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ВИКОРИСТАННЯ МАСШТАБНО-ЗАЛЕЖНОГО ПОКАЗНИКА 
ЛЯПУНОВА У ЯКОСТІ МІРИ СКЛАДНОСТІ

В. М. Соловйов, д.ф.-м.н., професор
Д. М. Чабаненко, викладач
І. О. Стратійчук, аспірант

Черкаський національний університет 
ім. Б.Хмельницького

Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних 
систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене 
значення найбільшого додатного показника визначає так званий 
горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна 
прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система  стає 
випадковою. Класичний алгоритм обчислення Показника Ляпунова 
λ1 базується на припущенні t

t e 1
0~ λεε  та оцінюванні λ1 як (ln εt −

ε0)/t. Тут ми позначили початкову відстань між двома близькими 
траєкторіями ε0, а їх середню відстань в момент часу  t та t +Δt як 
εt та  εt+Δt, відповідно. В залежності від ε0, ця властивість може не 
виконуватись навіть для дійсно хаотичних систем. Це підкреслюється 
в схемі на рисунку – εt+δt насправді може бути меншим, ніж εt.

З цієї причини в [1] введено узагальнену схему обчислення 
масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова (МЗКЛ). 

Ми можемо розглядати відношення між εt та εt+Δt при малих 
значеннях Δt. При Δt →0, маємо ( ) te

ttt
te ∆

∆+ = λεε , де  λ(εt) є значенням 
залежного від масштабу показника Ляпунова, що обчислюється як

 
                                          

 
Еквівалентно, ми можемо позначити цю величину 

як  dεt   

При заданих даних часового ряду, найменше можливе значення 
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Δt є часом дискретизації τ. Тепер визначення коефіцієнтів Ляпунова 
не включає ніяких припущень, крім того, що значення Δt є відносно 
малим. Як ми побачимо, хаос відповідає майже постійним значенням 
λ(ε) відносно діапазону ε.

Для обчислення SDLE, перевіряємо, чи виконується для пари 
векторів (Vi, Vi) наступна нерівність,

 

де εk та Δεk є довільно вибрані невеликі значення відстаней, та

 

 

εt+δt 

εt 

ε0 

Рис. 1. Схематичне зображення двох довільних траєкторій 
в загальному високорозмірному просторі, з відстанями між 

траєкторіями в моменти часу 0, t, та t +δt відповідно ε0, εt , та εt+δt .

,...,3,2,1, =∆+≤−≤ kVV kkjik εεε
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Перша нерівність визначає оболонку у просторі високої 
розмірності (яка зводиться до кулі з радіусом Δεk при εk = 0). Далі 
досліджуємо динаміку цих же пар векторів (Vi, Vj) в середині оболонки 
та здійснюємо усереднення по ансамблю за індексами i, j. Оскільки 
найбільшу цікавість викликають експоненціальні чи степеневі 
функції, припускаємо, що взяття логарифму та усереднення може 
бути змінені місцями, тому рівняння матимемо

 
   де t та Δt є цілими значеннями номеру виміру згідно інтервалу 

дискретизації, кутові дужки відповідають усередненню по індексам i, 
j всередині оболонки. 

 Нами адаптовано методику МЗКЛ для:
- максимального коефіцієнта Ляпунова; 
- масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова;  
- інтегрального коефіцієнта Ляпунова;
- віконні версії вказаних коефіцієнтів. 

Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для 
фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у 
періоди різної волатильності фінансових ринків [2]. 

Порівнюються можливості різних мір складності [3], перспективи 
подальших досліджень. 
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