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S t r e s z c z e n i e  

W artykule badano proces zmienności dobowej przepływu w zlewni rzeki Raby. Dane obej-
mujące 11 dwunastoletnich ciągów dobowych przepływów z lat 1961–2002 poddano 
ilościowej analizie rekurencji w celu określenia jej wartości charakterystycznych. Wyniki do-
konanej analizy potwierdzają deterministyczną, nielosową naturę procesu przepływu 
w zlewni Raby w badanych przedziałach czasowych. 

Słowa kluczowe: przepływ dobowy, powtarzalność, ilościowa analiza rekurencji (RQA), de-
terminizm, losowość 

A b s t r a c t  

In the paper a variability process of daily flow in Raba river basin was investigated. The 
recurrence quantification analysis based on 11 twelve years’ series of daily flow from 1961 
till 2002 was carried out. The results of RQA confirm the deterministic, not random nature of 
discharge process in Raba river basin over the investigated periods of time.  

Keywords: daily flow, recurrence, recurrence quantification analysis (RQA), determinism, 
randomness 
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Oznaczenia 
 

H  – funkcja schodkowa Heaviside’a  
M  – liczba stanów  
m – wymiar przestrzeni euklidesowej  
n – długość szeregu czasowego  
Q  – natężenie przepływu 
t – czas 
Xi  – wektor stanu w przestrzeni euklidesowej Rm 
ε  – nieujemna liczba rzeczywista, tzw. parametr odcięcia 
τ – czas opóźnienia 
%recur, %determ, lmax, trend, entropy – wielkości charakteryzujące diagram rekurencyjny 
 
 

1. Wstęp 
 
Odpływ wody korytem rzecznym jest efektem wielu procesów geomorfologicznych, 

biologicznych i hydrometeorologicznych zachodzących w zlewni. Dynamika przepływu, 
nieliniowa i złożona, odzwierciedla bezpośrednie i pośrednie interakcje między opadem, 
ewapotranspiracją, infiltracją, odpływem podziemnym, spływem powierzchniowym 
i innymi procesami a warunkami panującymi w zlewni: jej topografią, rodzajem gleb 
i pokrycia, stanem nasycenia gruntu, wilgotnością powietrza itd. Zlewnia wraz z siecią 
rzeczną stanowią tym samym pewien naturalny nieliniowy układ (system) dynamiczny1, 
w którym jedną z licznych zmiennych tego systemu są wartości przepływów rzecznych.  

W ostatnim czterdziestoleciu dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej dokonał się 
znaczący rozwój metod analizy nieliniowych układów dynamicznych. Jednym z nowoczes-
nych i zyskującym coraz większą popularność narzędziem analizy jest diagram rekuren-
cyjny. Oparta na nim ilościowa analiza rekurencji (RQA2) pozwala na: stwierdzenie loso-
wości albo determinizmu badanego układu wraz z określeniem wielkości tego determi-
nizmu, obliczenie wartości entropii informacyjnej systemu, ocenę stacjonarności/niesta-
cjonarności procesu oraz jego regularności bądź chaotyczności.  

W niniejszym artykule przeprowadzona zostanie analiza przepływu dobowego w zlewni 
rzeki Raby metodą RQA w kilkunastu wybranych posterunkach cieków na podstawie da-
nych z obserwacji obejmujących lata 1961–2002. Jej głównym celem jest ustalenie natury 
(deterministycznej bądź losowej) badanego procesu przepływu rzekami zlewni Raby. Choć 
poświęcono temu zagadnieniu już wcześniejsze prace [3, 4], jest to jednak na tyle kluczowy 
problem (choćby ze względu na dobór właściwego rodzaju modelu matematycznego pro-
cesu do celów symulacji i prognozy), że wydaje się słuszne i celowe ustalenie natury tego 
procesu wieloma niezależnymi metodami. 

 
 

                                                           
1  Układ dynamiczny – model matematyczny realnego zjawiska (fizycznego, chemicznego, biologicz-

nego itp.), którego ewolucja jest wyznaczona jednoznacznie przez stan początkowy, najczęściej jest 
opisany układem równań różniczkowych zwyczajnych (cyt. za: http://encyklopedia.pwn.pl/). 

