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\ 

Preze.n.tow.ana praca stanowi uogólnienie metody wyodrębniania faz' 
o' stabilnym' kierunkU ewoluowania element6ww struktUtze'/z~pr~ento
wanej Vi pracy [2J / na przypadek struktur złoźonych i prostych pre- ' 
zentujących skalę lub kształt1 • Ponadto zmodyfiko\78.llo w niej algorytm 

wyodrębniania faz o ętabilnym i qussi-stabiln:fD1 kierUnku ewaluowania 
elem~;!'otóww strukturze. 

1. WstęI! 

, Niech dany będzie zbiór obie!(tów badania A .0" e,hlmen~ach Ar(r'" 
, 1, ••• t n). gdzie indeks r wyraża aspekt czasowy obiektu. Dla obie

ktu z każdego okresu r określone strukturę składającą ,się z 11: ele

mentów. 
W związku z tym, że beZ{'ośrednie POl'ÓW!l3Wanie atrukturobiekt6w 

jest niemożliwe. - ze względu na złożeność icn natury - wprowadza s,ię 
poj)?Cie., obrazów .struktur obiektów, które w sposób pośredni uJlwżliwia
ją kh porównarlie. 

Określenie obrazu struktury obiektu jest możliwę dzięki.wprowa
dzeniu ce-chy strukturalnej., którą interpretuje aię jako, f'urikcję od~ 
wzoroW}ljącą zbiór struktur obiektów w zbiór ich obrazów•. 

Wprows'd7;enie obrazu struktury danego. obieI:tupozwala wyróżnić 
struktury proste oraz złożone ~ Podstawowa rożnica między nimi sprawa:-: 

dza się do tego, że struktury proste opisane są za pomocą jednej ce
chy, natemiast zło.żona. za pOmocą zespołu cech. Dalsze roz~Jażania - nie 
zmniejszając stopnia ich ogólności- dotyczyć będą struktur prostych. 
wigc obrazy struktur obiektów można ująć w postaci macierzy: 

1 Pierwotna wersja metody dotyczyła tylko przypadku struktur 
,prostych preze.ntujących kształt. ' 
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X 11 x 12 x 1n 

%21 %22 xZn 

= !" !'Z"'!'n l,. /1/ 
K k1 x k2 •• ,zlm 

gdzie: i.j 1 ••••• k /numer elementu 'struktury/, 
r.s = 1 •••••n /numer obiektul. 
xir - wartość liczbowa i-tego elementu w strukturze obiektu 

z okresu r-tego •. 
,.!.. r - liczbowy 'e braz struktury obiektu z okresu r-tego. 

Ze względu na wygodę i pewne uzasadnienie logiczne obraz struktury 
obiektu często utożsamia się ze strukturą obiektu lub z samym obiektem 
Iw skrócie zemiastokreślenia obraz struktury obiektu używa się nazwy 
struktura/o Obrazem struktury obiektu w interpretacji geometrycznej 
jest wektor lub punkt w przestrzeni k-wymiarowej. Jeśli zbiór cech 
jest w-elementow3 Iw;' 2 I , to obrazem struktury obiektu jest wekto!' 
lub punkt w przestrzeni wk-wymiarowej. 

Sposób prezentacji danych liczbowych zawartych w macierzy /1/ po
zwala podzielić struktury na [3] : 

a/o prezentujące skalę, 
.bl prezentujące kształt. 
Struktura prezentu~e skalę, gdy po unormowaniu cechy strukturalne'j 

jej,składowe w;y:rażają jej poziom; kształt zaś prezentuje wtedy, gdy po 
unormowaniu jej składowe wyrażaJą proporcje mi~dz-y poszczególnymi skła
dowymi danej cechy. 

Zanim zostaną przedstawione spOSOby normo~ania cech strl.2kturelnych
należy określić flarunki, jakie powinny one spełniać, aby umożliwiały 
prezentacj.ę .ks~tałtuoraz skali str.1ktur [JJ. 

