ABSTRACT
During the last thirty years or so, the nonlinear time series models
widely used in many fields such as engineering, Economics, hydrology
and so on. The stability of these models takes an essential interest in
applications, specially the stability conditions of each model.
The aim of this thesis is to study and find the stability conditions
of some nonlinear autoregressive models by using a dynamical approach
due to Ozaki and apply these conditions to the Brucellosis data in Iraq in
the interval (1989-2002).
The theses consist of five chapters. The first one is an introduction.
The second chapter contains some basic concepts in nonlinear dynamical
systems. Such as, the jump phenomena, the local linearization and the
limit cycles, with related definitions and theorems in dynamical system
stability in terms of differential equations or difference equations towards
the stability of nonlinear time series models.
The third chapter contains a study the relationship between the
random vibrations and nonlinear autoregressive models as a dynamical
system and Ozaki method for finding the stability conditions of EXPAR
(p) models. By using this method, we find the stability conditions of
LSTAR (p) and Logistic AR model that which defined according to the
logistic map, and we find the stability conditions of limit cycles of each
model.
The fourth chapter contains an application of our resulting
conditions to Brucellosis data in Iraq in the interval (1989-2002) and we
make a comparison between EXPAR (p) and LSTAR (p) for
1  p  10 . In addition, checking our results by the simulation plot of

each model starting from different initial values.
Finally, a conclusion are given in the last chapter.
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الملخص

خال ا ثالث ثالالنة االالير ثأخنالالو لك يسالالك تالالالش ثاالالسخ ال كاذالالغا كثاالالي ثالياال ت

نالالو ثالخ نالالر

اللا االالا ثالناينالالر دالالم ا ال ا ال نل اثالالا ثالاي االالر كثنيسه ال كال ال ثالان ال … ثالالال .ا ثة ثاالالسي ثوونر

ه الالت ثالياال ال ت ناخ الالت ثهسا اال ال لا ا الالن د الالم ثالس انيال ال ل ثالةالن الالر كاذ الالغا خال ال ة ذ الالوك ث ا الالسي ثوونر
ثالخ هر اغا لياكت ا
ثة ثالا ال ال

ثال خ نر كثن

اال الالة هال الالت ثأ وكسال الالر هال الالك ثواال الالر ثاال الالسي ثوونر اة ال ال

يا ال ال ت ثنيس ال ال ثو ثالال الالتثسم

ذوك إاسي ثوونسا ا اسخ ث ثال ونير ثال ني انغنر ثالسالم سياالإ إالالل ثالةال ال ثك ثنغالم ا

إض در إالل س انق هت ثالذوك االن الل ان ي ل خ هر ااا ث ثالاه انة ذاون ااو
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ثالسال

ثة ه الالت ثأ وكسال الالر اخالف الالر اال الالة خااالالالر ده الالكا ا ثالفه الالا ثأكا اي ا الالر كثالفهال الالا ثالث ال ال يم

نسضالالاة اة ال

ثالاف ال هن ثأا االالنر دالالم ثالالاليخ ثال ني انغنالالر ثال خ نالالر كهالالم افاالالك ثاليفالالن كثالخ نالالر

ثالاسلنالالر كثالا نال ال ل ثال كونالالر كاةال ال

ثالاف ال هن ثأا ا الالنر كثالسة ال ون

كثاليخونال ال ل ثالخ هالالر ا ا الالسي ثوونر

ثأيخاالالر ثال ني انغنالالر ثالسالالم نةاالالو ايا ال ا الاة ال نل ثالسف ضالاللنر لك ا الاة ال نل ثالفوينالالر كهالالكن إالالالل
ثاسي ثوونر ثاليا ت

نو ثالخ نر اللا اا ثالناينر ا

ثالفهال الالا ثالث الال الالر سضال الالاة ثواال الالر ا يال الالر ثنهس ال ال ثننثل ثالةذ ال الكثالنر ايا ال ال ت ثنيس ال ال ثو ثالال الالتثسم

ثال خ الالم ا اسا ال و يخ ال

ني ال انغم ك ونيالالر ثالة ال ال لك ثنغالالم دالالم إن ال ذالالوك ث االالسي ثوونر أياالالكت

ثنيسال ثو ثالالتثسم ثأاالم االة ثالوساالر  EXPAR (P) ، Pكا االسخ ث هالت ثال ونيالر سال إن ال ذالوك
ث اسي ثوونر الغا اة لياكت ثنيس ثو ثالتثسم تك ثنيسيال ا ثالاي يالم (ثاللك االسم) ثأالال

 LSTAR (P) ، Pكلياالالكت ثنيس ال ثو ثالالالتثسم ثالاي يالالم (ثاللك االالسم) ثالالالت س ال سةونف ال
الل ثال ثالر ثالاي ينر (ثاللك اسنر) ثض در إالل إن

ا

االة ثالوساالر

ثاسا ال ث

ذالوك إاالسي ثوونر ثالا نال ل ثال كونالر الغالا لياالكت

ثالفهالالا ثال ثواالالي سضالالاة س انالالق ثاليسال الج ثاليخونالالر ثالسالالم سال ثالسكهالالا إالناال اذالالغا االالالم الالالل
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كيايال ال اال ال وثن اي وي الالر ا الالنة ياال ال ت ثنيسال ال ثو ثال الالتثسم ثأا الالنر كياال ال ت ثنيسال ال ثو ثال الالتثسم تك ثنيسيال ال ا

ثالاي يالالم ثأالال

اللوسالالإ االالة  9إالالالل  90ا ضال در إالالالل ثالساغال االالة هالالسر ثاليسال الج ا االالسخ ث ثالواال

ثالاس غ سم الغا لياكت ااس النة اين ثاس ثالنر اخسلفر ا

كلخن ثو س تغو ثناسيس ل دم ثالفها ثأخنو ا
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