2  Z ang. Recurrence Quantyfication Analysis. 
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2. Badanie układu dynamicznego 
 
Zasadniczo badanie zmian zachodzących w układzie dynamicznym odbywa się 

w m-wymiarowej przestrzeni stanów (faz) systemu, czyli w tzw. przestrzeni fazowej. 
Wektor stanu systemu X określony przez m zmiennych jest w tej przestrzeni reprezento-
wany punktem. Zmiana stanu systemu oznacza ruch w przestrzeni fazowej; trajektoria tego 
ruchu jest torem przejścia z punktu do punktu przestrzeni, czyli przejścia ze stanu w stan. 
Tym samym trajektoria przedstawia ewolucję układu dynamicznego zachodzącą w czasie. 

 
 

3. Ilościowa analiza rekurencji (RQA) 
 
Diagram rekurencyjny (Recurrence Plot) jest wykresem przedstawiającym powtarzal-

ność (rekurencję) stanów procesu, zjawiska czy układu. Jako narzędzie analizy danych 
może być wykorzystany w nieliniowej analizie układu dynamicznego do pokazania tych 
wszystkich jego stanów, które są dowolnie bliskie innym stanom; dzieje się tak, gdy tra-
jektoria w przestrzeni fazowej wraca w pobliże stanu określonego warunkami początko-
wymi (twierdzenie Poincaré o powrocie [7]). Ważną zaletą diagramu jest możliwość jego 
stosowania zarówno dla dużych, jak i niewielkich zbiorów danych, w tym także niestacjo-
narnych. 

Diagram rekurencyjny został wprowadzony w pracy [1] w celu wizualizacji rekurencyj-
ności stanów Xi w przestrzeni fazowej, w kolejnych zaś latach opracowano ilościową me-
todę jego analizy, nazwaną ilościową analizą rekurencji (Recurrence Quantification Analy-
sis [12, 10, 5] i in.). Diagram, o którym mowa, przedstawia zależność 

 
 ( ) MjiHR jiji ...,,1,, =−−ε= XX  (1) 

gdzie: 
Xi, Xj – stany w przestrzeni Rm, 
M – liczba stanów, 
H – funkcja schodkowa Heaviside’a3, 

X  – norma wektora X w przestrzeni Rm, najczęściej jest to norma euklide-
sowa 4 lub maksymalna5,  

ε – nieujemna liczba rzeczywista, tzw. parametr odcięcia. 
 

Jeśli punkty Xi oraz Xj przestrzeni fazowej są oddalone od siebie nie dalej niż ε, to 
Ri,j = 1, w przeciwnym razie Ri,j = 0. Jak widać, podstawą diagramu określonego 

                                                           
3  H(x) = 1, gdy x ≥ 0; H(x) =  0, gdy x < 0. 
4  X = .],...,,[

1

2
21 ∑

=
=

m

k
km xxxx  

5  X = .max],...,,[
121 xxxx

mim ≤≤
=  
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równaniem (1) jest zero-jedynkowa kwadratowa macierz RMM. Wartość Ri,j = 1 oznaczana 
jest na diagramie punktem czarnym, Ri,j = 0 – punktem białym (brak punktu). Otrzymany 
diagram jest symetryczny względem linii identyczności i = j (głównej przekątnej macierzy), 
która jest zawsze uwidoczniona czarnymi punktami, jako że każdy wektor Xi znajduje się 
nieskończenie blisko samego siebie (Ri,i = 1 ∀ i). W zależności od natury i właściwości 
rozważanego zagadnienia czarne punkty na diagramie tworzą struktury o różnej formie. 
Mogą to być pojedyncze punkty, punkty skupione wzdłuż różnej długości krzywych, linie 
proste ułożone poziomo, pionowo lub skośnie.  

Precyzując: 
– izolowane, pojedyncze punkty oznaczają stany rzadko występujące w procesie (poja-

wiają się również w wypadku procesów losowych lub szumów), 
– linie diagonalne Ri+k,j+k = 1  (k = 1, 2, ..., l; gdzie l – długość linii) występują wtedy, gdy 

pewien fragment trajektorii stanów biegnie równolegle do innego jej segmentu, tj. tra-
jektoria „odwiedza” ten sam rejon przestrzeni fazowej, ale w różnych chwilach; długość 
linii diagonalnej jest zdeterminowana analogiczną ewolucją segmentów trajektorii, 

