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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo mreže vidljivosti in njihovo uporabo za analizo 
časovnih vrst. Različne časovne vrste pretvorimo v mreže, pri čemer povezave v mreži tvorimo 
na podlagi pogoja neposredne vidljivosti. Analiziramo različne primere časovnih vrst in 
strukture mreže vrednotimo glede na lastnosti dane časovne vrste. V nadaljevanju študijo 
nadgradimo in na enak način analiziramo primere realnih reliefov. Pri tem se osredotočimo na 
strukturne razlike v mrežah vidljivosti, ki jih zgradimo iz podatkov mladega gorovja Alp starega 
okoli 65 milijon let ter starejšega, 500 milijonov let starega gorovja Apalačev. 

 
Ključne besede: analiza časovnih vrst, mreže vidljivosti, mrežna analiza,  relief, topografija. 

 
ABSTRACT 

In this seminar we study visibility networks and their application for analysing time series. We 
use direct visibility condition to convert different time series into networks. We analyse 
different examples of time series and compare the structure of networks with respect to the 
characteristics of a given time series. Next, we upgrade our analysis and apply the same method 
for the analysis of a real geographical terrain. We focus on structural differences in the visibility 
networks, which be build from the data of young, 65 million years old Alps and older, 500 
million years old Appalachian mountain range. 
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1 Uvod 

Časovne vrste lahko predstavljajo kakršnekoli meritve ali serijo podatkov, ki si časovno sledijo 
in so največkrat podani v enakih intervalih. Z njimi se srečujemo v statistiki pri procesiranju 
signalov, napovedovanju vremena, v finančni matematiki, biometriki, itd. [1]. Analize časovnih 
vrst se najpogosteje lotevamo na dva načina: lahko napovedujemo naslednje vrednosti na 
podlagi že izmerjenih podatkov, kar predvsem uporabljajo v ekonomiji, lahko pa se posvetimo 
preučevanju dinamičnih lastnosti in odstopanj v vrstah, ki jih povzročijo različni procesi. Na 
primer: vrsta zaporednih impulzov lahko poškoduje del možganov, spremembe v temperaturi 
morja lahko vplivajo na število rib, itd. [1, 2]. Vse to so razlogi, zakaj se v zadnjih desetletjih 
časovne vrste intenzivno preučuje, vedno znova pa se razvijajo tudi novi metodološki pristopi 
[2, 3].  

Leta 2008 je Lucas Lacasa s sodelavci predlagal novo metodo za analizo časovnih vrst [4]. 
Predstavili so preprosto metodo za algoritem vidljivosti, ki pretvori časovno vrsto v mrežo, in 
sicer tako, da vozle predstavljajo vrhovi časovne vrste, ki jih med seboj povežemo, če ustrezajo 
kriteriju neposredne vidljivosti. Takšna mreža v svoji strukturi ohranja lastnosti časovne vrste. 
Mreže periodičnih vrst so regularne, mreže iz naključnih časovnih vrst tvorijo naključno mrežo, 
fraktalne časovne vrste pa se pretvorijo v skalno neodvisne mreže. Z metodo lahko 
obravnavamo različne probleme, kot je ocena Hurstovega eksponenta v fraktalnih vrstah, 
razlike med nekoreliranimi in koreliranimi stohastičnimi procesi, vrednotenje kaotičnosti, 
filtriranje šuma ipd. [5]. 

Navedimo nekaj konkretnih in zanimivih primerov, kjer je metoda bila uporabljena za analizo 
realnih časovnih vrst. Leta 2009 so z metodo vidljivosti analiziral podatke o številu orkanov 
[6]. Pokazali so, da se porazdelitev števila povezav vozlov ujema z naključno Poissonovo 
porazdelitvijo. V mreži so prepoznali vozle z večjim številom povezav kot anomalna leta z 
velikim številom orkanov, ki so obdana z leti z relativno majhno stopnjo orkanov. V letu 2014 
so obravnavali podatke o številu nočitev v Italiji in na otoku Elba [7]. Mreži dobljeni iz teh 
časovnih vrst izkazujeta lastnosti mrež malega sveta, ter sta si v topologiji podobni, kar 
nakazuje na samo-podobnost sistema. Z metodo neposredne vidljivosti so tudi analizirali 
dinamiko interakcij med srčnim utripom ter dihanjem v različnih fazah človeškega spanca [8]. 
Pokazali so razlike v nekaterih mrežnih merah glede na različne faze spanca. 

