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   الرسالةملخص
  

 (Multichannel Autoregressive (M-AR) Model يثا في يستخدم حد ( متعدد القنوات نموذج التراجع الذاتي
ر و الرادار و معالجة الصوت و  مثل السونا الهندسيةفي الكثير من التطبيقاتالتي تظهر  هتمثيل القنوات المتعدد
  .تصاالت الالسلكيةالهندسة الطبية و اإل

  
المتعامد نظمة مضاعفة تقسيم التردد أنظمة متعددة القنوات مثل  آل ناقل في األ، تصاالت الالسلكيةجال اإلفي م

) (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)  مع   متغيرشارةإثر باضمحالل أيتعادة
 ضيباأل و مشوشة بالضوضاء  ) (correlated ببعض هكون عادة مرتبطله تضمح هذه القنوات المتعدده الم.الزمن

  ، عادة ما يتم تمثيلفي هذا التطبيق. )Additive White Gaussian Noise (AWGN) (ذي التوزيع الطبيعي
 بالمرشحات ه يمكن ربطذجوهذا النم .)M-AR ( التراجع الذاتي متعدد القنواتبنموذج القنوات المتعدده المضمحله

H∞ filter (ىالمثل  ) H∞ Kalman filter ((شح آالمان مر مثل) ومرشح optimal filters ( القنوات لتقدير
( نموذج (هذا يتطلب تقدير معامالت . المشوشةشارات المستقبله من اإلالمتعدده المضمحله   (parametersM-

AR (و التي هي محور الدراسة في هذه الرسالة.  
  

 .(on-line (و )  off-line (لى إ تصنيفها و التي يمكن)  M-AR طرق   ( نموذجتستخدم عدة طرق لتقدير معامالت
)off-line (قياسات يمكن استخدامها عندما تكون جميع ال)مثلة من األ.  عملية التقديرعند البدء في متوفرة )العينات

Noise-Compensated Yule-Walker (NCYW(على طرق  off-line ( حل معادالت))(  و حل معادالت
) processes (قة ي و طر  (Newton-Raphson (ام طريقة د مع استخ  (Yule-Walker (YW) Improved 

Least Square for Vector (ILSV)Errors-In-Variables (EIV) ( و طريقة   التكاليف  ،على آل حال. )) 
 الطرقضافه ، هذه باإل). diverge( يبتعد عن النتائج الصحيحة  عادة ماو بعضها  ،الحسابية للطرق السابقة مرتفعة

on-line or real-time applications). ( التي تتوفر فيها العينات مع مرور الوقتلتطبيقاتلال تصلح 
 

M-AR (مالت التقدير مع)  Kalman filter on-line ( مرشح آالمانمثل)   المشوشة العيناتمن ) (استخدام طرق 
 يمكن استخدام التقدير المشترك  ، هذه المشكلةلتجنب. مالت منحاز عن القيم الصحيحةابشكل مباشر يعطي تقدير للمع

( و )عتماد علىشارات و المعامالت باإللإل Extended Kalman Filter (EKF)  Sigma Point  ( ما يعرف بـ
Kalman Filter (SPKF)state vector  لتقليل .الذي يجب تقديره آبير) ( حجم متجه الحالة  ،على آل حال). 

   زوج متقارن من مرشح آالمانح استخداماقترقمنا با ي تقليل العمليات الحسابية ،  وبالتالحجم متجه الحالة
)) H∞ و زوج متقارن من مرشح  (two cross-coupled Kalman filterstwo cross-coupled H∞ 

filters ( و الطرق  جراء دراسة مقارنة بين طرق تقدير المعامالت السابقةإ قمنا ب.نظمة متعددة القنواتفي حالة األ
 عيناتو ) synthetic M-AR process(  صناعيةعيناتدت الدراسة على م حيث اعت ، الرسالة هذهالمقترحة في

ن المرشحات التي أظهرت أالنتائج التي حصلنا عليها ). M-AR fading process(تصال الالسلكية  قنوات اإلتمثل
  .داء و األية الحساب العملياتتكلفةعتبارإلخذ بعين ا عند األاقترحت في هذه الرسالة تشكل حل مناسب
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