Poprawna reguła normowanie. cech strukturs.lnych umożliwiająca E!!
zentację kształtu powinna spełniać następujący warunek: jeśli kąt 
między wektorami !. r i !. s z macierzy /1/ jest r61'my 00 • to dwie 
struktury obiektó.w. prezentują kształt idęntycznYi kształt zb1iż.ony b~
d~ one prezentować wtedy, gdy kąt ten nieznacznie będzie rożnić :?ię 

od 0°. 
Poprawna reguła nOnI'l.owania cech strukturalnych umożliwiająca" z ko

lei prezentację ekali powinna spełniać tEki waranak, że jeśli udpowia

'daj'l,oe sobie składowe wektor6w' !. r i !. s przyjmują te same w:",rtD':" 

śCi-, to struktury obiektów prezentują .id.er.tyczfią skalę. In2.czej :~5wi1c: 

dwie struktury obiektów prezentują ::'""r.tyczną skal; wtedy i tyLo /,te

dy, gdy lqt między wektorami x.!.. r' i -.6 



Pir ;: 

Je-śli ch·d.. e s:rukt"lf''y o b i-u k'~ów pre ~B .ntują 5. den t'yc.zr~ą_ E1ks 1 ':J ,- tn rów
nie~~: i kształt ich jest i,den1:yczny •. 

Suo"~ 0>-'.." tl~ o ',offio"lan', fi , 0'0 ... ę·' uh .g + I'11-.~vt ura ; n ,,./:..:"C', .::_Y-'''''-..4''» il;"" ;:,)ńOW ;.;v', ~ 7fiJ warun. ~, '-"J ..;,. • "",,.J.,.~ • .... ,\.ł ,,-"" S"" łn , " "." , e i_'::'Q 

ki można zapisa.Ćw postaci z;nanych formuł'" {zakł.ada 8i~, żecec~1y 
struktqralne pl;'e3€ntGwaąe są P'3 al.al ~ilorazowej!: 

/21 

. i=1, • ~ •• k n/
'1;'=1. .;~ .,n 

B,·dzię: Pil' - unormo~ana Wf1l'tQŚĆ i-tago elementu w struktuNe z okresu 
r-t~. 

Regułfa !1Ol'lll9?tallill o póstac'i J21 służy do f!rezBntaej:r kształtu o 

struktur, na t ol);1as t formułę, FN umożliwia p!'&zentac.ję s~ali stI"lki'Ul'. 

ReEuły Q(}r1!1.D~ania ,121 i nI powoa<U.ją, żek::iżdy elemĘint<ma{'~ erzy aanych 

po unol"Jl{ówanl)1 'zawarty- jest ,Vi przedziaIs' dom.lmi'ętym<Pt, 3> oraz speł?
bione są tIla nich odpowiednio ri'aatępujące relacje: 

li: . 

/4-5/Ł p =1
i=1 :1.1' ',' 

Unormowane w óparciu o f()rmułę 12/ lub 131 obrazY' struktu:r;'obiek
t6.w J postaci /1/ prBeliatawia macierz! 

_rP11. P12....••• Pin 1. 

"0, P21 P22 P2n = r /6/ 

l ... ł ........ ł ł • , .. -•. 


I Pk1 Pk2 • o 'Pkn• 

I.. J 

, 
2. Dpi.s me tedy zmo dyt'ikowanę j_ 

Ii:etoia ,wyodrębniania faz· o stabilnymkierClllk:u' ewoluowania elerr:ent6w 

w strukturze może dotyczyć strukt)1!' zto:tonychoJ:'azprostych i te pl'e

( 2 lnu,,! propezycj~ przedstawiono w pracy Dl. 
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zentujących .zar6wno kSlItałt, jak i skalę. 

Najpierw przedstawiony ~ostanie spos6bpostępowania w tej meto

dzie dla przypadku struktur prostych, a następnie, popl'zez ',l:costą wo

dyfikacj ę jzostetl.ie one uogólniona na .struktt>.l'y złożone. 
Vi celu rozwiązania kwestii spos.obu badenia stabilno.'ki )cj,enmku 

ewoluowania strukturynalezy rozpatrzyć k Cj,ąg01'1 typu (Ei.) '" 
(Pi1 Pią .•• Pin)' dla i=1, •••• k .. Jeżeli wszystkie. tzn. ~. cią
Si {lł;tj są lIIono'tonicznie rosnące lub malejące Idopuszct.s się pl'~y
padek. w kt6rymniektóre ciągi :są stałel. to struktura IV okr63ie od 
r='t do r"'l'l ~aehowuje stały kiarunekzmian. 

Miarę służącą do badania monotoniczności struktur latałości kie

runku przeobrażeńl pokaZ~o 1'1 pracy [2J3: 
k r=1, ••• , n-1;
L I Pie ... Pir! 