V diplomskem seminarju bomo obravnavali uporabo metode mrež vidljivosti za analizo 
časovnih vrst. Pri tem bomo analize opravili na konkretnih primerih časovnih vrst, ki se 
kvalitativno razlikujejo v dinamiki. Dobljene mreže bomo ovrednotili z osnovnimi 
metodološkimi pristopi s področja mrežne znanosti. Nadalje bomo metodo mreže vidljivosti 
nadgradili, tako da bomo z njo lahko ovrednotili tudi realne reliefe. Podobno kot pri časovnih 
vrstah pričakujemo, da se bodo topološke lastnosti mrež reliefov razlikovale glede na 
topografske lastnosti reliefa.  

V poglavju 2 bomo najprej predstavili metodologijo, kako iz časovnih vrst zgradimo mreže in 
nato vpeljali osnovne mrežne parametre, s katerimi bomo mreže vrednotili. Predstavili bomo 
različne primere časovnih vrst ter jih analizirali (poglavje 3). Nadalje bomo predstavili 
nadgradnjo metode in analizirali dva primera reliefov različno starih gorovij (poglavje 4). 
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2 Časovne vrste in vidljivostne mreže 

Časovno vrsto definiramo kot zaporedje nekih vrednosti, ki si časovno sledijo. Najpogosteje si 
vrednosti sledijo v enakih zaporednih časovnih intervalih. Kot primere časovnih vrst lahko 
vzamemo različne meritve v fiziki, medicini, ekonomiji ali katerikoli drugi vedi (npr. 
spreminjanje temperature, meritve EKG-ja, vrednosti delnic, itd.). Sami se bomo osredotočili 
na vrste, ki jih z različnimi modeli generiramo sami in nam prikazujejo različno dinamiko, saj 
bomo z njimi lahko bolje testirali zanesljivost našega algoritma in ovrednotili rezultate. 

V programskem jeziku C++ napišemo program, ki najprej dani časovni vrsti poišče 
maksimume, ki predstavljajo vozle mreže. Med izbranim parom vrhov si predstavljamo 
namišljeno premico in preverimo, če je katerakoli vmesna vrednost časovne vrste večja od 
vrednosti premice v tej točki. Če ni, to pomeni, da se vrhova med seboj vidita in pogoj za 
povezavo je izpolnjen. Vrha 𝑖 in 𝑗 sta torej povezana, če za vsako vmesno vrednost vrste velja: 

𝑥(𝑡) < 𝑥! + )𝑥" − 𝑥!+
𝑡! − 𝑡
𝑡! − 𝑡"

		, (1) 

kjer 𝑥(𝑡) predstavlja vrednost vrste za vsak čas 𝑡 med 𝑡" in 𝑡!, 𝑥" in 𝑥! pa sta vrednosti 𝑖-tega in 
𝑗-tega vrha. S tem postopkom gremo skozi vse možne pare vrhov in si sproti v seznam 
izpisujemo indekse parov vrhov, za katere smo ugotovili, da se med seboj vidijo. Na podlagi 
teh podatkov zgradimo mrežo, kot je ponazorjeno na sliki 1. Za vrednotenje mrež moramo 
vpeljati mrežne parametre. Opis mrež in mrežnih mer temelji na razlagah v knjigi Network 
Science [9]. Mreža sestoji iz vozlov in povezav med njimi. Mrežo najlažje predstavimo z 
matriko sosednosti, ki je dimenzije 𝑁	 × 	𝑁, kjer 𝑁 predstavlja število vozlov v mreži. Element 
matrike 𝑑"! je enak 1, če sta 𝑖-ti in 𝑗-ti vozel povezana, in 0, če nista. Omejimo se na 
neusmerjene in neobtežene mreže. Mreža je neusmerjena, ko povezave med vozli nimajo 
določene smeri, kar pomeni, da ne razlikujemo med povezavo od vozla 𝑖 do 𝑗 in povezavo od 𝑗 
do 𝑖. Če ne upoštevamo jakosti povezav med vozli, ampak se omejimo samo na binaren opis, 
torej povezava je, ali pa je ni, pa je mreža neobtežena. V nadaljevanju definirajmo nekaj 
osnovnih mer za vrednotenje topoloških lastnosti mrež.Povprečni koeficient gručavosti mreže 
(〈𝑐𝑐〉) dobimo tako, da najprej izračunamo koeficient gručavosti za vsak vozel posebej. 
Koeficient gručavosti določenega vozla 𝑖 (𝑐𝑐") pove, kako dobro so njegovi sosedi povezani 
med seboj in je definiran kot razmerje med številom povezav med sosedi in vsemi možnimi 
povezavami: 

