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ПРОСТИЙ АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ РЕКУРЕНТНИХ ДІАГРАМ  

КОРОТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОБОТИ ОПЕРАТОРА З ОДНОТИПНИМИ ЗАВДАННЯМИ 

 
У статті приведена реалізація алгоритму побудови рекурентної діаграми коротких часових рядів значень часу 

розпізнавання обʼєктів заданого класу на послідовності тестових зображень, що з’являються на екрані монітору 

під час тестування операторів. Запропоновано вигляд інтерфейсу подання результатів побудови рекурентних 

діаграм та деяких їх кількісних характеристик. Використання лінійних та нелінійних методів для задач оцінювання 

операторського персоналу на підставі лабораторно-дослідницького тренінгу претендентів дає достатньо велику 

групу різних показників. Використання таких показників в якості ознак для кластерного аналізу уможливлює 

розбиття групи реципієнтів на окремі кластери за якістю їх підготовки та рівнем отриманої кваліфікації. 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день серед методів аналізу 

часових рядів значне розповсюдження отрима-

ли методи нелінійної динаміки дослідження 

обʼєктів, явищ та процесів, представлених ча-

совими рядами. Особливість цих методів в то-

му, що вони ґрунтуються на вивченні фазових 

траєкторій зміни станів складних систем. Для 

таких систем властива яскраво виражена реку-

рентна поведінка, яка проявляється в періодич-

ності або у іррегулярній циклічності часових 

рядів, тобто їх характеристичних показників. 

Саме для дослідження фундаментальної влас-

тивості дисипативних динамічних систем – 

рекурентності, тобто повторюваності станів, і 

використовується нелінійний метод побудови 

та аналізу рекурентних діаграм [1].  

Метою статті є розроблення алгоритму по-

будови та аналізу рекурентних діаграм корот-

ких часових рядів для оцінювання ефективності 

роботи оператора з однотипними завданнями. 

Особливою властивістю методу рекурент-

них діаграм є те, що він уможливлює аналіз 

коротких як стаціонарних, так і нестаціонар-

них часових рядів. Завдяки цьому, метод вико-

ристовують в багатьох областях науки, зокре-

ма в техніці для виявлення явища хаосу, в 

кардіології для виділення циклів серцебиття, в 

неврології для аналізу сигналів електроенце-

фалограм, оцінці людини-оператора тощо.  

Перевага рекурентних діаграм в тому, що 

вони дають можливість вивчати динамічні 

системи та їх фазові траєкторії (поведінку 

станів) без розвʼязування рівнянь динаміки.  

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Рекурентною діаграмою називається гра-

фічне представлення рекурентності станів у 

фазовому просторі у формі квадратної матри-

ці, елементи якої обчислюються за такою 

формулою [2]:  

      i jN N
x x


   R ,     

, 1, ,i j N , 

де   – деяке значення радіусу області, в 

якій фазові траєкторії зближуються, бо, фак-

тично, дана траєкторія повторює якусь попе-

редню,     – функція Гевісайда, яка є індика-

тором такого зближення, коли значення різни-

ці в круглих дужках є додатною величиною, 

  – норма вектора значень зближення між 

зображуючими точками траєкторії на фазовій 

площині.  

Звʼязок матриці  R  з поняттям діаграми  

полягає в тому, що у найпростішому випадку, 

замість числових значень норми вказуються 

кольори пікселів відповідно до того чи 

координати точок лежать в області обмеженій 

радіусом  , чи ні. Якщо значення норми для 
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двох зображуючих точок    i jx x  переви-

щує деякий заданий поріг  , тоді піксель з 

координатами точки, що знаходиться в центрі 

області радіуса   отримує колір відмінний від 

тла. В результаті, рекурентна діаграма 

фактично є розподілом таких пікселів.  

Суть рекурентності полягає в достатній 

близькості стану ix  до стану jx , тобто 

рекурентними (повторюваними) є ті стани ix , 

які потрапляють в деякий вимірний окіл 

радіусом   з центром в jx . Отже, будь-яка 

рекурентна точка фазової траєкторії не дає 

корисної інформації про стан системи в 

моменти часу i  та j , але сукупність таких 

точок дозволяє виявити цікаві і важливі 

властивості складної динамічної системи.   

З другої сторони, метод побудови 

рекурентної діаграми можна подати як метод 

формування матриці зближень між 

зображуючими точками фазової траєкторії. 

Його особливість полягає в тому, що на 

підставі теореми Такенса зображувана точка 

траєкторії, на фазовій площині має координати 

для кожного рівня часового ряду, визначені 

так:    1; ;i i i i ix x x y x x x   , тобто 1i iy x   

[4]. Іншими словами, зображуючі точки 

фазової траєкторії мають першою 

координатою сам рівень ряду, а другою – 

рівень цього ж ряду, але зсунутий на один 

крок. В нашому випадку другою координатою 

є попередній рівень. Отже, рекурентна 

діаграма це матриця відстаней між 

зображуючими точками фазової траєкторії, 

елементи якої є бінарні величини 0 або 1, 

наприклад, 0 – відповідає кольору тла, а 1 – 

інвертованому. Саме функція Гевісайда 

формально вказує на колір елемента матриці. 

Очевидно, що в цьому випадку маємо лише 

два значення кольорів: один відповідає за 

локалізацію точок в області радіусу  , а 

другий – поза цією областю.    

В якості матеріалу для дослідження 

алгоритму побудови рекурентних діаграм були 

використані індивідуальні часові ряди з 

різними обсягами від 96 до 173 рівнів. Дані 

ряди були отримані в результаті 

експериментально-дослідницького тренінгу 

учасників – «претендентів» на операторську 

діяльність в системах опрацювання зображень, 

наданих на моніторі [5]. Рівні цих рядів 

відповідали часу розпізнавання обʼєктів 

заданого класу учасниками тренінгу. Взяти 

участь в даному тренінгу погодились молоді 

люди віком 19 – 20 років з числа студентів.  