– linie poziome (pionowe) Ri+k,j = 1  (k = 1, 2, ..., l; gdzie l – długość linii) odpowiadają 
momentom, w których stan systemu się nie zmienia lub zmienia się bardzo powoli. 
Wyróżnia się pięć podstawowych wielkości charakteryzujących diagram rekurencyjny: 

1) %recur; procentowy stosunek liczby stanów rekurencyjnych, czyli powtarzalnych (czar-
nych kropek na diagramie) do liczby wszystkich stanów systemu, 

2) %determ procent punktów rekurencyjnych tworzących segmenty liniowe (fragmenty 
linii) równoległe do głównej przekątnej diagramu; ogólnie, obecność takich linii ujaw-
nia, że badany system (proces, zjawisko) jest deterministyczny, a wartość %determ jest 
miarą stopnia determinizmu, 

3) lmax; długość najdłuższej występującej na diagramie linii równoległej do głównej jego 
przekątnej. Według [9] wartość lmax jest proporcjonalna do odwrotności największego 
dodatniego wykładnika Lapunowa6 i wg [6] może być użyta jako estymator dolnej gra-
nicy sumy dodatnich wykładników Lapunowa. Im niższa wartość lmax, tym bardziej 
chaotyczny jest proces deterministyczny, 

4) trend; współczynnik regresji liniowej wartości %recur w funkcji odległości od głównej 
przekątnej diagramu; wielkość ta dostarcza informacji o niestacjonarności badanego 
procesu (mała wartość trend wskazuje na jego stacjonarność), a w szczególności o ist-
nieniu bądź nieistnieniu liniowego bądź periodycznego trendu zmian przebiegu procesu, 

5) entropy; entropia Shannona7 [8] będąca średnią miarą informacji związaną z rozkładem 
prawdopodobieństwa długości segmentów liniowych na diagramie równoległych do 
głównej przekątnej; wielkość entropy odzwierciedla złożoność diagramu ze względu na 
linie diagonalne (wysoka wartość entropy jest typowa dla zachowań periodycznych 
układu dynamicznego, niska odpowiada układom chaotycznym, a bardzo niska (zerowa 
bądź bliska zeru) nieskorelowanemu szumowi). 

 

                                                           
6  Wykładniki Lapunowa określają wrażliwość układu dynamicznego na warunki początkowe. Sys-

tem m-wymiarowy ma m wykładników tworzących tzw. spektrum Lapunowa. 
7  Entropia Shannona mierzy średnią ilość informacji związaną z rozkładem prawdopodobieństwa 

p(a) zmiennej losowej A (przyjmującej wartości a); entropię tę opisuje wzór ∑−=
a

apapAH ).(log)()(  
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4. Obszar i metodyka badań 
 

Rzeka Raba jest prawostronnym górskim dopływem Wisły o długości 131,9 km 
i powierzchni zlewni 1537,1 km2 [2]. Dane dotyczące przepływów dobowych pochodzą 
z obserwacji stanów wody dokonanych w posterunkach wodowskazowych na cieku głów-
nym i jego dopływach. Analizą objęto 11 ciągów wartości natężenia przepływu Q(t) 
w wymienionych w tab. 1 przekrojach wodowskazowych; są to średnie dobowe wartości 
przepływu z lat 1961–2002. Pojedynczy zbiór danych zawiera 4383 elementy. Ciąg pomia-
rowy z posterunku Dobczyce (1991–2002) obejmuje okres pełnej pracy wybudowanego 
w 1986 r. zbiornika retencyjnego i jest rozpatrywany z uwzględnieniem tego faktu.  

 
T a b e l a  1 

Wzięte pod uwagę przekroje wodowskazowe i okresy obserwacji przepływów 

Lp. Rzeka Przekrój 
wodowskazowy 

Kilometr 
rzeki 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Okres obserwacji 
[lata] 

Liczba lat 
obserwacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Raba Rabka 1 113,9 58 1961–1972 12 
2 Raba Kasinka Mała 95,8 353,1 1971–1982 12 
3 Raba Stróża 80,6 644,1 1981–1992 12 
4 Raba Dobczyce 61,9 768,4 1991–2002 12 
5 Raba Proszówki 21,5 1470,4 1991–2002 12 
6 Poniczanka Rabka 0,5 33,1 1972–1983 12 
7 Mszanka Mszana Dolna 3,1 166,3 1991–2002 12 
8 Lubieńka Lubień 0,4 46,9 1986–1997 12 
9 Krzczonówka Krzczonów 2 87,9 1971–1982  12 

