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قواعد النشر في المجلة

مثلام يرحب العميد ابو الفضل )عليه السالم( بزائريه من أطياف اإلنسانية، ُتَرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل 
وفق الرشوط االتية:

1. ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة 
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.

2. أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى، وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.
3. أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث، واسم الباحث او الباحثني، وجهة العمل، ورقم اهلاتف باللغتني 
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك. 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  االنكليزية  باللغة  اخلالصة  اعاله  الفقرات  بعد  تايت  العربية  باللغة  البحث  كون  حالة  ويف 
االنكليزية، ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث، أما اذا كان البحث 
باللغة  املفتاحية  الكلامت  تتبعها  العربية  باللغة  اخلالصة  والعناوين  واالسامء  العنوان  فقرات  بعد  فتكون  االنكليزية  باللغة 

العربية ايضًا، ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.
   albahir@alameedcenter.iq او albahir.alkafeel.net 4. ترسل البحوث اىل املجلة الكرتونيًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة
. Word ِعرَب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث )الباحثني( بصيغة مستند

5. اعداد الصفحة )2 سم للجهات االربع للصفحة(.
6. يكون نوع اخلط Time new roman للغة االنكليزية و Simplified Arabic للغة العربية، وحجم اخلط لعنوان 

البحث الرئيس   )16غامق ( اما العناوين الثانوية )14غامق( ومادة البحث )14(.
7. نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص )بال( قبل النص :)0( بعد النص )0( تباعد االسطر )مفرد ( قبل النص )0( بعد النص)0(.

8. عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .
)10( أو )10( سم.  cm 9. عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني، وبعده وحدة القياس بدون اقواس مثاًل

10.  تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث، حسب التسلسل 
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة )Modern Language Association )MLA كام يف املثال التايل:-

اسم املؤلف/ املؤلفون، اسم املجلة رقم املجلد، الصفحات من-اىل، )السنة(.
ال  البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة  اما يف متن  اليسار.  البدأ من  الصيغة اعاله بمجرد  وللغة االنكليزية تكون نفس 
الفقرة  اكثر من رقم بحث يف هناية  بالشكل [رقم املصدر] ويف حالة كتابة  الكتابة  Superscript وانام يكتب بنفس نمط 

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها ]رقم املصدر , رقم املصدر[.
11. اسم الشكل يكتب حتته متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل:- 

Fig. )اسمه أو توضيح حمتواه :)رقم الشكل 
شكل )رقم الشكل(: اسمه او توضيح حمتواه

اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركزًا بحجم خط )12 غامق( ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت:-



Table )اسمه أو توضيح حمتواه: )رقم اجلدول 
جدول )رقم اجلدول(: اسمه أو توضيح حمتواه

12. تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل 
scan  يف االشكال البيانية.

13. تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.
 table وبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة .Fig يف متن البحث تكتب بالشكل Figure 14. اينام وردت كلمة

بحرف T كبري اينام وردت ايضَا.
15.  التتجاوز عدد الصفحات )25( صفحة.

Math Type  16. تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج
ترتيب  وخيضع  اإلصدار  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة  تعرّب  وال  كاتبيها  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  تعرب    .17

البحوث املنشورة ملوجبات فنية.
18.  ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالحّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت:-

أ - يبّلغ الباحث بتسّلم بحثه خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم .
ب - يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت- خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .
ث - البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها، تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات 

املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة  هنائية خالل مدة أقصاها )أربعة أسابيع( من تاريخ إرسال التعديالت.
ج- يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .
19. يراعى يف أسبقية النرش :

أ - البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب - تاريخ استالم البحث.

ت - تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته. 

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.
20. عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني 

21. ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.