'8=2, •••• n;, i=1 

Ksr" ~a '$..' IPit - Pi (t~1) I s> r . 
/71 

tar+1 f;., 
Miara 'Kar pr'Zyjmuje wartości z prZedziału <O; 9. Kgr '" O 

CaIlSCZ8, że strtiktura z okresus-tego powrÓCiła do stanu z okresu 

r .. tego. J~ś~i 1}"~Ksr =1, to wtedy alą. ;;.. ciąGi l~iJ. zacho
wl1-J,8~a;Cy kiez;unekprzeobraśeń•.Mianovmikwyreżenia 17/ musi s:ię riSż
nić od ~e:re. więc naat~puj'łce be~pośrednió po sobie struktury, tj. 

zokres6w t-1 it mU3ząr6żnić się od siebie. 
Vi celu wykrycia fi strukturach z okresu od r=1 'do r",n faz 

o :stałym kierunku pi'zeobra$eń .nahzypolicz,ć 0,5 n(n-1) wartośc.i· 
miar 17/ i zestawić je Vi postaci tablicy [ Ker]: 

rK2'1 

KJ1 KJ2 

l,~, "", '" 
181 

"",n-l 
J 

Struktury Ot ob-esówod l do Dl tworzą jedną fazę o atał-ym kierun
ku praeobrażeó, gdy: 

{:\ ~ Kar = , 1'=1 ••••• m-1 

s>r 8=:1+1 ••••• m /9/ 

n: ~ n . 

:3 Jest to IlU)dyf1ka~ja roie:ry za.,roponowanej pr.zez l:. Kukułę [1 , 8. 11-15J. 

http:jzostetl.ie


V! praktyce rzadko spotyka się s~ruktury z.lllienil!\jące się \'~ Sposób. 

tak regularny, więc warll.nek! 9/ modyfikuje ei,; fi spcisób nall.tępuj~cy: 

1\ 1\ K ~ '5 1'=1,··, •• ," m-1r s ~sr '" 

8>1' s",1+1, •.• , m /101 

nt~ 11 

gdzie.: ~ - z góry zadana wielko~ćbliska jedndśc~ Inp. ~. ,,0.95/, 
Struktury z ~okresówod 1 dń m sp~łniające warune1c 110/ tworzą 

fazę oquaei,...stab{lnym lI;ierunku pl"ZeDbrażeń. . 

!Y:ial'a Kar dla dwóch sąsiaduj'ących Vi .czasie struktur jest zawsze 
równa jEjdEl'l1 13 wyjątkiem przypadku, gdy są Olle ident;rczne/ •••ynika 

8tą~wn.ioaęk,1?;e\o stabilności lub quasi.. ut~bilności kierunku.pl'ze

ob:re,żeń w '8tr~turach z okres!fw od 1 do f~l ,IDotna mówj,ćtyl.I!:Q wtedy, 
gdy ~~l+2. 

Fazy wyodrębniane l'Iędług warunku I~ 1 lub /10/ ni~ $pe ł'niaj'ł postu~ 
latu ich rozitącznoścL Zgodnie z . pierwotną propozycją zawartą w pracy 

[2J !e.źy tWO,l'zO:nO' więc .clrronoJ.o~<:zllle. rozpO-c.zynająe od okriłsu pi~rw~ 
$'z_eg(Jf~' 'L'c.-ape baJia-łlia $mp.t~'ye'Zn:e w1kaz8.ły niedo's,lonało,Ś'ć- ta1t1ee;.o "PO -1'" . -' -, ' ',' :

dejśeiSi Izwłagzc,~ W pl'zypadJniW7odrębniania fas o. quasi~BtałJ-ilnym\ 
kieritnltuprzeob~azetll. tY zwiążkuz tym proponuje sii. ~wisnalgo:t'y:tm 

wyodrębn~ia faź o stabilnym lub quasi-stabilnym kierunk': przeob'ra

" żeń, ktq,~ obejmuje następujące etapy: " 


, ,1. 'Tworzysi,ł wazyat.ki13'moZliwe fażyspeiblisjflce w~unak /9l1ub 

,lwl.. · . . . 

? Spo,śrQd raz wyod.t,>ębnip!.lY'Oh. Ilu.tlkcie ,. 1,-' .1'.1~ra się tę. ktpra 
zawiera n~jwiększą licz\>ę struktur. Jeśli jest ltilkafę.a l) maksymalnej, 

liczbiest~ktur. towyl?-~$t'$Bię tęt"9-1a której funkcja: 

',8:;1 +1 ,. ~ ••., lit . /11/8>r 
min ; 

przyjmuaewlU'-tość najwi'i~..ą !war\mekt.e'ITllależy ,.st()80Wać, gdy l'I;yb4~ . 

r·ęon:l,&ml 5!ą .fazy o quasi-si>abilnynl kierUltk1llprzeoł>rażeiif •. iV sytuacJi. 

gar f.Pijr*yO;li:rębAis;;" są według ł\'Eirooku 191 ,um -ostabiln,mIą.erun
.. p~ze ob~że.ń~~ytefi-umlHlę'lOcnlezJm będzj,e-wś$ek c~<):LlolQgii' 1'rlY-' 
bie'rtme: jest uaj1'lie-rw. ta, -kt6:ral'ozpocz.yna się W006śrt1ej!.,. . 