10 Krzyworzeka Marwin 2,5 77,7 1975–1986 12 
11 Stradomka Łapanów 14,8 213,1 1961–1972 12 

 

Materiałem empirycznym był n-dniowy szereg czasowy natężenia przepływu Qi, i = 1, 
2, ..., n (n jest wielokrotnością dni w roku). Dla każdego szeregu Qi z użyciem darmowego 
oprogramowania pobranego ze strony http://homepages.luc.edu/~cwebber/ przeprowadzono 
analizę RQA. Przyjęto dla niej następujące wartości parametrów: τ = delay = 1,  
m = embed = 1 (proces bez rekonstrukcji przestrzeni stanów), ε = radius = 0, co oznacza, że 
zależność (1) przyjmie wtedy postać 

 

 ( ) njiQQHR jiji ...,,1,0, =−−=  (2) 
 

Jeśli Qi = Qj, to Ri,j = 1, w przeciwnym razie Ri,j = 0.  
Następnie dla każdego szeregu Qi powtórzono analizę rekurencji z włączoną dodatkową 

opcją randomizacji (randseq = yes), której skutkiem jest losowe przestawienie elementów 
zbioru źródłowego przed dokonaniem analizy. Stwarza to możliwość porównania ze sobą 
wyników analizy sprzed randomizacji zbioru danych i po jej dokonaniu; chodzi w szczególności 
o zmienne %determ i entropy. Im bardziej deterministyczny jest sygnał wejściowy repre-
zentowany zbiorem danych, tym bardziej wartości wspomnianych zmiennych będą zmie-
nione (ulegną zmniejszeniu po randomizacji). W wypadku sygnałów losowych wartości te 
pozostaną niezmienione [11]. 



 46 

W kolejnych krokach każdy szereg Qi poddany został badaniu metodą rekurencji 
w mniejszej (niż dwunastoletnia) skali czasowej: najpierw czteroletniej, a następnie rocznej.  

 
 

5. Wyniki i dyskusja 
 
Diagramy rekurencyjne dwunastoletnich dobowych ciągów natężenia przepływu 

w zlewni rzeki Raby przedstawiono na rys. 1. Wykresy górne na rys. 1 otrzymane dla cią-
gów źródłowych zestawione zostały z diagramami dolnymi uzyskanymi przy włączonej 
opcji randomizacji (ranseq = yes). U dołu każdego diagramu pokazano wartości szeregu 
czasowego Qi analizowanych przepływów z zaznaczeniem okresu obserwacji, którego 
dotyczą. Wszystkie górne wykresy z rys. 1 ujawniają powtarzalność stanów procesu nawet 
przy zerowej wartości parametru odcięcia ε. Widoczne są skupiska punktów w postaci 
różnego rodzaju i różnej wielkości struktur ułożonych poziomo, pionowo i skośnie. Po 
lewej stronie diagramów wyszczególniono zasadnicze informacje liczbowe. Z punktu 
widzenia prowadzonej analizy najistotniejsze z nich to: procent determinizmu procesu 
(%determ) i entropia informacyjna procesu (entropy). W tabelach 2a i b oraz 3a i b za-
mieszczono rezultaty dokonanej analizy rekurencji obejmujące wspomniane dwie wielko-
ści, tj. uzyskane wartości zmiennych %determ i entropy. 

Zaprezentowane wyniki obliczeń ujawniają determinizm badanego procesu, który jest 
jeszcze wyraźniej widoczny po przejściu z większego (dwunastoletniego) okna czasowego 
do mniejszego (czteroletniego) i najmniejszego (rocznego); zmienna %determ wówczas 
rośnie (tab. 2a, kolumny 2, 4, 6, 8, 10; tab. 2b, kolumny 2, 4, 6, 8, 10, 12) i przyjmuje 
wartości z przedziału 26,4–89,6% dla rzeki Raby oraz wartości z przedziału 39,1–62,2% 
dla dopływów; zaś średni stopień determinizmu wynosi 47%. Najwyższy determinizm, 
prawie dwukrotnie wyższy od średniego, występuje w przekroju Dobczyce, co można 
wiązać z antropopresją, a w szczególności z faktem sterowania odpływem ze zbiornika 
retencyjnego. Na taką interpretację wartości zmiennej %determ w tym wypadku wskazuje 
m.in. porównanie wyników otrzymanych dla ciągów pomiarowych z posterunku Dobczyce 
i Proszówki, a obejmują one ten sam okres obserwacji. Natomiast bez uwzględniania prze-
kroju Dobczyce wartości zmiennej %determ są niższe (od 26,4 do 62,2; średnio 42,8%); nie 
zmienia to jednak wniosku dotyczącego ujawnienia determinizmu.  