L
كلمة العدد

رب ارشح يل صدري، ويرس يل امري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا 
الطيبني  حممد  وال  حممد  عىل  اللهم  وصل  العاملني  رب  هلل  واحلمد  قويل 

الطاهرين.
هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة، وقد تضمن جمموعة 
من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية، ونامل منها ان تسد 
العناية  تستحق  علمية  ظاهرة  وتؤرش  املتخصصون،  يرقبها  علمية  ثغرة 
البحوث  بتنوع  املوضوعات  تنوع  عىل  حرصنا  وقد  الباحثون.  يتأملها 
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة، التي باتت اليوم 
وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى - وقد قطعت شوطا البأس به 
- اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباط 

بدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.
ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم 
اىل قسم  التابع  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  اصداراتنا -يف 
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة- عىل السعي احلثيث 
والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف 
يواكب تطورات  البحث  امال بخلق جيل جديد من  ربوع عراقنا واالمة  
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق 

وخارجه.
واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.
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تحليل عمل المرشح المتكيف وتميز المنظومات باستخدام 

(LMS)خوارزمية مربع المتوسط االصغر

سفيان هزاع عيل
قسم الكهرباء، كلية اهلندسة، جامعة تكريت، العراق.

تاريخ االستالم: 5 / 6 / 2016
تاريخ قبول النرش: 13 / 10 / 2016

Abstract 
Due to the development in the electronics industry, it has become easy to use digital filters in 

many digital applications. This paper includes adaptive digital filter simulations by using Leas Mean 
Square (LMS) algorithm, which changed  its coefficients repeatedly to become so controlled filter to 
input signal to be passed without the unwanted signals. An application for this filter that have been 
addressed in this research is to characterize )recognition of the( systems. The signals used in the 
simulation are the amplitude modulated signals and sinusoidal signal. The results show that these 
two application signals have good result when the proposed adaptive filter is used.

Key words
Adaptive digital filter, Leas Mean Square (LMS), Amplitude modulated signals,   

Characterize systems.
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اخلالصة 
نظرا للتطور احلاصل يف الصناعة  اإللكرتونية اصبح من الســهولة اســتخدام املرشــحات الرقمية 
يف كثري من التطبيقات العملية. يتضمن البحث اجراء حماكات للمرشــح الرقمي املتكيف باســتخدام 
خوارزميــة LMS الــذي تتغري معامالتــه طوعيا لكي يصبح ذلك املرشــح منظام عىل اشــارة الدخل 
لتمريرها بدون االشارات غري املرغوب هبا . احد التطبيقات هلذا املرشح التي تم التطرق اليهام يف هذا 
البحث هو متيز )معرفة( املنظومات. االشــارات التي استخدمت مها االشارة املضمنة سعويا و اشارة 
جيبيــه. كانت نتائج املحاكات هلذين التطبيقني جيدة اي ان خواص املرشــح املتكيف قد حققت تلك 

النتائج.

الكلامت املفتاحية
 املرشح الرقمي املتكيف، خورزمية LMS، االشارة املضمنة سعويا، متيز املنظومات.
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1. املقدمة واألعامل السابقة
يف الوقــت احلــارض املرشــحات الرقميــة حلــت حمــل 
املرشــحات التامثلية يف كثري من التطبيقــات ألهنا أكثر مرونة 
ومالئمة وكفاءة يف كثري من التطبيقات. املرشــحات الرقمية 
يمكــن ان تكــون ذات اســتجابة نبضيــة حمــدده   )FIR( او 
اســتجابة نبضيــة غــري حمــدده )IIR(.عنــد حتويل املرشــح 
التناظري اىل رقمي يتم حتويل دالة النقل  H)s( اىل دالة النقل 
املتقطعH)z(. من املرشــحات الرقمية الواســعة االستخدام 
هي املرشــحات املتكيفــة. املرشــح الرقمي املتكيــف متعدد 
االســتخدامات والبحــث مســتمر هبــذا املرشــح يف جماالت 
متعددة. املرشحات الرقمية املتكيفة تلعب دورا مهام يف جمال 
حــذف الضوضاء وتعريــف املنظومــات وتصحيح خواص 
املنظومــات الرقميــة وغريها .توجد أثنان مــن اخلوارزميات 
للمرشــحات الرقميــة املتكيفة مها خوارزميه مربع املتوســط 
االصغــرLeast mean square(” «LMS( وخوارزميــة 
 Recursiveleast(  “«RLSالرتاجعــي االصغــر  مربــع 
square( [1,2,3]. خــواص املرشــحات املتكيفــة تعتمــد 