Y. Wykreślaei:ę wierazi3 i kolumny w teblfcy[Kś*,] odPow±ad'ajl\Ce 
atrukt'Urom za\"ar~w l'Iydzielo~ejfazie z krom 2. 'fI'raca się de UDku 

. \ 

l' i kontynuuje wYdzlelaniek.ole''j'l1ty{;hfa.i. . ,I ' 

'. Metoda wyo<frębniat;1ia fazośfabi1;nym lub qUEiSi;"stabilnym kieru:nJru. 
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przeo~z:ażeń dla przypadku stJ;'Uktur złozonych wymagaroodyfikacji po
legającej na umieszczeniu przed wz'orem /7/ dodatkowego aumovianb.l po 

cechach i wprowadzenia do niego dOdatkowego indeksu h /oz.naczają

cego numer cechy/: 
w 

.2 I K (h) /12/
w h..1 ar • 

Pozostałe czynności związan~ z wyodrębnieniem faz. o stabilnym lub 
quasi-stabiln,m kiertiD.ku przeobrażeń~pozoatają bez zmian. 

Zagadnienie wydzielania faz o stabilnym lub quaśi-stabilnym kie
runku p!'zeobra~eń jest baTdziej skomplikowane dla strujctur złoeonych 
n12 dla prostych. Otóż dla poszczególnych cech struktury złożonej mo
gą wystąpić fazy o quaai-stabilpym lub stabilnym kierunku. przeobrażeń, 
ale nie muszą się one ze lKl bąpokrywać. W efekc.ie dla struktury złożo
nejopieanej przez te poazcz,e.gólne cecby wspomniane fazy mogą nie wy
atąpi6. 
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EIN BEI'l'RAG ZUR łdETHODEDEll AUSSONDERUNG. VON PHASEN 

MIT EINER STA'BILEN EVOLUIERUłiGSRIC,'HTWG .DER ELEMME IN DER STRuKTUR 


Zu,s{UIIIIlen fas su.ng 
Viese Arbeit bildet ę1.li\8 Verallgemeioerung gar Methode lier Aus


sondsl'llD.g von 1>hMen mit einel' Btabil~n Evoluierungsrichtung der E1e

mente in der Struktur /dla in der Arbeit [2J dar.geatell t wtU:'del su 

eiMm ,Fal! der zusęmmengesetzten und e infache 11. StruktUren. dieeine 

Skalacder e.ine Form darstellen.Ee wurd~ auch der ~lgorithmus der 

Au,eeonderung von Phasen mit einers$Bbilenund quaBi-stabllen Evoluie

rung~richtung der Elament'ę :1.n ~er Struktur modifi~iert •., 


R BOlIPOC~ O METO,Il,AX BHJlEJ!Emrn~A3 CO CTAEHJIhHhIM HAI1PABJIEHHEM 3BbJIIOUH.'ii 


3JlEMEHTOB B. CTPYKTYFE 


Pe:3J:lMe 

Pa6ó'1'a C'1'aRO,B~T ol5061l1e.liHe MeT°,lU. :e:hr)1,e.1leWl,li q;aa co CTa.OP,łIhHHl,[ HanpaB
1

JteHlleM 3BOJlJ:lU1UI 3JIeMeHTOBB CT:y1e'tyPe ,ttpe.1(C1YJIeHHol>. B pa60Te 12/) Ha CJIy

'faU 	CJlOll:HNX II: npocrux CTpyKTjj), npe,ll;CTaBJ1ImlIU!X .ll!ltaJIY H.1IlI q,opuy. Kpollle TO
'1'0, 	B J;l3.0Q'1'e IiQ.l.HipH~RpoBaRO aJlropll:'U!a!i.1(eJIeHIUr <pas co C'1'a~R.'lb.'!lhl)( H ltSS3R

CTaÓHJtbRbu.oI aanpa.SJteltKeM 3BOJlJ:lI~1H 3J!eMeRTO.B B CTpYKType. 

http:CTa�HJtbRbu.oI
http:darstellen.Ee
http:efekc.ie
http:kiertiD.ku