Entropia Shannona (entropy) jest niska (średnio 1,6), lecz różna od zera, co odpowiada 
procesom nielosowym. Losowe przestawienie elementów w badanych szeregach czaso-
wych (randseq = yes) ma istotny wpływ na wyniki analizy RQA (rys. 1, tab. 3a i b). Kon-
centrując uwagę na zmiennej %determ sprzed randomizacji i po niej (kolumny 4 i 5 w tab. 
3a i b), można zauważyć, że we wszystkich rozpatrywanych przypadkach nastąpił gwał-
towny spadek jej wartości z kilkudziesięciu do 1,5–3% (średnio z 40% do 2%). Podobne 
porównanie zmiennej entropy (kolumny 6 i 7 w tab. 3a i b) pokazuje, że wszystkie jej 
wartości uległy istotnemu zmniejszeniu (średnio ponad 60-krotnie: z 1,61 do 0,025 dla 
rzeki Raby oraz średnio ponad 20-krotnie: z 1,48 do 0,07 dla jej dopływów). Taki efekt 
randomizacji świadczy o istnieniu deterministycznej struktury w badanych ciągach prze-
pływów rzeki Raby i tym samym w pełni potwierdza wnioski wynikające z wcześniejszych 
obliczeń (tab. 2a i b).  
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Rys. 1. Diagramy analizy rekurencji dla poszczególnych posterunków wodowskazowych  

zlewni Raby. Numeracja wykresów podana w prawym górnym rogu zgodna z tab. 1. Górny diagram – 
przed randomizacją zbioru źródłowego, dolny diagram – po jego randomizacji (randseq = yes) 

Fig. 1. RQA plots for given cross-sections of Raba river basin. The numbering of plots placed 
in the top right-hand corner is consistent with the table 1. Upper plot – before randomisation of 

sorce file, lower plot – after its randomisation (randseq = yes)
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Rys. 1. Cd. 

Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Rys. 1. Cd. 

Fig. 1. Continued 
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Fig. 1. Continued 
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Rys. 1. Cd. 

Fig. 1. Continued 
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T a b e l a  2a 

Wybrane wyniki analizy ilościowej rekurencji (RQA) dla rzeki Raby 

 1 2 3 4 5 

Okres 
obserwacji 

[lata] 

Raba/Rabka 1 
 

(1961–1972) 

Raba/ 
Kasinka Mała
(1971–1982) 

Raba/Stróża 
 

(1981–1992) 

Raba/Dobczyce
 

(1991–2002) 

Raba/Proszówki 
 

(1991–2002) 

 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm
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tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 lat (1–12) 44,933 1,424 17,093 0,88 24,495 1,195 87,648 3,325 25,817 1,207 
4 lata (1–4) 53,163 1,626 25,28 1,059 36,859 1,427 91,205 3,452 39,611 1,357 
4 lata (5–8) 44,762 1,367 16,19 0,939 27,2 1,303 87,988 3,179 23,632 1,145 

4 lata (9–12) 46,308 1,446 24,26 0,959 22,889 1,005 89,882 3,72 30,455 1,384 
Średnia 
za 4 lata 48,078 1,48 21,91 0,986 28,98 1,245 89,69 3,45 31,23 1,3 

1 rok (1) 68,114 2,256 32,126 1,031 48,705 1,865 89,981 3,8 29,006 0,897 
1 rok (2) 62,697 1,916 29,009 1,041 44,513 1,432 85,970 2,943 42,115 1,435 
1 rok (3) 37,472 1,075 36,376 1,351 47,416 1,690 96,555 4,219 57,106 1,569 
1 rok (4) 52,371 1,319 15,138 0,402 32,196 1,034 85,938 2,633 40,931 1,487 
1 rok (5) 47,941 1,675 14,969 0,523 28,313 1,148 84,065 3,261 42,119 2,137 
1 rok (6) 50,096 1,341 26,422 1,048 30,262 1,390 90,092 3,365 25,333 1,048 
1 rok (7) 57,098 1,861 23,881 1,34 34,24 1,286 87,283 3,128 22,861 0,665 
1 rok (8) 42,074 1,13 19,694 0,535 32,652 1,180 95,402 3,223 29,858 1,005 
1 rok (9) 64,157 1,862 33,224 1,129 26,075 1,100 86,804 2,847 29,790 1,207 