𝑐𝑐" =
2𝐾"

𝑘"(𝑘" − 1)
		, (2) 

kjer je 𝑘" število povezav vozla 𝑖, 𝐾" pa število obstoječih povezav med sosedi vozla 𝑖. 
Koeficient gručavosti danega vozla je torej enak 0, če njegovi sosedi nimajo povezav, če pa 
med sosedi obstajajo vse možne povezave, je koeficient gručavosti enak 1. Povprečni koeficient 
gručavosti celotne mreže je torej: 
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〈𝑐𝑐〉 =
1
𝑁9𝑐𝑐" 		.

#

"$%

 (3) 

V mreži nas zanima tudi geodetska razdalja med posameznimi vozli. Geodetska dolžina poti 
med 𝑖-tim in 𝑗-tim vozlom (𝑙"!) je definirana kot število korakov oz. povezav, ki jih moramo 
narediti, da pridemo on enega vozla do drugega po najkrajši možni poti. Povprečna dolžina poti 
celotne mreže je torej: 

〈𝑙〉 =
1

𝑁(𝑁 − 1)9𝑙"!
"&!

		. (4) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. a) Primer sheme časovne vrste 𝑥(𝑡) v odvisnosti od časa 𝑡 za nekaj splošnih vrednosti. b) Oštevilčeni 
vrhovi iste časovne vrste prikazani s stolpci; med tistimi, ki izpolnjujejo pogoj vidljivosti, smo narisali povezavo. 
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Zanima nas tudi verjetnostna porazdelitev števila povezav vozlov mreže (𝑃(𝑘)), ki je definirana 
kot razmerje med številom vozlov s 𝑘 povezavami (𝑁') in številom vseh vozlov: 

𝑃(𝑘) =
𝑁'
𝑁 		. 

(5) 

Velja, da je: 

9𝑃(𝑘) = 1		
(

'$%

. (6) 

Vozlom lahko pripišemo tudi skupnosti, za katere velja, da so njihovi vozli bolje povezani med 
seboj kot pa z ostalimi vozli mreže. Kvaliteto razdelitve mreže v skupnosti določa modularnost 
𝑀, ki jo definiramo kot: 

𝑀 =9>
𝐿)
𝐿 − @

𝑘)
2𝐿A

*

B		
+!

)$%

, (7) 

kjer je 𝑛) število skupnosti, na katere smo razdelili mrežo, 𝐿) število povezav znotraj dane 
skupnosti, 𝐿 število vseh povezav v mreži, 𝑘) pa število povezav vozlov znotraj dane skupnosti. 

Analiza mrež v tem delu temelji na uveljavljeni zbirki orodij za analizo mrež Igraph [10], ki jo 
med drugim lahko implementiramo v programskem jeziku Python. Najprej ustvarimo prazno 
mrežo, ki jo zapolnimo z ustreznim številom vozlov. Nato uvozimo datoteko, kjer smo vrhove 
indeksirali, in iz nje preberemo vse pare vozlov, katerim dodamo povezavo. Za vizualizacijo 
mrež smo uporabili program Gephi [11]. Zdaj, ko smo predstavili metodo za izgradnjo mrež iz 
časovnih vrst in predstavili ter opisali nekaj mrežnih mer, se lahko v naslednjem poglavju 
posvetimo analizi časovnih vrst. 
 

3 Struktura vidljivostnih mrež iz časovnih vrst 

V tem poglavju bomo demonstrirali metodo mreže vidljivosti na različnih primerih ustvarjenih 
časovnih vrst. Predstavili bomo Rösslerjev oscilator, ki se standardno uporablja za model 
kaotične dinamike. Nato bomo predstavili preprosto naključno časovno vrsto ter nazadnje še 
Conwajevo vrsto, kot primer fraktalne vrste. Pri obravnavi teh primerov bomo spoznali, kako 
se dinamika časovne vrste odraža v strukturah zgrajenih pripadajočih mrež. 