عىل ثوابت تلك املرشــحات. تلك الثوابت ال يمكن أجيادها 
مسبقا. مثال عند استخدام مودم )modem( رسيع ألرسال 
البيانات خالل قناة تلفونية. ذلك املودم يمتلك مرشح يسمى 
باملعــدل )equalizer( لتصحيــح خــواص القنــاة بتقليــل 
التشــويش. املودم جيب أن يقوم بإرسال البيانات عرب قنوات 
االتصال التــي متتلك خواص خمتلفة االســتجابة الرتددية مما 
يســبب تأثريات خمتلفة وتشــويه  بخواص القنوات. الوسيلة 
الوحيــدة ملعاجلة ذلك التشــويه هو أن تكــون ثوابت املعدل 
متغريه بشــكل يؤمن تقليل التشــويه. ذلك املعدل عبارة عن 
مرشــح رقمي متكيف. يف هذا املرشوع ســنبحث بالتفصيل 
عــن خــواص املرشــحات الرقميــة املتكيفــة وتطبيقاهتــا يف  
معرفــة خصائص املنظومات الغــري معروفه، وكذلك حذف 

التشويش ضيق النطاق الرتددي يف منظومات الطيف املنترش.
الرقمية  املرشحات  جمال  يف  عملوا  الباحثني  من  الكثري 
استخدام  يف  عمل   [4]  )Mbachu C.B( الباحث  املتكيفة. 
من  االشعاعات  يف  التداخل  لتقليل  املتكيف  الرقمي  املرشح 
يستخدم  الذي  القلب  ختطيط    جهاز  عىل  املجاورة  األجهزة 
 .dB  )13( بمقدار  التداخل  اشعة  قدرة  تقليل  وتم  الطب  يف 
 )Sumitsharma( والربوفسور )Pawan Nagle( الباحث
الرقمية  االتصال  قنوات  يف  الضوضاء  تقليل  عىل  عملوا   [5]

بينت  هبا  قاموا  التي  املحاكات  املتكيف.  املرشح  باستخدام 
بدون  القياسات  نتائج  مع  مقارنة  كبريه  بدرجه  قل  اخلطأ  ان 
Yusukashi-( و   )Yuka Morishita( متكيف.  مرشح 
العتبة  باستخدام  املتكيف  باملرشح  عملوا   [6]  )mamura

.“LMS” بخوارزميه  النبضية  الضوضاء  مع   )threshold(
)BosoKrstajic( و)ZdravkoUskokovic( [7] عملوا 

عىل معدل القناة باستخدام خوارزمية ”LMS“ جديدة. 

LMS 2.املرشح الرقمي املتكيف باستخدام خوارزمية
املرشحات IIR و FIRيمكن أن تكون متكيفة . مرشحات 
ألهنا  يعود  والسبب  العملية  التطبيقات  يف  استخداما  أكثر   FIR

 .[1,2,8,9]  ”  «Zدائرة يف  فقط  اصفار  متتلك  لكوهنا  مستقرة 
واالصفار.  األقطاب  مواقع  تنظيم  إىل  حتتاج   IIR مرشحات 
الشكل املبارش للمرشح املتكيف FIR موضح يف الشكل رقم )1(

الشكل رقم (1): مرشح رقمي متكيف

املعامالت التي يتم تغيريها للحصول عىل خاصية املرشح املتكيف 
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 [1,10,11]. .h)N-1( و٠٠٠ و  h)1(  و  h)0(  املطلوبة  هي
in-( باملعامالت املتغرية  و اشارة الدخل FIR نأخذ املرشح

n( )put(x . اشارة اخلرج )y)n تصبح كام يف العالقة التالية:

Mn

knxkhny
N

k
...,,2,1,0

)1()()()(
1

0
=

∑ −=
−

=

نفرض أن االشارة املطلوبة هي )d)n التي تتم مقارنتها 
العالقة  يف  كام  املقارنة  من  الناتج  اخلطأ   .y)n( االشارة  مع 

التالية:

Mn
nyndne

,...,3,2,1,0
)2()()()(

=
−=

معامالت مرشح FIR يتم تنظيمها لتقليل اخلطأ، لذلك 
يمكن كتابة متوسط تربيع اخلطأ بالعالقة التالية

            
            )3(  
wherewhere

                                     )4(

                                  )5(

)k(rdx - الرتابط املتقاطع )cross correlation( بني 
.)x)n(( واشارة الدخل )d)n(( االشارة املطلوبة

