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1. Úvod 
 

Hlavnou témou dizertačnej práce je analyzovanie nelineárnych a nestacionárnych 
dát pomocou empirickej dekompozície režimov a jej aplikácia na vybrané hydrologické 
časové rady a atmosférické oscilácie. Hydrologické a klimatické rady fluktuujú podľa 
rôznych dňových až viacročných periód, ktoré sú výsledkom rôznych nelineárnych 
interakcií zrážok, ročných období, slnečnej aktivity, pohybov mesiaca a pod. S 
predlžujúcimi a dostupnejšími dátami vzrastá pozornosť k skúmaniu daných javov vo 
svete. Na skúmanie daných javov sa používajú rôzne metódy, avšak väčšina z nich nie 
je vhodná pre nestacionárne alebo nelineárne dáta, ktoré sa často vyskytujú pri 
pozorovaní prírodných javov, pretože sú založené na predpokladoch linearity 
a stacionarity. Pritom je dôležité vybrať správnu metódu, pretože pre lineárne signály, 
lineárna metóda môže dosahovať lepšie výsledky ako nelineárna a taktiež nesprávne 
zvolená nelineárna metóda môže dosahovať horšie výsledky ako lineárna na 
nelineárnych časových radoch.  

V našej práci sa budeme bližšie venovať analyzovaniu vybraných hydrologických 
radov a atmosférických oscilácií, pokúsime sa identifikovať závislosti medzi nimi 
pomocou relatívne novej metódy - empirickej dekompozície režimov a pomocou časovo 
závislej vnútornej korelácie a nakoniec sa pokúsime o predikciu vybraného časového 
radu, pričom porovnáme rôzne metódy. 
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2. Ciele dizertačnej práce 
 
Cieľom práce bolo priniesť bližší pohľad na analyzovanie nelineárnych 
a nestacionárnych časových radov, predstavenie empirickej dekompozície režimov a jej 
aplikácie na vybrané hydrologické a atmosférické oscilácie. 
 
Hlavné ciele práce vieme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
 

• Uviesť čitateľa do problematiky analyzovania časových radov, predstavenie 
základných metód na skúmanie nelineárnych a nestacionárnych časových 
radov 

 
• Predstaviť empirickú dekompozíciu režimov a jej modifikácie ako vhodnú 

metódu na analyzovanie nelineárnych a nestacionárnych časových radov a 
aplikáciu modifikovanej empirickej dekompozície režimov na vybrané 
hydrologické rady a atmosférické oscilácie 

 
• Pomocou časovo závislej vnútornej korelácie založenej na modifikovanej 

empirickej dekompozícií režimov identifikovať vplyvy atmosférických oscilácií 
na vybrané hydrologické časové rady 

 
• Predstaviť hybridný prístup k predpovedaniu časových radov pomocou 

modifikovanej empirickej dekompozícií režimov  
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3. Dosiahnuté výsledky 
 

3.1. Empirická dekompozícia režimov 
 

Pri empirickej dekompozícii režimov rozkladáme časový rad prietokov na súčet 
rôznych komponentov – režimov vnútorných funkcií (IMF) s rôznou amplitúdou 
a fázou. Vnútorné IMF komponenty musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

1. IMF musí len raz prechádzať cez bod nula za sebou idúcimi extrémami, t.j. 

počet extrémov a počet nulou prechádzajúcich bodov v celom rade sa musí 

rovnať alebo nanajvýš sa líšiť o jedna (tento počet sa však môže líšiť od počtu 

v pôvodnom rade) 

2. V ľubovoľnom bode, stredná hodnota hornej obálky definovanej z lokálnych 

maxím a dolnej obálky definovanej z lokálnych miním sa rovná nule  

S danou definíciou vnútorných IMF komponentov vieme každý časový rad, a teda 
aj rad prietokov, rozložiť nasledovným postupom.  
 