1 rok (10) 36,998 0,94 18,495 0,86 26,056 1,033 80,777 2,941 31,874 1,260 
1 rok (11) 44,019 1,385 26,676 0,682 23,462 0,686 96,107 4,916 40,982 1,552 
1 rok (12) 43,214 1,223 40,32 1,106 26,506 1,168 95,773 4,242 33,049 1,382 
Średnia 
za rok 50,521 1,499 26,361 0,921 33,366 1,251 89,562 3,460 35,419 1,304 
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T a b e l a  2b 

Wybrane wyniki analizy ilościowej rekurencji (RQA) dla dopływów rzeki Raby 

 1 2 3 4 5 6 

Okres 
obserwacji 

[lata] 

Poniczanka/ 
Rabka 

 
(1972–1983) 

Mszanka/ 
Mszana 
Dolna 

(1991–2002)

Lubieńka/ 
Lubień 

 
(1986–1997)

Krzczonówka/
Krzczonów 

 
(1971–1982) 

Krzyworzeka/ 
Marwin 

 
(1975–1986) 

Stradomka/ 
Łapanów 

 
(1961–1972) 

 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

%
de

te
rm

 

en
tr

op
y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 lat(1–12) 36,79 1,33 30,02 1,34 55,34 1,96 35,1 1,38 46,4 1,58 36,98 1,29 
4 lata (1–4) 35,94 1,21 39,21 1,41 68,58 2,44 43,38 1,68 52,21 1,71 52,72 1,66 
4 lata (5–8) 26,67 1,01 32,92 1,27 57,54 1,88 34,77 1,4 51,85 1,62 35,35 1,1 
4 lata(9–12) 50,27 1,72 35,36 1,59 47,98 1,75 36,53 1,3 59,26 2,1 36,9 1,13 
Średnia 
za 4 lata 37,63 1,31 35,83 1,42 58,03 2,02 38,23 1,46 54,44 1,81 41,66 1,3 

1 rok (1) 52,56 1,92 36,24 1,18 64,36 2,07 41,5 1,72 50,42 1,5 64,43 1,86 
1 rok (2) 43,7 1,05 48,34 1,57 82,67 2,7 45,14 1,74 56,36 1,8 54,09 1,92 
1 rok (3) 34,9 1,4 41,07 1,23 67,83 2,4 66,19 2,4 64,45 1,93 51,36 1,52 
1 rok (4) 24,73 0,86 41,41 1,31 69,51 2,57 44,87 1,52 51,39 1,45 44,2 1,32 
1 rok (5) 37,53 1,38 47,61 1,55 63,6 1,8 31,09 1,08 60,74 1,87 37,19 0,96 
1 rok (6) 34,91 1,15 31,8 1,35 48,36 1,64 49,08 1,62 43,89 1,18 47,77 1,55 
1 rok (7) 23,22 0,75 40,08 1,14 75,5 2,94 42,02 1,45 63,16 1,6 31,32 0,87 
1 rok (8) 30,14 1,57 30,22 1,01 71,33 2,14 30,73 1,00 55,51 1,7 27,34 0,82 
1 rok (9) 32,72 1,19 34,65 1,22 71,85 2,2 38,58 1,34 44,51 1,27 40,51 1,22 

1 rok (10) 55,69 1,6 52,11 2,21 46,29 1,77 25,04 1,07 38,85 1,07 25,48 0,76 
1 rok (11) 65,97 2,1 38,77 2,01 31,52 1,00 40,66 1,23 40,47 1,24 40,16 1,13 
1 rok (12) 70,46 2,09 27,37 0,81 53,15 1,77 51,38 1,49 87,06 3,33 43,61 1,43 
Średnia 
za rok 42,21 1,42 39,14 1,38 62,16 2,08 42,19 1,47 54,73 1,66 42,29 1,28 
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T a b e l a  3a 

Zestawienie wybranych wyników analizy ilościowej rekurencji (RQA) dla rzeki Raby  
przy wyłączonej/włączonej opcji randomizacji (randseq = no/yes) 

%determ entropy 
Lp. 

