
Лабораторна робота 9 
 

Часові ряди 
(виділення періодичних складових) 

 
Створимо нову таблицю даних, у якій 100 спостережень (Cases). Першу змінну VAR1 

задамо формулою згідно свого варіанту: 
Варіант 
(номер в списку) 

Формула 

КНС-11  
1 = 0.95*sin(2.2*Pi*0.4*V0) + 0.4*sin(2.3*Pi*0.2*V0) + 3.4 
2 = 0.85*sin(3*Pi*0.4*V0) + 0.4*sin(3*Pi*0.3*V0) – 2.2 
3 = 3.2 + 0.75*sin(2*Pi*0.3*V0) + 0.4*sin(3*Pi*0.5*V0) 
4 = 5 + 0.85*sin(3*Pi*0.4*V0) + 0.4*sin(3*Pi*0.3*V0) 
5 = 3.7 + 0.55*sin(2.5*7*V0) + 0.24*sin(2.5*Pi*0.5*V0 
6 = 3.5 + 0.7*sin(2.5*Pi*0.4*V0) + 0.4*sin(2.5*Pi*0.5*V0) 
КН-31  
1 = 0.8*sin(2*Pi*0.5*V0) + 0.4*sin(2*Pi*0.3*V0) + 3 
2 = 0.47*sin(3.3*Pi*0.2*V0) + 3.5 + 0.6*sin(2.4*Pi*0.3*V0)  
3 = 0.4*sin(2*Pi*0.6*V0) + 4.5 + 0.8*sin(2*Pi*0.7*V0)  
4 = 0.56*sin(3.5*Pi*0.15*V0) + 3.5 + 0.6*sin(2.4*Pi*0.24*V0)  

 
У нашому прикладі: 

= 0.9*sin(2*Pi*0.4*V0) + 0.4*sin(2*Pi*0.2*V0) + 4 
де V0 – це змінна, що послідовно набуває значень від 1 до 100 (тобто номер 
спостереження по порядку). Зауважимо, що змінна VAR1 є сумою двох періодичних 
функцій. Числа 0.4 та 0.2 – це частоти коливань, а числа 2.5=1/0.4, 5=1/0.2, 
відповідно, періоди коливань. 0.9 та 0.4 - амплітуди першого та другого коливань. 

Проаналізуємо цей часовий ряд. Виконаємо Statistics -> Advanced Linear/ 
Nonlinear Models -> Time Series/Forecasting (див. рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
У вікні, що з’явиться (див. рис. 2), виберемо у Variables змінну VAR1 і натиснемо 

кнопку Spectral (Fourier) Analysis. Для того, щоб побачити графік нашого ряду, у вікні, 
що з’явиться перейдемо у закладку Review series і натиснемо першу кнопку Plot біля 
кнопки Review highlighted variables (див. рис. 3). 



 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Як і слід було очікувати, графік (див. рис. 4) демонструє періодичну поведінку 

нашого часового ряду. Перейдемо у закладку Quick і натиснемо кнопку Single Fourier 
Analysis (див. рис. 5). 

 
Рис. 4 



 
Рис. 5 

 
Натиснемо кнопку Periodogram, у вікні що з’явилось (див. рис. 6). З’явиться 

графік (див. рис. 7), піки якого відповідають частотам коливань, що входять у часовий 
ряд, з великою амплітудою. У нашому випадку це 0.4 та 0.2. 

Кнопка Spectral density дає змогу побудувати згладжену періодограму за 
допомогою спектрального вікна, яке можна вибрати зі списку на закладці Advanced. 
Оберемо, наприклад, Daniel (див. рис. 8). Отримуємо графік (див. рис. 9), який 
відрізняються від періодограми з малюка 7. 

Змінюючи внизу вікна опції з Frequency на Period і натискаючи кнопку 
Periodogram отримуємо графік (див. рис. 10) з піками, що відповідають періодам 2.5 та 
5. Таким чином можемо визначити найважливіші періодичні компоненти, що присутні у 
змінній VAR1. 

 

 
Рис. 6 



 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

 
Рис. 9 



 
Рис. 10 

 
Натиснувши кнопку Summary (див. рис. 6,  8) отримаємо таблицю (див. рис. 11), у 

якій  перші два стовпці – це частоти і періоди, які їм відповідають. У наступник стовпцях 
показано з яким коефіцієнтом відповідні синуси чи косинуси входить у ряд Фур’є 
розкладу змінної VAR1. Червоним кольором виділені великі значення, що в даному 
випадку відповідають частотам 0.2 та 0.4; решта коефіцієнтів близькі до нуля. 

 
Рис. 11 

 
Відкриємо файл Sunspot.sta. У цьому файлі міститься щорічна інформація про 

кількість плям на сонці. Будемо вивчати періодичність сонячної активності. 
Виконаємо Statistics -> Advanced Linear/ Nonlinear Models -> Time 

Series/Forecasting -> Spectral (Fourier) Analysis. Побудуємо, як і в попередньому 



прикладі, графік часового ряду (див. рис. 12). Бачимо, що у даних спостерігається певна 
періодичність. 

 
Рис. 12 

 
Перейдемо у закладку Quick і оберемо Single Fourier Analysis. Відмітимо опцію 

Frequency і натиснемо кнопку Spectral density. На графіку, що з’явився (див. рис. 13), 
спостерігаємо дві періодичні складові, які домінують над усіма іншими. 

Натиснувши кнопку Summary отримаємо таблицю з коефіцієнтами синусів та 
косинусів для кожної з частот. Проте з даної таблиці важко одразу визначити найбільш 
важливі періодичні складові. Для того, щоб одразу побачити, яким частотам 
відповідають найбільші за модулем коефіцієнти, перейдемо у закладку Advanced і 
натиснемо кнопку N largest values. В отриману таблицю (див. рис. 14) виведено 10 
значень з найбільшими амплітудами. Бачимо, що основний період сонячної активності 
становить трохи більше 11 років. Є ще інша вагома періодична компонента з періодом 
близько 80 років. 

Якщо у закладці Quick відмітити Period і натиснути Periodogram, то на графіку, 
що з’явився (див. рис. 15), спостерігаємо ці дві періодичні складові, які домінують над 
усіма іншими. 



 
Рис. 13 

 

 
Рис. 14 

 

 
Рис. 15 

 



 
Завдання. 

Виконати аналіз часового ряду, заданого формулою в табл.1. згідно свого варіанту 
за зразком, представленим вище. Звіт повинен включати одержані за результатом аналізу 
графіки і пояснення до них. 

Дати відповіді на контрольні запитання. 
 

Контрольні запитання 
1. Як запустити модуль, призначений для аналізу часових рядів? 
Що означає червоний колір цифр на рис. 11? 


