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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 

101  p . 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 

خالال ا ثالث ثالالنة االالير ثأخنالالو  لك يسالالك تالالالش ثاالالسخ ال كاذالالغا كثاالالي ثالياالال ت   نالالو ثالخ نالالر 
ثالالال. ا ثة ثاالالسيوثونر … اللا االالا ثالناينالالر دالالم االال   ا الال نل اثالالا ثالاي االالر كثنيسهالال   كالالال  ثالانالال   

ثالس انيالالالال ل ثالةالنالالالالر كاذالالالالغا خالالالال ة ذالالالالوك  ث االالالالسيوثونر هالالالالت  ثالياالالالال ت  ناخالالالالت ثهسا االالالال   لا االالالالن   دالالالالم 
 ثالخ هر اغا لياكت  ا 

ثة ثالاالالالال   االالالالة هالالالالت  ثأ وكسالالالالر هالالالالك  وثاالالالالر ثاالالالالسيوثونر اةالالالال  ياالالالال ت  ثنيسالالالال ثو ثالالالالالتثسم 
ن    ذوك  إاسيوثونسا  ا اسخ ث  ثال ونير ثال ني انغنر ثالسالم سياالإ إالالل ثالةال ال  ثكنثغالم ا  ثال خ نر كث 

الن   الل ان ي ل خ هر ااا ث  ثالاه انة ذاون   ااو  ثالسال إض در إالل س انق هت  ثالذوك  ا
 (  ا 2002-9191ثالاساك ر )سال ا ال  ( دم ثالةوثق اللفسو  )

ثة هالالالالت  ثأ وكسالالالالر اخالفالالالالر االالالالة خااالالالالر دهالالالالكا ا ثالفهالالالالا ثأكا اي االالالالر كثالفهالالالالا ثالثالالالال يم 
خ نالالالر نسضالالالاة اةالالال  ثالافالالال هن  ثأا االالالنر دالالالم ثالالالاليخ  ثال ني انغنالالالر ثال خ نالالالر كهالالالم افاالالالك  ثاليفالالالن كثال

ثالاسلنالالالر كثالا نالالال ل ثال كونالالالر كاةالالال  ثالافالالال هن  ثأا االالالنر كثالسةالالال ون  كثاليخونالالال ل ثالخ هالالالر ا االالالسيوثونر 
ثأيخاالالالر ثال ني انغنالالالر ثالسالالالم نةاالالالو اياالالال  ا الاةالالال  نل ثالسف ضالالاللنر لك ا الاةالالال  نل ثالفوينالالالر كهالالالكن  إالالالالل 

 ثاسيوثونر ثاليا ت   نو ثالخ نر اللا اا ثالناينر ا 
يالالالالر ثنهسالالالالنثنثل ثالةذالالالالكثالنر اياالالالال ت  ثنيسالالالال ثو ثالالالالالتثسم ثالفهالالالالا ثالث الالالالالر سضالالالالاة  وثاالالالالر  ا 

ثال خ الالم ا اساالال و  يخالال    نيالال انغم ك ونيالالر ثالةالال ال  لكنثغالالم دالالم إن الال   ذالالوك  ث االالسيوثونر أياالالكت  
كا االسخ ث  هالت  ثال ونيالر سال  إن ال   ذالوك   P  ،EXPAR (P)ثنيسال ثو ثالالتثسم ثأاالم االة ثالوساالر 

تك ثنيسيال ا ثالاي يالم )ثاللك االسم( ثأالال  االة ثالوساالر  ث اسيوثونر الغا اة لياكت  ثنيس ثو ثالتثسم
P  ،LSTAR (P)   كلياالالكت  ثنيسالال ثو ثالالالتثسم ثالاي يالالم )ثاللك االالسم( ثالالالت  سالال  سةونفالال    ثاساالال  ث

الل ثال ثالر ثالاي ينر )ثاللك اسنر( ثض در إالل إن    ذالوك  إاالسيوثونر ثالا نال ل ثال كونالر الغالا لياالكت  
 ا 

ج ثاليخونالالر ثالسالالم سالال  ثالسكهالالا إالناالال  اذالالغا االالالم الالالل ثالفهالالا ثالوثاالالي سضالالاة س انالالق  ثاليسالال ال
(  2002-9191ان يالال ل ثالساالالل ثالاساك الالر )ساالالل ا ال الالال ( اللسالال نل ثالااالال لر دالالم ثالةالالوثق اللفسالالالو  )

كيايالالال  االالال  وثن اي ويالالالر االالالنة ياالالال ت  ثنيسالالال ثو ثالالالالتثسم ثأاالالالنر كياالالال ت  ثنيسالالال ثو ثالالالالتثسم تك ثنيسيالالال ا 
الالالل ثالساغالال  االالة هالالسر ثاليسالال الج ا االالسخ ث  ثالواالال  ا  ضالال در إ 90إالالالل  9ثالاي يالالم ثأالالال  اللوسالالإ االالة 

 ثالاس غ سم الغا لياكت  ااس النة اين  ثاس ثالنر اخسلفر ا 
 كلخنوث  س  تغو  ثناسيس   ل دم ثالفها ثأخنو ا 

 