 
3.1 Rösslerjev oscilator 

Rösslerjev oscilator je paradigmatičen model za kaotični dinamiko [12]. Definiramo ga z 
naslednjim sistemom sklopljenih nelinearnih diferencialnih enačb: 

𝑑𝑥
𝑑𝑡 = −𝜔𝑦 − 𝑧		,  
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𝑑𝑦
𝑑𝑡 = 𝜔𝑥 + 𝑎𝑦		, 

𝑑𝑧
𝑑𝑡 = 𝑏 + 𝑧(𝑥 − 𝑐)		, 

(8) 

kjer so 𝑥, 𝑦 in 𝑧 koordinate sistema, 𝑎 bifurkacijski parameter ter 𝜔, 𝑏 in 𝑐 parametri, za katere 
v našem primeru izberemo vrednosti 𝜔 = 1, 𝑏 = 2, 𝑐 = 4. Pestro dinamiko sistema najbolje 
prikažemo z bifurkacijskim diagramom (slika 2), kjer narišemo minimalne in maksimalne 
vrednosti sistema za dano vrednost bifurkacijskega parametra 𝑎, ko se ta ustali. Za obravnavo 
vzamemo kar koordinato 𝑥, a bi za spremenljivki 𝑦 ali 𝑧 rezultat bil kvalitativno enak. 

 
Slika 2. Bifurkacijski diagram Rösslerjevega oscilatorja za 𝑥-koordinato (enačba 8) v odvisnosti od bifurkacijskega 
parametra 𝑎. Rišemo maksimalne in minimalne vrednosti 𝑥-koordinate sistema, ko se ta ustali. 

Vidimo, da se za vrednosti 𝑎 med 0 in približno 0,12 sistem ustali v fiksni točki, in sicer v 
vrednosti 0. Če 𝑎 povečujemo, kot rešitev dobimo periodične oscilacije. Če 𝑎 povečamo preko 
vrednosti približno 0,33, vidimo, da dobimo kot rešitev sistema oscilacije z dvojno periodo. Z 
večanjem bifurkacijskega parametra se nam perioda podvaja. Ko parameter še večamo, pride 
do nadaljnjih podvajanj periode na vedno manjših intervalih. Sistem prehaja v novo rešitev, 
katere perioda je dvakrat večja od rešitve prejšnjega, dokler ne preide v območje kaosa [13]. 
Od približno 𝑎 = 0,39 naprej se sistem obnaša kaotično, na določenih intervalih pa lahko 
opazimo t.i. periodična okna, v katerih sistem nenadoma preide v urejeno stanje z rešitvijo nekaj 
period [3].  

Najprej obravnavamo štiri primere periodičnih časovnih vrst z različnim številom period, in 
sicer 1, 2, 4 in 5. Na sliki 3 so prikazani majhni odseki periodičnih časovnih vrst skupaj z 
ustreznim grafom 𝑃(𝑘). Vidimo, da imamo na grafu 𝑃(𝑘) končno število vrhov, ki ustrezajo 
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številu period vrste. Na prvem primeru (slika 3a) vidimo le en vrh pri vrednosti 2, saj ima vrsta 
le eno periodo in vsak vrh vrste vidi le svoja najbližja soseda. Na drugem primeru (slika 3b), 
kjer imamo vrsto z periodo 2, vidimo dva vrha, saj imajo vozli mreže lahko le 2 ali 4 povezave. 

Slika 3. Primeri periodičnih časovnih vrst 𝑥(𝑡) na majhnem časovnem intervalu 𝑡 in povezav med vrhovi. 
Periodična časovna vrsta pri a) bifurkacijskem parametru 𝑎 = 0,2 in številom period 1, b) 𝑎 = 0,36 in številom 
period 2, c) 𝑎 = 0,38 in številom period 4 ter d) 𝑎 = 0,4 in številom period 5. Na desni so ustrezni grafi 
porazdelitve števila povezav vozlov, kjer je 𝑃(𝑘) delež vozlov s 𝑘 številom povezav. 