1. Identifikujeme všetky lokálne maxima (minimá) prietokov, ktoré prepojíme 

kubickým splajnom ako hornú obálku ����(�) (dolnú obálku ���	(�)). 
2. Vyrátame priemer medzi obálkami  ako 
1(�) = ���(�)+���(�)

2  

3. Prvý komponent je odhadnutý ako ℎ1(�) = �(�) − 
1(�) 
 

V ideálnom prípade rad ℎ1 spĺňa hneď predpoklady vnútorného IMF komponentu. 
Ak ich nespĺňa, zoberieme ℎ1(�) ako nový rad a daný postup zopakujeme. Dostaneme 
ℎ11(�) = ℎ1(�) − 
11(�) , kde 
11(�) je priemer z obálok pre rad ℎ1. Daný postup 
opakujeme k-krát, až kým rad ℎ1� nespĺňa podmienky IMF, t.j. až kým ℎ1�(�) =
ℎ1(�−1)(�) − 
1�(�). Potom �1(�) = ℎ1�(�) nazveme prvým vnútorným IMF 

komponentom z pôvodného časového radu prietokov. Prvý vnútorný IMF komponent 
by mal obsahovať najkratšiu periódu komponentu pôvodného radu. Následne vytvoríme 
rad rezíduí �1 ako �1(�) = �(�) − �1(�). Nakoľko rad �1 stále obsahuje dlhšie periódy 
pôvodného radu, na rade �1 zopakujeme uvedený postup až pokiaľ rad ��(�) nebude 
monotónna funkcia alebo bude obsahovať nanajvýš jeden lokálny extrém, teda už 
nebude možné extrahovať ďalšie vnútorné IMF komponenty z radu ��(�). Na konci by 
sme mali dostať l-1 vnútorných IMF komponentov a jeden rad rezíduí ��(�). Ak 
pôvodný časový rad prietokov obsahoval trend, rad ��(�) by mal byť týmto trendom. 
Pôvodný rad vieme následne dostať ako 
 

 �(�) = ∑ ��(�) + ��(�)
�−1

�=1
 (1) 
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3.2. Kompletná súborová empirická dekompozícia režimov 

s pridaným adaptívnym šumom 

 
Pri EMD dekompozícií sa môže vyskytnúť napríklad problém zmiešavania rôznych 

periód do jedného vnútorného IMF komponentu. Na odstránenie tohto problému 
navrhli (Colominas, et al., 2014) upravenú kompletnú súborovú empirickú 
dekompozíciu režimov s pridaným adaptívnym šumom (iCEEMDAN). Nech �(�) je 
biely šum a operátor   (. ) predstavuje priemer z obálok časového radu na ktorý je 
aplikovaný a zaveďme operátor "( . ), ktorý pre daný časový rad (.) vyráta vnútorný 
IMF komponent z dekompozície pomocou EMD, teda "1(�) = � −  (�). Nech 〈 . 〉 
predstavuje spriemerovanie.  
Postup výpočtu upravenej metódy iCEEMDAN vyzerá potom nasledovne: 
  

1. Pomocou EMD dekompozície vyrátame priemer l realizácií �(�) = � + %0"1(�(�)) 
na získanie prvého radu rezíduí 

 �1 = ⟨ (�(�))⟩ (2) 

 
2. V kroku (+ = 1) vyrátame prvý vnútorný IMF komponent ako  

 �1̃ = � − �1 (3) 

 
3. Vyrátame druhý rad rezíduí ako priemer realizácií �1 + %1"2(�(�)) a definuje 

druhý vnútorný IMF komponent ako 

 �2̃ = �1 − �2 = �1 −  ⟨�1 + %1"2(�(�)) ⟩ 
(4) 

 

4. Pre + = 3,… .1 vyrátame + –ty rad rezíduí ako 

 �� =  ⟨��−1 + %�−1"�(�(�)) ⟩ 
(5) 

 

5. Vyrátame + –ty vnútorný IMF komponent  

 ��̃ = ��−1 − �� 
(6) 

 

6. Zopakujeme bod 4 pre vyrátanie ďalšieho kroku + 

Konštantu %� = 2�3�4(��) volíme tak, aby sme dosiahli požadovaný pomer medzi 
pridaným šumom a rezíduom ku ktorému chceme pridať daný šum. 
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 IMF1 IMF2 IMF3 IMF4 IMF5 IMF6 IMF7 IMF8 IMF9 