 )auto-correlation( الذايت  الرتابط   -rxx)k(
.x)n( لالشارة

ملعامالت  تربيعية  حاله  هو   “ε” اخلطأ  مربع  جمموع 
املعامالت  اىل  بالنسبة   “ε” تقليل  فأن  بذلك   .FIR املرشح 
خطيه.  معادالت  بمجموعة  عليه  احلصول  يمكن   {h)k(}

بتفاضل”ε“  بالنسبة لكل من املعامالت نحصل عىل ما ييل:
                                                  

)6(

وكذلك
            

)4(

العالقة األخرية متثل معادالت خطيه التي بواسطتها يمكن 
املعادالت  تلك  حلل  املثىل.  املرشح  معامالت  عىل  احلصول 
. {rxx )k(} اخلطية مبارشه جيب يف البداية اجياد الرتابط الذايت

إلشارة الداخل والرتابط املتقاطع {)rxx )k} بني اإلشارة 
املطلوبة )n(d واشارة الداخل )x)n. الطريقة اعاله اخلاصة 
بإجيــاد معامــالت املرشــح معقــده وصعبه لذلك تســتخدم 
خوارزميــة LMS الجيــاد القيــم املثــىل ملعامــالت املرشــح 

.rdx)k( و rxx)k( بدون التعقيد اخلاص باجياد{h)k(}

شــدة  طريقــة  عــىل  تعتمــد  اخلوارزميــة  تلــك 
االنحــدار)steepest descent( التــي بواســطتها يمكــن 
اجياد القيمة الصغرى ملربع اخلطأ ويتبع ذلك أجياد القيم املثىل 

ملعامالت املرشح الرقمي.
يف البداية يتم اختيار قيم ابتدائية للمعامالت )h)k، مثال نبدأ 
باملعامالت k≤0, { h0(k)}≥1. بعد ذلك بوصول كل نموذج 
)sample( جديد لإلشارة {)n(x} عىل دخل )input( املرشح 

املتكيف FIR يتم حساب اخلارج {)y)n} و حساب اخلطأ.
املرشح  معامالت  وحتديث     {)e)n( = d)n(-y)n}

باملعادلة التالية:

,...2,1,0,0

)8()()()(1)(

1 =≤≤

−∆+−=

− nk

knxneknhknh

N

∆ - مقدار التدرجية.
 ‹k›  )tap( املرحلة  يف  الدخل  اشارة  نموذج   -x)n(

للمرشح املتكيف.
أو  التقريبية  القيمة  هو   e  )n(x)n-k(  “n“زمن ويف   
التخمينية لالنحدار السالب )negative gradient( للمعامل 

.“LMS” للمرشح املتكيف. هذه هي خوارزمية «k» رقم
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لتنظيم )تغيري( املعامالت تكيفيا )adaptively( أي أن 
جمموع مربع اخلطأ  "ε" سيقل.

 )convergence( التدرجية "∆" تنظم معدل االقرتاب
قيمة  اختيار  املثىل.  النتيجة  إىل  الوصول  ألجل  للخوارزمية 
"∆" كبريه تؤدي اىل االقرتاب برسعه ولكن يمكن ان تصبح 

غري  املرشح   يصبح  ان  اىل  يؤدي  مما  جدا  كبريه  قيمه   ذاته 
كام   "∆" قيمة  تكون  ان  جيب   االستقرارية  لتحقيق  مستقر. 

يف العالقة التالية:

                                               
)9(                      

االشارة  قدرة  و-   FIR املتكيف  املرشح  طول   -N

الداخلة وقيمتها التقريبية كام ييل:

)10(
0

)(
1
)0(2

1
1

∑
=

=≈
++

M
X n

xxrnxP
MM                                 )10(                      

M- طول اشارة الدخل.

3. متييز املنظومات باستخدام املرشح املتكيف
(System identi�cation using adaptive �lter)
احد استخدامات املرشح املتكيف هو لتمييز )معرفة( املنظومات 

]1,12[ يمكن توضيح ذلك االستخدام يف الشكل )2(.