Enako razložimo zadnja dva primera, kjer imamo vrsto s periodo 4 (slika 3c) in 5 (slika 3d), le 
da tukaj na grafu 𝑃(𝑘) vidimo en vrh manj, kot pa je perioda vrste. To razložimo tako, da 
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imamo pri obeh primerih vrste dva primera vrhov, ki imata enako število povezav. To je 
razvidno tudi iz slike grafa mreže, saj imamo pri vrednosti 2 dvakrat večji delež vozlov s 
tolikšnim številom povezav, kot pa pri ostalih vrednostih. Vidimo, da se periodične vrste 
pretvorijo v regularne mreže, saj jih sestavimo iz ponavljajočega se vzorca časovne vrste, kjer 
imajo vozli točno določena števila povezav, kar je v skladu z delom Lacase s sod. [4]. 

Obravnavamo še primer kaotične časovne vrste. Bifurkacijski parameter 𝑎 nastavimo na 0,495. 
Na sliki 4 je prikazana kaotična časovna vrsta skupaj z porazdelitvijo 𝑃(𝑘). Vidimo, da so      
vrednosti porazdeljene po širšem intervalu, največji delež vrhov je pri dveh povezavah, kar 
pomeni, da se najpogosteje z danega vrha vidita le najbližja soseda. Vrhovi s številom povezav 
večjim od 10 so zelo redki, vendar obstajajo. 

Slika 4. a) Prikaz kaotične časovne vrste 𝑥(𝑡) na majhnem časovnem intervalu 𝑡 in povezav med vrhovi pri 
bifurkacijskem parametru 𝑎 = 0,495 in b) ustrezen graf porazdelitve števila povezav vozlov, kjer je 𝑃(𝑘) delež 
vozlov s 𝑘 številom povezav. 

V tabeli 1 so prikazane vrednosti mrežnih mer za zgoraj opisane različne tipe časovnih vrst. 
Periodične časovne vrste so regularne in zato je za njih značilna zelo velika povprečna najkrajša 
pot. Zaradi heterogenosti v strukturi pa ima mreža, ki smo jo zgradili iz kaotične časovne vrste, 
znatno manjšo povprečno pot. Vse mreže imajo tudi velik koeficient gručavosti in vse tudi 
visoko stopnjo modularnosti. Slednja je pri periodičnih časovnih vrstah pričakovano izredno 
visoka. Poudarimo še, da imajo vse mreže približno enako število vozlov. 

Perioda vrste 〈𝑐𝑐〉 〈𝑙〉 𝑀 
1 ni definiran 646 0,953 
2 0,665 323 0,947 
4 0,691 162 0,941 
5 0,681 129 0,939 

Kaos 0,760 5,01 0,829 

Tabela 1.Vrednosti za povprečni koeficient gručavosti (〈𝑐𝑐〉), dolžino poti (〈𝑙〉) ter modularnosti (𝑀) za različne 
primere časovnih vrst Rösslerjevega oscilatorja. 
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3.2 Naključna časovna vrsta 

Kot primer naključne vrste generirajmo naključno vrednost med 0,0 in 1,0 na vsakem intervalu, 
ki ga povečujemo za 1. S tem simuliramo popolnoma naključen proces, pri katerem je vsaka 
nova vrednost neodvisna od prejšnje. Primer časovne vrste je prikazan na sliki 5. 

 
Slika 5. Prikaz naključne časovne vrste (𝑅(𝑡)), kjer je 𝑅(𝑡) naključna vrednost med 0,0 in 0,1 za vsak čas 𝑡, ki ga 
povečujemo za vrednost 1. 

Na sliki 6a je prikazana mreža vidljivosti, ki smo jo pridobili iz naključne časovne vrste, na 
sliki 6b pa pripadajoča porazdelitev števila povezav. Vidimo, da ima slednja eksponenten rep, 
kar je v skladu s pričakovanji za naključne mreže [4, 14]. 

Slika 6. a) Mreža naključne časovne vrste s slike 5 narisana s programom Gephi. Vozli z večjim številom povezav 
so ustrezno večji, prav tako pa so obarvani s temnejšim odtenkom zelene. b) Ustrezna porazdelitev števila povezav 
vozlov, kjer je 𝑃(𝑘) delež vozlov s 𝑘 številom povezav. Mrežni parametri za prikazano mrežo so:	〈𝑐𝑐〉 = 0,748,	
〈𝑙〉 = 7,88	ter	𝑀 = 0,964. 
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3.3 Conwajeva vrsta 

Za konec obravnavamo še primer fraktalne vrste. Preučevali bomo Conwajevo vrsto 𝑎(𝑛) [15], 
kjer bomo namesto 𝑎(𝑛) risali 𝑎(𝑛) − +