DUNAJ 2,91 7,13 12,87 24,55 49,88 99,75 266,00 532,00  

HRON 3,30 6,64 12,48 24,63 49,26 104,00 187,20 468,00  

IPEĽ 3,23 6,24 12,48 24,63 52,00 133,71 234,00 936,00  

VÁH 3,33 6,64 12,42 24,00 48,00 81,23 211,20 352,00 1056,00 
Tabuľka 1: priemerné periódy podľa (Franzke & Woollings, 2010) v mesiacoch, červenou (kurzívou) 

sú zvýraznene nesignifikantné komponenty 

 
 
 IMF1 IMF2 IMF3 IMF4 IMF5 IMF6 IMF7 IMF8 IMF9 

DUNAJ 21,75% 34,15% 20,00% 9,31% 7,62% 4,11% 2,95% 0,11% 
 

HRON 30,23% 32,17% 19,53% 6,52% 7,88% 2,57% 0,87% 0,22% 
 

IPEĽ 33,62% 27,01% 18,82% 7,00% 5,14% 6,93% 0,39% 1,08% 
 

VÁH 27,05% 32,59% 23,87% 7,18% 5,36% 1,29% 1,68% 0,40% 0,57% 

Tabuľka 2 : Variancia vnútorných komponentov IMF jednotlivých časových radov prietokov riek 

 
 IMF1 IMF2 IMF3 IMF4 IMF5 IMF6 IMF7 IMF8 IMF9 IMF10 

NAO 2,89 5,93 11,19 22,11 44,78 85,29 162,82 255,86 447,75 1791 

SOI 2,79 5,84 12,24 30,84 70,09 128,50 192,75 385,50   
QBO 3,28 6,96 21,24 36,68 73,36 115,29 269,00 403,50   
AO 2,82 6,10 12,60 28,93 55,79 111,57 156,20 781,00   

Tabuľka 3: Priemerné periódy v mesiacoch, červenou(kurzívou) sú zvýraznene nesignifikantné 

komponenty 

 
 IMF1 IMF2 IMF3 IMF4 IMF5 IMF6 IMF7 IMF8 IMF9 IMF10 

NAO 58,20 18,09 11,18 5,87 2,73 2,20 0,70 0,15 0,06 0,82 

SOI 18,84 7,27 10,37 23,91 23,42 4,53 7,98 3,67   
QBO 0,43 3,19 85,32 9,70 0,76 0,14 0,15 0,31   
AO 41,76 19,00 15,69 12,31 5,13 1,52 1,75 2,85   
Tabuľka 4: Variancia vnútorných komponentov IMF jednotlivých časových radov atmosferických 

oscilácií v % 
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3.3. Časovo závislá vnútorná korelácia založená na 

empirickej dekompozícií režimov 

 
Pri tradičnom skúmaní vzájomnej závislosti dvoch časových radov, môžu vo 

všeobecnosti podľa (Chen, et al., 2010) nastať tieto problémy, kedy klasický výpočet 

korelačného resp. krížového korelačného koeficientu nemusí byť vhodný: 

 

• Spojenie viacerých nezávislých časových radov do jedného 

• Korelácia časových radov s časovo závislým chovaním 

• Korelácia signálov s rôznou závislosťou v čase v rovnakej škále  

 

Na odstránenie spomenutých problémov, navrhli (Chen, et al., 2010), časovo závislú 

vnútornú koreláciu založenú na empirickej dekompozícií režimov (TDIC). Prvým 

krokom je dekompozícia pôvodného časového radu pomocou empirickej dekompozície 

režimov, čím odstránime napríklad problém zložených signálov z rôznych signálov 

s rôznou periódou. V našej práci sme rozložili pôvodné časové rady pomocou metódy 

iCEMDAN (namiesto navrhovanej metódy EEMD podľa (Chen, et al., 2010) čím by 

sme mali dosiahnuť lepšie výsledky, keďže po dekompozícií metódou EEMD môžeme 

získať čiastočne zašumené vnútorné komponenty IMF, ktoré môžu ovplyvňovať 

výslednú koreláciu a taktiež rozklad metódou iCEEMDAN je úplný oproti metóde 

EEMD). Po dekompozícií časových radov pomocou metódy iCEMDAN dostaneme 

niekoľko vnútorných IMF komponentov 

 

 �5(6) = ∑ �5�(�) + �5(�)
8
�=1 ,    6 = 1,2 (7) 

 

kde �5�(�) sú vnútorné IMF komponenty radu �5(�) a �5(�) sú rezídua (trend). Potom 

prislúchajúca okamžitá frekvencia :5�(�) a okamžitá perióda ;5�(�) vnútornému 

komponentu IMF ��(�) je získaná pomocou všeobecnej metódy na výpočet prekročení 

nulovej hodnoty. TDIC medzi vnútornými IMF komponentami definujeme ako 

 

 <�(��	) = �=��(�1�(�?	 ), �2�(�?	 )) (8) 

 

kde corr označuje všeobecný korelačný koeficient medzi dvoma časovými radmi.  