الشكل (2): متييز املنضومات

الضوضــاء ذات الطيــف الــرتددي العريــض تدخل اىل 
املنظومة الغري معروفة وكذلك اىل املرشح املتكيف. يف البداية 

تكون اشــارة اخلطــأ )e)n كبرية وبعد ذلــك تتغري معامالت 
املرشــح اىل ان تصبــح )e)n اقــل مــا يمكن  وهــذا يعني ان 
االشــارة اخلارجة من املرشــح )y)n اصبحت تقريبا تساوي 
االشــارة الداخلــة من املنظومــة الغري معروفــة )d)n.اي ان 
االســتجابة الرتددية للمرشــح اصبحت مشــابه لالســتجابة 
الرتدديــة للمنظومــة الغــري معروفة وبذلك اصبــح باإلمكان 
 )LMS( املنظومة. املرشــح يعمــل بخوارزمية )متييز )معرفة
التي بواســطتها تتغــري املعامــالت اىل ان تصبــح )e)n قريبة 
من الصفــر. االشــارات التي تســتخدم يف تلــك اخلوارزمية 
هــي اشــارة الدخل )اشــارة الضوضــاء( واالشــارة املطلوبة 
)خارج املنظومة الغري معروفة( )d)n. تلك اخلوارزمية سيتم 
توضيحها بشكل مفصل يف الفصل القادم اخلاص باملحاكات.

4. حماكاة للمرشح املتكيف 
شكل)1(.  رسمه  و  عمله  رشح  تم  املتكيف  املرشح 
حماكات املرشح باستخدام املاتالب كام يف االشكال التالية:-

 الشكل رقم )3( يمثل اشارة مضمنة سعويا مع طيفها 
والشكل رقم )4( يمثل الضوضاء الغاوسية و طيفه والشكل 
رقم )5( يمثل االشارة و الضوضاء و طيفهام. هذه االشارة 

و الضوضاء مها الدخل )للمرشح املتكيف(.
املرشح املتكيف يعمل بخوارزمية LMS التي تم رشحها يف 
يتم  االشارة   تردد  عىل  املرشح  هذا   )Tuning( توليف  اعاله.  
طوعيا .الشكل رقم )6( يوضح االشارة وطيفها يف خارج املرشح.  
نالحظ من االشكال االربعة االخرية ان املرشح املتكيف 
الطريقة يمكن ترشيح االشارات  بنفس  يعمل بشكل جيد. 

برتددات اخرى وكذلك ألنواع التضمني االخرى.
اشارة  عىل  بتوليفه  املتكيف  املرشح  حماكات  متت  كذلك 
املكونة  الدخل  إلشارة   LMS خوارزمية  باستخدام  جيبييه 
الطيف   يوضح   )7( رقم  الشكل  جيبيه.  موجات  اربعة  من 
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إلشارة الدخل وكذلك لإلشارة اخلارجة واالستجابة الرتددية 
املرشح  توليف  يمكن  الطريقة  وبنفس  املتكيف.  للمرشح 
املتكيف عىل اي من االمواج اجليبية االربعة إلشارة الداخل. 
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الشكل (3): اشارة الداخل املضمنة سعويا و طيفها الرتددي
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الشكل (4): ضوضاء الدخل و طيفه الرتددي
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الشكل (5): جمموع اإلشارة والضوضاء عىل دخل املرشح مع الطيف الرتددي
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الشكل (6): اإلشارة يف خارج املرشح املتكيف و طيفها الرتددي
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الشكل (7): الطيف الرتددي إلشارة اخلارج واالستجابة الرتددية 
للمرشح  و الطيف الرتددي ألربعة اشارات جيبية عىل دخل املرشح .

5. حماكاة املرشح املتكيف لتميز املنظومات غري املعروفة
الغري  املنظومات  متيز)معرفة(  كيفية  يوضح   )2( الشكل 
معروفة . املنظومة الغري معروفة التي تم اختيارها هيمرشح نطاقي. 
فرضه  تم  الذي  للمرشح  الرتددية  االستجابة  يمثل   )8( الشكل 
)املرشح الغري معروف(. اشارة الضوضاء الغاويس تدخل اىل ذلك 
املرشح و اىل املرشح املتكيف. كام ذكر سابقا املرشح املتكيف يعمل 
LMS . االشارة اخلارجة من املرشح الذي تم فرض  بخوارزمية 
للمرشح   )desired( املطلوبة  اإلشارة  تعترب  الرتددية  استجابته 
 )convolution( املتكيف. االشارة االخرية ناجتة عن االلتفاف
impulse re-( النبضية  واالستجابة  الضوضاء  اشارة  بني 
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sponse( للمرشح الذي تم فرض استجابته الرتددية. بخوارزمية 

