وال،اااني ىااو اسااتخدامو كمقياااس اولااى لتحديااد دسجااة معنويااة الر اسلااص الحصااينة قيااد\ المقاسنااة ماال
خااسا تعياايل دسجااة تجاااون تمااا الر اسلااص الحااد االدنااى لدسجااة التحسااس المساااو فييااا وبالتااالي
امكانية اتخاج القساس بلأل مداس صسحية الرسالص الحصينة في الحصوا يماى المخمناات السنماة

لتخميل ارياف القدسة.
ىااجا وقااد ت ا تساامية الصاايغة المقتسحااة با ا "دسجااة النقي ا
)(NRSG

(*)

لمتنقيااة النساابية" والتااي الاايس الييااا بااالسمن

.

وىي كما مبينة ادناه :
( MSE) of Robust Estimates
NRSG  1 
)(6
( MSE) of Conventional Estimates
حيااث تقت اس قيمتيااا ماال الواحااد الصااحي كممااا اندادت دسجااة التحسااس التااي تر ا أس يمااى البيانااات
الفعالااة نتيجااة لعمميااات التسلااي الحصااينة وبالتااالي الحصااوا يمااى المخمنااات الجياادة لتخماايل

ارياف القدسة .ويموماً فال مدى الصيغة المقتسحة يقم خسا الفتسة ) 0 <NRSG <1 ) :
 -3الجانب التجريبي :

فا ااي ىا ااجا القس ا ا ت ا ا تربيا ااص اج ا اساءات رسيقتا ااي األسجحيا ااة العظما ااة العموميا ااة المعينتا اايل
والمنج انتيل ماال قبااا كااا ماال[ 1977) (Thomson) ( ]8و[1997) (AL-Naqeeb)( ]1

لتخميل ارياف القدسة لسنحداس الجاتي لأللاسة ) (EMGويمى مساتوييل مختمفايل اللادة ىماا()I0

والااجي يم،ااا تسااجيا االلاااسة لعضاامة ) (Biceips Brachiماال خااسا وضاام اليااد مس اتندة بعااد
تعسي

العضمة المجكوسة لحالة االجياد مل خسا وضم ،قا قدسه ) (5kgفي ساحة اليد لمدة )(5

دقالص وتسجيا الممف بعد جلا ولمنيد مل المعمومات يمكل مساجعة المصدس [. ]5

( *)

وجلا اختصا اس لا :

) (Al-Naqeeb Relative Smoothed Grade
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وماال اجااا تخماايل كفاااءة مخمنااات معممااات نماااجج االنحااداس الااجاتي ولرسيقتااي التخماايل

باألسجحيااة العظمااى العموميااة المعينتاايل ينااد مسااتويي اللااد المنفصاامتيل لأللاااسة ) (EMGفقااد تا

اختياااس ،ااسث مقااارم نمنيااة ىااي ) (800ms, 400ms,100msوالتااي تحجاان ماال قااي األلاااسة

) (1200,600,150يما ااى الت ا اوالي وجلا ااا ال،با ااات حالا ااة التما ااوث بنا ااويي الل ا اواسد ) (A0و )(I0

ولمستويي اللد المنفصميل ) (I0و ) (I10يمى التوالي أيضا.

وكخرااوة اولااى باتجاااه تربيااص رسيقتااي التخماايل الحصااينة فقااد تا فحااص دسجااة النمااوجج

بموج [ (AIC) - [2لسنحداس الجاتي والجي ا،بت ال افضا تخميل لدسجة النموجج )AR(P
ولكافة المقارم النمنية المختاسة لأللاسة ىو نموجج االنحداس الجاتي مل الدسجة األولى  .ىجا وقد

تحس اايل أداء رسيقت ااي التخم اايل باألسجحي ااة العظم ااى العمومي ااة المس ااتخدميل ف ااي معالج ااة االل اااسة
) (EMGماال خااسا محاكاتيااا يمااى الحاساابة الدقيقااة بااافت اس
االبي

ال قااي } {(z0اضااافة لريفي ااا

فانيا تتبم تونيم القي المترسفة النوييل –لمقي العظمى ولمقي الصغسى  .مل جان

اخس

ومل اجا أ،بات ا،س سقور فسضية التونيم الربيعي لقي االلاسة الضوضااء البيضااء يناد مساتوى
اللد االوا ) (I0التي تحتوي يمى القي اللاسدة مل النوع ) (A0فانو تا أياادة محاكااة االلااسة
الضوضاااء البيضاااء الممياادة جات التونياام الربيعااي وملااكمتيل األولااى يناادما تكااول دالااة التسلااي
تتضمل يمى المخمل المعيل الناتل يال التعاقا

االخياس لدالاة التسلاي الحصاينة باافت اس

تونيام

القي المترسفة –لمقي العظمى –وال،انية يندما تكول دالة المسل تتضمل المخمل الحصيل الناتل
يل التعاق

االخيس لدالة التسلي الحصينة بافت اس

تونيم القي المترسفة -لمقي العظمى وال،انية

يناادما تكااول دالااة المسل ا تتضاامل المخماال الحصاايل الناااتل ياال التعاق ا

الحصينة وبافت اس

تونيم القي المترسفة –لمقي الصغسى.