Nastaviteľné pohyblivé okno je definované ako �?	 = [�� − B�C 2⁄ , �� + B�C 2⁄ ], kde 
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minimálna veľkosť pohyblivého okna pre lokálny výpočet korelácie je �C =

F�(;1�(��), ;2�(��)) a n je kladné reálne číslo. 

 
 
 
 
 

Obrázok 1: Výpočet TDIC pre QBO index a jednotlivé hydrologické rady, na prázdnych miestach 

neprešiel korelačný koeficient t-testom významnosti. Horizontálna os predstavuje stred pohyblivého 

okna. Celkový korelačný koeficient pre rieku Hron bol -0,12 , Ipeľ -0,2 ,  Váh -0,15 ,  Dunaj  -0,08, 

Zrážky v Hurbanove -0,14  a pre Celkové zrážky -0,2.  



 
 

8 
 

 
 
 
 

  

  

  

Obrázok 2 : Výpočet TDIC pre 2 ročnú periódu  NAO indexu sa jednotlivých hydrologických radov. 

Na prázdnych miestach neprešiel korelačný koeficient t-testom významnosti. Horizontálna os 

predstavuje stred pohyblivého okna. Celkový korelačný koeficient pre rieku Hron -0,03 , Ipeľ -0,11 ,  

Váh 0,19 ,  Dunaj  -0,08, Zrážky v Hurbanove -0,18  a pre Celkové zrážky -0,19.  
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Obrázok 3 : Výpočet TDIC pre 1 ročnú periódu  SO indexu sa jednotlivých hydrologických radov. Na 

prázdnych miestach neprešiel korelačný koeficient t-testom významnosti. Horizontálna os predstavuje 

stred pohyblivého okna. Celkový korelačný koeficient pre rieku Hron bol 0,11 , Ipeľ -0,13 ,  Váh 0,07 

,  Dunaj  0,08, Zrážky v Hurbanove 0,01  a pre Celkové zrážky 0,01.  
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Obrázok 4: Výpočet TDIC pre 1 ročnú periódu  AO indexu sa jednotlivých hydrologických radov. Na 

prázdnych miestach neprešiel korelačný koeficient t-testom významnosti. Horizontálna os predstavuje 

stred pohyblivého okna. Celkový korelačný koeficient pre rieku Hron -0,06 , Ipeľ -0,24 ,  Váh 0,16 ,  

Dunaj  0,13, Zrážky v Hurbanove -0,14  a pre Celkové zrážky -0,03.  
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Obrázok 5 : Výpočet TDIC pre 1 ročnú periódu  NAO indexu sa jednotlivých hydrologických radov. 

Na prázdnych miestach neprešiel korelačný koeficient t-testom významnosti. Horizontálna os 

predstavuje stred pohyblivého okna. Celkový korelačný koeficient pre rieku Hron bol 0,08 , Ipeľ -0,09 

,  Váh 0,03 ,  Dunaj  0, Zrážky v Hurbanove -0,08  a pre Celkové zrážky -0,09.  
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3.4. Hybridný prístup k predikcii časových radov 
 

 

V tejto časti sme sa pozreli na možnosti predikcie časových radov s využitím 
empirickej dekompozície režimov. V poslednej dobe sa ako sľubná alternatíva 
v predikcii časových radov rozvíja tzv. hybridný prístup, kde sa najprv na časový rad 
aplikuje vlnková dekompozícia  alebo empirická dekompozícia režimov. Výhoda tohto 
prístupu pri použití empirickej dekompozície režimov tkvie v rozložení komplikovaného 
zloženého časového radu na jednoduchšie časové rady. V našej práci sme podľa našich 
vedomostí po prvý krát aplikovali upravenú iCEEMDAN metódu v hybridnom prístupe 
k predpovedaniu časových radov. 