املتكيف  للمرشح  النبضية  االستجابة  يمكن احلصول عىل   LMS

بعد ادخال كل من االشارتني املطلوبة والداخلة يف برنامج املاتالب 
لتلك اخلوارزمية. االشارة الداخلة هي التي تدخل اىل املرشحني. 
فعند  معروف  غري  متكيف  الغري  االول  املرشح  ان  نفرض  االن 
االشارة  تلك  واعتبار  املتكيف  املرشح  اىل  خارجه  اشارة  ادخال 
يصبح  ان  اىل  معامالته  بتغري  املتكيف  املرشح  يبدئ  باملطلوبة 
االشارة  و  املتكيف  املرشح  اخلارجة من  االشارة  بني  الطرح  ناتج 
اشارة  ان  وبام  جدا  صغرية  معروف  الغري  املرشح  من  اخلارجة 
الضوضاء تدخل اىل كل من املرشح املتكيف و الغري معروف فهذا 
االستجابتني  ان  اي  متساوي،  اصبح  املرشحني  خارج  ان  يعني 
النبضية والرتددية للمرشحني متشابه. الشكل )9( يمثل االستجابة 
الرتددية للمرشح املتكيف التي تم اجيادها باستخدام حتويل فورير 
الرسيع لالستجابة النبضية التي تم اجيادها بخوارزمية LMS.من 
الشكلني )8 و9( نالحظ ان اخلاصيتني الرتددية للمرشحني متشابه 
اجراء  تم  معروف.كذلك  الغري  املرشح  )معرفة(  متيز  تم  وبذلك 
وبنفس   )Butterworth( برتورث  نوع  مرشح  لتميز  حماكات 
الطريقة اعاله اخذنا االشارة اخلارجة من ذلك املرشح واعتبارها 
 LMS االشارة املطلوبة للمرشح املتكيف الذي يعمل بخوارزمية

واما االشارة الداخلة للمرشحني فهي اشارة ضوضاء غاويس.
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الشكل (8): االستجابة الرتددية التي تم فرضها
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الشكل (9): االستجابة الرتددية للمرشح املتكيف
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الشكل (10): االستجابة الرتددية ملرشح برتورث
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الشكل (11): االستجابة الرتددية للوشح املتكيف
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نالحظ ان تلك االستجابتني متشاهبتني. بنفس الطريقة 
واالشارة  معروف  غري  برتورث  مرشح  فرض  تم  اعاله 
الذي  املتكيف  للمرشح  املطلوبة  تعترب االشارة  اخلارجة منه 
بتغري  يستمر  املتكيف  املرشح   .LMS بخوارزمية  يعمل 
معامالته اىل ان تصبح االشارة اخلارجة منه مشاهبة لإلشارة 
اخلارجة من املرشح )او املنظومة( الغري معروف. بخوارزمية 
LMS يتم اجياد االستجابة النبضية  وباستخدام تغري فورير 

الرتددية  االستجابة  عىل  احلصول  يمكن   )FFT(الرسيع
للمرشح  الرتددية  االستجابة  تعترب  التي  املتكيف  للمرشح 
الغري معروف. و نؤكد مرة اخرى ان املرشح الغري معروف 

اصبح معروف و هو مرشح نطاقي.

6. االستنتاجات
املرشحات املتكيفة سهلة التوليف وذلك بتغري معامالهتا 
الرتددية. احلزم  مجيع  ويف  تردد  اي  عىل  توليفها  ويمكن 

املرشح املتكيف الذي يعمل بخوارزمية LMS جيد و لكن 
زيادة  سابقا.  ذكرت  التي   )Δ( التدرجية  لصغر  نسبيا  بطيء 
مستقر.  غري  املتكيف  املرشح  جعل  اىل  تؤدي  التدرجية  تلك 
لتميز )معرفة(   LMS املتكيف بخوارزمية  املرشح  يستخدم 
املنظومات و باألخص املرشحات ذات نطاق سامح الرتددي 

القليل نسبيا. 
نقرتح يف املســتقبل تطوير املرشــح املتكيــف بخوارزمية 
LMS لكــي يعمــل مــع االنــواع االخــرى من املرشــحات 

لتحقيق املرونة العالية يف االستخدام.
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