Rzeka/ 
przekrój 

wodowskazowy 

Okres obserwacji 
(12 lat) randseq = no randseq = yes randseq = no randseq = yes 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Raba/Rabka1 1961–1972 44,933 1,895 1,424 0,078 
2 Raba/Kasinka Mała 1971–1982 17,093 0,782 0,88 0,000 
3 Raba/Stróża 1981–1992 24,495 0,772 1,195 0,000 
4 Raba/Dobczyce 1991–2002 87,648 1,878 3,325 0,045 
5 Raba/Proszówki 1991–2002 25,817 0,722 1,207 0,000 
  średnio 40,00 1,21 1,61 0,025 

 
 

T a b e l a  3b 

Zestawienie wybranych wyników analizy ilościowej rekurencji (RQA) dla dopływów  
rzeki Raby przy wyłączonej/włączonej opcji randomizacji (randseq = no/yes)  

%determ entropy 
Lp. 

Rzeka/ 
przekrój 

wodowskazowy 

Okres obserwacji 
(12 lat) randseq = no randseq = yes randseq = no randseq = yes 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Poniczanka / 
Rabka 1972–1983 36,785 3,000 1,331 0,093 

2 Mszanka / 
Mszana Dolna 1991–2002 30,016 0,978 1,340 0,040 

3 Lubieńka / 
Lubień 1986–1997 55,337 3,020 1,955 0,107 

4 Krzczonówka / 
Krzczonów 1971–1982 35,096 1,642 1,376 0,043 

5 Krzyworzeka / 
Marwin 1975–1986 46,400 2,388 1,578 0,100 

6 Stradomka / 
Łapanów 1961–1972 36,981 1,496 1,288 0,038 

  średnio 40,103 2,087 1,478 0,070 

 
 

6. Podsumowanie 
 
Naturę przepływu dobowego z lat 1961–2002 w zlewni rzeki Raby badano z zastosowa-

niem jednolitej metodyki. Uzyskane wyniki analizy RQA są spójne i jednoznaczne. We 
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wszystkich badanych przypadkach – zarówno dla samej rzeki Raby, jak i jej dopływów – 
widoczna jest deterministyczna natura badanego procesu w obserwowanym czasie i to bez 
konieczności dokonywania rekonstrukcji przestrzeni jego stanów (faz). Wykryty procent 
determinizmu nie jest wysoki (w zaleŜności od przyjętego okna czasowego wynosi średnio 
42–47%); jedynym wyjątkiem jest przekrój Dobczyce na Rabie, dla którego wartość ta 
wzrasta do prawie 90% (rys. 3), stanowiąc element odstający w zbiorze wartości zmiennej 
%determ. Ujawniony wysoki determinizm moŜna w tym wypadku wiązać z pracą zbiornika 
retencyjnego w Dobczycach. Analiza rekurencji potwierdza zatem, Ŝe zbiornik retencyjny 
wraz ze sterowaniem przez człowieka jego pracą stanowi element silnie deterministyczny 
w układzie rzecznym.  

 

 

Rys. 3. Wykryty metodą RQA determinizm ciągów dobowych wartości przepływu w wybranych 
posterunkach zlewni Raby dla okna czasowego 12-letniego, 4-letniego i rocznego 

Fig. 3. Determinism revealed by RQA in the investigated time series of daily flow of selected 
cross-sections of Raba basin for twelve years’, four years’, one year’s time window 
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Potwierdzeniem nielosowej natury badanego procesu jest efekt przeprowadzonej ran-
domizacji źródłowych ciągów pomiarowych, który bezsprzecznie i każdorazowo wskazuje 
na determinizm badanych szeregów czasowych. 

Rezultaty pracy są zgodne z wynikami uzyskanymi niezależnie za pomocą testu SSS 
[4]. Dalsza analiza danych – np. w zrekonstruowanej przestrzeni stanów procesu – może 
dostarczyć więcej informacji o badanym procesie. Uzyskane wyniki otwierają drogę do 
bardziej wnikliwych badań determinizmu procesu przepływu rzeki górskiej. 
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