*
, da dobimo vrsto z obliko, kot je na sliki 7. Conwajeva 

vrsta je diskretna rekurzivna matematična vrsta definirana kot: 

𝑎(𝑛) = 𝑎)𝑎(𝑛 − 1)+ + 𝑎)𝑛 − 𝑎(𝑛 − 1)+		,	 (9) 

če je naravno število 𝑛 > 2, pri 𝑛 = 1 in 𝑛 = 2 pa je 𝑎(1) = 1 in 𝑎(2) = 1. Fraktalna narava 
vrste je razvidna, če na nekaj velikostnih razredih narišemo odvisnost 𝑎(𝑛) − +

*
 (slika 7). 

Opazimo lahko, da je vzorec samo-podoben in se ponavlja. 

Slika 7. Conwajeva vrsta	𝑎(𝑛) − "
#
 narisana na različno velikih območjih naravnega števila 𝑛. 

Mreža, ki jo dobimo iz Conwajeve vrste, ter ustrezna porazdelitev 𝑃(𝑘) sta prikazani na sliki 
8. Vidimo, da graf 𝑃(𝑘) (slika 8b) približno sledi obliki potenčne funkcije, kar je značilnost 
skalno neodvisnih mrež. Prav tako vidimo, da ima mreža ogromno število vozlov z majhnim 
številom povezav in pa zelo majhen delež vozlov z velikim. Slednji predstavljajo t.i. centralne 
vozle (ang. hubs). Takšne heterogene strukture najdemo v veliko primerih realnih mrež [9]. Če 
𝑃(𝑘) narišemo na dvojni logaritemski skali, dobimo premico z naklonom približno 𝛼 = 1,1, 
kar je v skladu z rezultatom v delu Lacase in sod. [4]. 
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Slika 8. a) Mreža Conwajeve vrste narisana s programom Gephi. Vozli z večjim številom povezav so ustrezno 
večji, prav tako pa so obarvani s temnejšim odtenkom zelene. b) Ustrezen graf porazdelitve števila povezav vozlov, 
kjer je 𝑃(𝑘) delež vozlov s 𝑘 številom povezav, narisan na dvojni logaritemski skali. Prilagojena premica ima 
naklon 𝛼~1,1. Mrežni parametri za prikazano mrežo so: 〈𝑐𝑐〉 = 0,280,	〈𝑙〉 = 9,98	ter	𝑀 = 0,540. 

 
4 Mreže vidljivosti iz realnih reliefov 

V tem poglavju bomo metodo mrež vidljivosti nadgradili, tako da jo bomo lahko uporabili za 
analizo tridimenzionalnih (3D) reliefov. Uporabili bomo realne podatke o nadmorski višini in 
primerjali strukture mrež, ki jih izločimo iz gorovij različnih starosti. 