В цьому плані, має місце гіпотеза проте, що 

учасники є відкритими складними динаміч-

ними системами, поведінка яких відображена 

траєкторією узагальнюючого показника – часу 

розпізнавання заданого обʼєкта, випадковим 

чином, локалізованого на зображенні. При 

дослідженні таких систем досить часто бракує 

інформації про усі змінні стану, і крім того, не 

всі з них можуть бути виміряні. Переважно, є 

доступним для вимірювання лише один 

спостережуваний процес, значення якого 

можуть бути виміряні в дискретні моменти 

часу. В даному випадку це час розпізнавання 

обʼєкта, який включає такі процеси як: 

зоровий пошук, виявлення обʼєкта, його 

сприйняття, ідентифікацію та психомоторну 

реакцію. Цей показник можна повною мірою 

вважати узагальнюючим щодо динаміки 

фазового стану таких систем.       

Аналіз рекурентних діаграм уможливлює 

виявлення великомасштабних структур, які ха-

рактеризують топологію зображення діаграми 

та дрібномасштабних структур – її текстуру.  

Топологія дає загальне представлення щодо 

характеру процесу і включає в себе такі класи 

характеристик [2]: 

 однорідність – переважно стаціонарні 

процеси, дискретність яких значно менша від 

довжини ряду;      

 періодичність – характеризує 

повторюваність структури; 

 дрейф – відповідає системам з повільно 

змінними параметрами; 

 різкі зміни в динаміці системи. 

Текстури, у свою чергу, виявляють дрібно-

масштабні структури, що утворюються з 

 окремих точок;  

 діагональних ліній; 

 вертикальних та горизонтальних ліній. 

Елементи текстур використовуються для 

кількісного аналізу рекурентних діаграм [3]. 

Робота алгоритму здійснюється двома етапами. 

Перший етап. Формується фазова траєкто-

рія шляхом зсуву часового ряду відносно себе. 

Тобто отримують два ряди: оригінальний  x t   

і зсунутий на один крок  y t . Отримані пари 

значень цих рядів  ix t  і   iy t  є фактично 
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зображуючими точками фазової траєкторії 

   ;i i it x y  . 

Другий етап. На цьому етапі обчислюється 

величина норми    E i jx x    між 

зображуючими точками фазової траєкторії. 

Якщо значення E  знаходиться в області 

радіуса  , тоді піксель, що відповідає точці, 

що лежить в центрі цієї області, 

замальовується в заданий колір.   

На рис. 1. зображено інтерфейс реалізації 

даного алгоритму.  

 

 

 
Рис. 1. Інтерфейс алгоритму побудови та аналізу рекурентних діаграм 

 

Візуалізується графік часового ряду та його 

рекурентна діаграма. Крім того, є можливість 

вибрати і задати поріг   та обчислити вказані 

міри рекурентності. В залежності від особли-

востей тої чи іншої задачі форма інтерфейсу 

може бути змінена, а операції аналізу та по-

дання рекурентних діаграм можуть бути 

розширені.      

Висновок 

Таким чином, практичне застосування алго-

ритму побудови рекурентних діаграм та 

обчислення їх чисельних характеристик сут-

тєво збагачує арсенал методів аналізу часових 

рядів. Використання лінійних та нелінійних 

методів для задач оцінювання операторського 

персоналу на підставі лабораторно-дослід-

ницького тренінгу претендентів дає достатньо 

велику групу різних показників. Використання 

таких показників в якості ознак для кластер-

ного аналізу уможливлює розбиття групи 

реципієнтів на окремі кластери за якістю їх 

підготовки та рівнем отриманої кваліфікації.  
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Иванов В., Каминский Р.Н., Шаховська Н.Б. 

ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА РЕКУРРЕНТНОЙ ДИАГРАММ КОРОТКИХ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА С ОДНОТИПНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

В статье приведена реализация алгоритма построения рекуррентной диаграммы коротких временных рядов 

значений времени распознавания объектов заданного класса на последовательности тестовых изображений, на 

экране монитора во время тестирования операторов. Предложено вид интерфейса представления результатов 

построения рекуррентных диаграмм и некоторых их количественных характеристик. Использование линейных и 

нелинейных методов для задач оценивания операторского персонала на основании лабораторно-исследовательского 

тренинга претендентов дает достаточно большую группу различных показателей. Использование таких 

показателей в качестве признаков для кластерного анализа позволяет разбиение группы реципиентов на отдельные 

кластеры по качеству их подготовки и уровнем полученной квалификации. 

Ключевые слова - рекуррентный анализ, рекуррентные диаграммы, фазовые траектории. 

 

Ivanov V., Kaminsky R., Shakhovska N. 

A SIMPLE ALGORITHM OF CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF RECONSTRUCTIVE DIAGRAMS OF 

SHORT-TIME RANGES FOR EVALUATION OF OPERATOR WORK EFFICIENCY WITH SIMILAR TASKS 

The article presents the implementation of the algorithm for constructing a recurrеnce plots of short time series of values of 

the time of recognition of objects of a given class on a sequence of test images presented on the monitor screen during 

operator’s testing. The representation of the interface representation of the results of constructing recurrence plots and some 

of their quantitative characteristics is proposed. The usage of linear and nonlinear methods for the evaluation of operator 

personnel based on the applicant's research training gives a sufficiently large group of different indicators. The use of such 

indicators as evidence for cluster analysis enables the group of recipients to be divided into separate clusters on the quality of 

their training and the level of qualifications they receive. 

Keywords - recurrence analysis, recurrenct plot, phase trajectories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