Cieľom bolo ukázať hybridný prístup založený na dekompozícií komplexného 
časového radu (prietokov riek Dunaj, Váh, Ipeľ a Hron) pomocou metódy iCEEMDAN 
a porovnať s klasickým prístupom bez dekompozície. Po dekompozícii metódou 
iCEEMDAN pri hybridnom prístupe, pre každý odhadnutý vnútorný IMF komponent 
vytvoríme predikciu pomocou vybraného modelu. Výslednú predikciu pôvodného 
časového radu dostaneme zrátaním týchto jednotlivých predikcií. Následne sme 
porovnali predikcie troch modelov, ARIMA model, autoregresný nelineárny model 
založený na dopredných neurónových sieťach a TBATS model podľa (De Livera, et al., 
2010). Pri všetkých troch modeloch sa ukázalo, že pri hybridnom prístupe dosiahneme 
lepšie výsledky predikcie hlavne pri krátkodobej predikcii ako pri priamom odhadovaní 
modelu na pôvodnom časovom rade. Porovnanie presnosti daných modelov pri odhade 
mesačných prietokov rieky Dunaj možno vidieť v nasledujúcej tabuľke. 
 
 

 
 MESIACE 1 2 3 6 12 24 

ARIMA RMSE 81,44 91,74 525,04 557,44 523,63 759,70 

MAPE 5,36 5,42 13,30 16,32 19,35 20,38 

EMD-
ARIMA 

RMSE 58,96 91,70 352,51 285,89 430,41 598,71 

MAPE 3,88 5,08 9,80 7,94 17,35 16,96 

TBATS RMSE 5,39 176,12 732,64 596,23 594,35 943,36 

MAPE 0,35 6,94 18,01 14,97 16,70 24,98 

EMD-
TBATS 

RMSE 0,25 6,31 374,00 314,70 454,19 857,78 

MAPE 0,02 0,25 7,14 6,74 13,56 22,13 

NNAR RMSE 455,57 386,03 772,72 600,28 971,58 782,66 

MAPE 29,99 23,17 25,30 17,53 40,55 41,01 

EMD-
NNAR 

RMSE 413,49 309,75 329,97 421,97 615,07 1110,58 

MAPE 27,22 17,54 17,26 17,10 25,20 24,18 
Tabuľka 5 : porovnanie presnosti predikcie pre rieku Dunaj v mesiacoch dopredu pre rôzne modely 
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4. Záver 
 

V práci sme použili po prvý krát  upravenú kompletnú súborovú empirickú 
dekompozíciu režimov s pridaným adaptívnym šumom (iCEEMDAN) na časové rady 
prietokov riek Dunaj, Váh, Hron a Ipeľ a atmosférických oscilácií ako Južná oscilácia 
(SO), Severoatlantická oscilácia (NAO), Arktická oscilácia (AO) a Kvázi dvojročnej 
oscilácií (QBO). Z dekompozície a výsledkov korelácie medzi časovými radmi možno 
usudzovať,  že na rady prietokov riek Dunaj, Váh, Hron a Ipeľ pravdepodobne pôsobia 
rovnaké klimatické vplyvy pre ročné a viacročné periódy, pričom tieto javy vysvetľujú  
pre rieku Dunaj približne 44% variancie, pre rieku Hron 37%, pre rieku Váh a Ipeľ 39% 
z celkovej variancie časového radu. Pri atmosférických osciláciách ako AO je väčšina 
variancie vysvetlená kratšími klimatickými vplyvmi ako rok, približne 42 % variancie 
z celkovej variancie, pre atmosférické oscilácie ako SOI 71 % variancie a QBO  96 % 
variancie z celkovej variancie tvoria ročné a viacročné vplyvy. Pre prietok rieky Dunaj 
a atmosférické oscilácie NAO a AO sme identifikovali stúpajúci trend a pre prietoky 
riek Hron,  Váh a Ipeľ klesajúci trend za dané časové obdobie. Taktiež aj pre SO index 
sme identifikovali klesajúci trend. I keď sme mali k dispozícií relatívne dlhé obdobia 
meraní jednotlivých časových radov, neznamená to, že daný trend nie je súčasťou 
nejakej dlhšej periódy.  