االخيااس لدالااة التسلااي

وبعااد المعاادا يمااى المخمنااات الحصااينة لمعممااات نماااجج االنحااداس الااجاتي وقااي متوساار

المسبعاات الخراأ ) (MSEالمميادة لكافااة المقاارم النمنياة ولمساتويي اللااد المنفصامتيل تا تخماايل
كفاءة مخمنات المعممات بداللة التنبؤ وكما ىي مبينة بالجدوا )(1

جدوا )(1
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كفاءة مخمنات معممات االنحداس الجاتي لرسيقتي التخميل الحصينة باالسجحية العظمى
العمومية بداللة خرأ التنبؤ ولمستويي اللد المنفصمتيل لسلاسة )(EMG

رسيقة النقي

رسيقة )(Thomson

تونيم القي المترسفة

تونيم القي المترسفة

المقر ا اام مس ا ا ا ا ا ااتوى
النمن ا ا ااي اللد
)(MS

لمقي الصغسى

لمقي العظمى

لمقي الصغسى

لمقي العظمى

1.9739269

1.94966119

1.9671391

.95182747

111

1.9955657

1.95214916

1.9924194

1.9523229

411

1.9997919

1.97987685

1.9965422

1.97963935

811

1.9939234

1.98887116

1.9939241

1.9886837

111

1.9989685

1.99911945

1.9989686

1.99911945

411

1.9999998

1.99999918

1.9999998

1.99999917

811

6
2

5
1

2
7
8
2

1

I0

I10

يتض ا ا ال مسا ااتوى كفا اااءة المخمنا ااات الحصا ااينة تا اانداد بانديا اااد را ااوا المقرا اام النمنا ااي لسلا اااسة

) (EMGولمستويي اللد المنفصمتيل قيد البحث ولرسيقتي التخميل الحصاينة الحصاينة بالجادوا

أيسه.

ماال جانا

اخااس فااال مسااتوى كفاااءة المخمنااات الحصااينة ينااد مسااتوى اللااد ال،اااني  I10ىااو ايمااى

مل مستوى الكفاءة المتحقص يند مستوى اللد األوا .I0

ىجا ومل اجا تخميل دسجة فعالية التنقية الحصينة وفقاا لادالتي الاونل المسلاحة لرسيقتاي التخمايل

باالسجحياة العظماى العموميااة فقاد تا احتساا

دسجااة التنقياة النساابية المقتسحاة ولكااا مساتوى ماال

مستويات اللد لسلاسة ) (EMGوالجدوا ) (2يبيل نتالل ىجه العممية.
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مخمنات النقي

جدوا ()2

لمتنقية النسبية المقتسحة لمستويي اللد المنفصمتيل لسلاسة ) (EMGولكافة
المقارم النمنية المختاسة

رسيقة النقي
تونيم القي المترسفة
لمقي الصغسى

لمقي العظمى

رسيقة )(Thomson
تونيم القي المترسفة
لمقي الصغسى

لمقي العظمى

المقر ا اام مسا ااتوى
النمن ا ا ااي اللد
)(MS

1.9978935

1.9957882 1.7688959

1.7483412

111

1.8246529

1.8552992 1.7218425

1.7197763

411

1.8324921

1.8344413 1.5717268

1.5728362

811

1.4481986

1.4761382 1.1916857

1.1911743

111

1.4484619

1.241687

1.4431134

1.1241687

411

1.4677585

1.115483

1.4612454

1.115424

811

حيث اتض بال دسجة التنقية النسبية تتناس
فماام انخفااا

I0

I10

يكسيا مم قي مخمنات ) (MSEالمميدة

قيمااة المخماال المااجكوس يت اسفااص استفاي ااً فااي دسجااة التنقيااة النساابية المقتسحااة والعكااس

بالعكس ويموماً فانو كمما اقتسبت قيمة الدسجاات ايسه مل الواحد الصاحي كمماا دا جلاا يماى

صااسحية الرسيقااة الحصااينة المتبعااة فااي المعاادا يمااى القااي الفعالااة لمعمميااة قيااد البحااث  .ويمااى
العكااس ماال جلااا فكممااا اقتسباات قيمااة الاادسجات ايااسه ماال الصاافس دا جلااا يمااى يااد صااسحية
الرسيقة الحصينة في الحصوا يمى المخمنات لتخميل معمماات النماوجج وبالتاالي الحصاوا يماى

المخمن ااات المناس اابة الري اااف الق اادسة ويصا ا جل ااا ين اادما تتض اامل ق ااي االل اااسة ) (EMGيم ااى

اللواسد التجميعية ). (A0

ام ااا اجا ص اانفت ق ااي اللا اواسد الت ااي تحتويي ااا مجموي ااة ق ااي االل اااسة ض اامل ري ااف اللا اواسد

النمرية ) (I0فال اقت اس قيمة الدسجات ايسه مل الصافس اليادا يماى صاسحية رسيقاة التخمايل
الحصااينة المسااتخدمة بااا يؤلااس دسجااة ترااابص مخمنااات الر اسلااص الحصااينة بالرسيقااة التقميديااة ماال
خااسا اسااتخدا دالااة الااونل المسلااحة التااي تفتااس

صاانف معاايل ماال الممو،ااات او الل اواسد ضاامل

مجمويااة قااي االلاااسة قيااد البحااث وااللااكاا المبينااة فااي الممحااص تباايل االلاااسة ) (EMGالمحاكاااة

لمستويي اللد المنفصميل  I0و  I10ولممقارم النمنية المختاسة وجلا بافت اس

التونيم الربيعي

تونيم القي المترسفة – لمقي العظمى ولمقي الصغسى لرياف الااسة الضوضااء البيضااء المميادة
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}) {Σ(zولرسيقتا ا ااي التخما ا اايل الحصا ا ااينة باسا ا ااتخدا اسا ا اامو األسجحيا ا ااة العظما ا ااى العموميا ا ااة لا ا ا ا
) (Thomsonو ) (Al-Naqeebيمى التوالي .

شكر وتقدير

يتقااد الباح،اال بتسااجيا لااكسىما وتقااديسىما لألسااتاجة الاادكتوسة  Zeh.J.E.ماال جامعااة والاانرل لمااا

أسسمت مل مصادس ساىمت بلكا كبيس فيما آا اليو البحث .
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