V ďalšej časti práce sme aplikovali novú metódu, časovo závislú vnútornú koreláciu, 
TDIC, vďaka ktorej sme identifikovali podobné závislosti medzi atmosférickými 
osciláciami a vybranými hydrologickými radmi na rôznych škálach medzi rôznymi 
vnútornými komponentami IMF. Klasický výpočet korelačného koeficientu nám povie 
len globálne vlastnosti medzi danými dátami a preto nie je vhodný na nestacionárne 
dáta. Pomocou tejto analýzy sme sa snažili identifikovať niektoré nelineárne 
mechanizmy medzi atmosférickými osciláciami a vybranými hydrologickými radmi. 
Metóda TDIC nám pomohla zachytiť závislosti medzi vybranými radmi ako dĺžku 
trvania, intenzitu korelácie a taktiež aj jej variabilitu.   

Ako poslednú časť práce sme navrhli nový hybridný prístup k predikcii časových 
radov založený na dekompozícii pomocou metódy iCEEMDAN a následnej predikcii 
jednotlivých vnútorných IMF komponentov. Navrhnutý hybridný prístup sa ukázal ako 
úspešný postup pre zvýšenie presnosti predikcie časového radu hlavne pri krátkodobej 
predikcii. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že týmto postupom sme vedeli zvýšiť 
presnosť predikcie pri všetkých skúmaných typoch modelov. Pre predikciu na jeden až 
tri mesiace dopredu sa javil model TBATS v kombinácii s metódou iCEEMDAN 
dekompozície ako najvhodnejší v porovnaní s ostatnými navrhovanými modelmi. Podľa 
kritéria MAPE sme dosiahli pri dvojmesačnej predpovedi chybu 0,3% pre model 
TBATS v kombinácii s dekompozíciou iCEEMDAN pri predikcii prietoku rieky Dunaj, 
6,8% pri rieke Váh, 19,5% pri rieke Hron a 19% pri rieke Ipeľ. Kvalita predpovede 
výrazne klesala s dĺžkou predikcie pri všetkých skúmaných modeloch. V rámci ďalšieho 
výskumu v danej oblasti vidíme možnosť sa bližšie pozrieť na ďalšie typy modelov a ich 
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porovnanie, taktiež aplikáciu použitých metód na ďalšie vybrané časove rady 
a prípadne porovnanie modifikácií empirickej dekompozície založených na odhade 
vnútorného IMF komponentu pomocou riešenia optimalizačného problému. 
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Summary 
 

In the presented thesis we are more devoted to analyzing nonlinear and non-stationary 
time series. Using empirical mode decomposition, the method that is appropriate for 
the investigation of nonlinear and non-stationary time series, we analyzed selected 
hydrological and atmospheric oscillation time series. We have identified a growing 
trend for Danube River and atmospheric oscillations NAO and AO and for the flow of 
Hron, Ipeľ, Váh rivers we discovered a decreasing trend over the observed time period. 
Also for SO atmospheric index we identified decreasing trend over the observed time 
period. The average period of individual components were calculated as average 
distance between two local maximums in with IMF component pertaining according to 
Franzke (2010). We observe about a year long period for third IMF component for all 
hydrologic time series. For every IMF component we calculated the variation for the 
given time series and compared with overall variation cleaned from trend (residues). 
Inter-annual and multi-annual influences explain about 44% variation of the flow of the 
river Danube, 37% for the river Hron, and 39% for the Vah and Ipeľ river. We are also 
using a relatively new method of time-dependent internal correlations based on the 
empirical mode decomposition (TDIC) to try to identify some nonlinear relationships 
between selected atmospheric oscillations and hydrological time series. The standard 
calculation of the correlation coefficient is not suitable for nonlinear and non-stationary 
time series. In the last part of our work we offer a hybrid approach for time series 
prediction by the decomposition of the time series using the method iCEEMDAN and 
we compared them with the classical approach without decomposition. After 
decomposition by iCEEMDAN method for each IMF we estimated separate prediction 
by the model chosen. We get the resulting predictions of the original time series by 
counting these various predictions. Then we compared the three prediction models, 
ARIMA model, nonlinear autoregressive model based on feedforward neural networks 
and TBATS model as described in (De Livera, et al., 2010). In all three models, it was 
shown that the hybrid approach in the short-term forecast gets better results than the 
direct estimate of the original time series. 

 
 