 
4.1 Izgradnja mreže vidljivosti iz topografskih podatkov 

Topografske podatke smo dobili z uporabo programa Global Mapper 20 [16]. Program 
omogoča označitev želenega področja in izvoz datoteke. V izvoženih datotekah so podatki v 
stolpcih, in sicer v obliki 𝑥𝑦𝑧, kjer je 𝑧 nadmorska višina, 𝑥 in 𝑦 pa sta geografska širina ter 
dolžina. Slednji sta podani z resolucijo 1 arksekunde, kar je približno 30 metrov. Pri obdelavi 
najprej s preprostim programom pridobljene podatke pretvorimo v matrični zapis, kjer 
posamezni elementi v matriki predstavljajo višino. Nato se lotimo iskanja vrhov. Z dvojno »for« 
zanko se sprehodimo po vseh elementih matrike. Na vsakem koraku z novo dvojno »for« zanko 
preverimo območje matrike okoli 𝑥𝑦 koordinat elementa, kjer se trenutno nahajamo. 
Sprehodimo se v območju od 𝑥 − 𝑎 do 𝑥 + 𝑎, ter 𝑦 − 𝑎 do 𝑦 + 𝑎, kjer 𝑎 predstavlja velikost 
izbranega območja, ter poiščemo element z najvišjo vrednostjo (višino) v danem območju. Za 
najden element preverimo, če izpolnjuje vse pogoje za dovolj izrazit vrh. Najprej se ponovno 
sprehodimo po nekem območju okoli danega elementa ter izračunamo povprečno višino tega 
območja. Preverimo, če je višina danega elementa za nek faktor večja od izračunane povprečne 
višine območja. Nadalje preverimo, če je višina danega elementa višja od vrednosti okoliških 
točk. Ponovno se znotraj dvojne »for« zanke sprehodimo po manjšem območju okoli danega 
elementa, ter na vsakem koraku primerjamo vrednosti elementov. Kot zadnje preverjamo še 
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gradient reliefa okoli danega elementa. Gradient preverimo od danega elementa do elementa v 
matriki oddaljenega za neko razdaljo 𝑏. Preverjamo gradient reliefa v štirih smereh  okoli 
elementa in sicer v smeri 𝑥, 𝑦 ter v smereh obeh diagonal. Če so omenjeni pogoji izpolnjeni, 
privzamemo, da smo našli vrh v reliefu. V seznam si zapišemo 𝑥, 𝑦 ter 𝑧 koordinate vrha. Za 
vsak naslednji element matrike, ki izpolnjuje pogoje, preverimo, da nismo tega vrha že našli. 
Sprehodimo se skozi prej omenjeni seznam ter preverimo, če se koordinate elementov ne 
ujemajo s koordinatami že najdenih vrhov. Po celotni matriki se sprehodimo nekajkrat, najprej 
z bolj strogimi pogoji za iskanje vrhov, da najdemo najbolj izstopajoče vrhove, nato pa pogoje 
omilimo, da poiščemo še ostale manj očitne. Prav tako pogoje zaostrimo za elemente, katerih 
višina je manjša od povprečne višine obravnavane matrike reliefa. 

Pri preverjanju pogoja vidljivosti med vsakim izbranim parom vrhov narišemo navidezno 
premico in preverimo, če kje seka (gre skozi) relief. Najprej zapišemo pogoj, da bo poljubna 
točka s koordinatami 𝑥, 𝑦 in 𝑧 ležala na premici, ki gre skozi izbrana vrha 𝑖 ter 𝑗: 

𝑥 − 𝑥"
𝑥! − 𝑥"

=
𝑦 − 𝑦"
𝑦! − 𝑦"

=
𝑧 − 𝑧"
𝑧! − 𝑧"

		, (10) 

kjer so 𝑥", 𝑦" in 𝑧" koordinate 𝑖-tega vrha, 𝑥!, 𝑦! in 𝑧! pa koordinate 𝑗-tega vrha. Ker je relief 
podan v diskretnih točkah, moramo določiti točke na reliefu, ki ležijo v ravnini 𝑥𝑦 ob premici, 
ki povezuje oba vrhova. Med izbranima vrhovoma se prehodimo v smeri 𝑥 med 𝑥" in 𝑥! in na 
vsakem koraku določimo 𝑦-koordinati točk, ki sta najbližji 𝑦-vrednosti projekcije premice v tej 
točki, kakor je to ponazorjeno na sliki 9. Pri izračunu teh točk iz prejšnje enačbe (enačba 10) 
izrazimo in izračunamo vrednost 𝑦: 

𝑦 = 𝑦" +
𝑥 − 𝑥"
𝑥! − 𝑥"

(𝑦! − 𝑦")		. (11) 

Preverimo, kateri dve celi števili sta najbližji izračunani 𝑦-koordinati. Točki označimo z 𝑦% in 
𝑦* in preverimo, če sta njeni višini večji od 𝑧-vrednosti premice pri dani 𝑥-koordinati, ki 
povezuje vrhova. Da bi se vrhova videla, mora na vsakem koraku biti izpolnjen naslednji pogoj: 

𝑧)𝑥, 𝑦%,*+ < 𝑧" +
𝑥 − 𝑥"
𝑥! − 𝑥"

(𝑧! − 𝑧")		, (12) 

kjer je 𝑧)𝑥, 𝑦%,*+ višina reliefa pri danih koordinatah 𝑦% in 𝑦*. Enak postopek ponovimo v smeri 
𝑦. V kolikor ugotovimo, da je med vrhovoma izpolnjen pogoj vidljivosti, v datoteko izpišemo 
indekse parov vrhov, za katere smo ugotovili, da so povezani.  

Z drugimi besedami, če na poti med vrhovoma nobena točka reliefa ne leži nad našo navidezno 
premico, ki vrhova povezuje, je zagotovljen pogoj vidljivosti in med tema vrhovoma 
vzpostavimo povezavo. Če pa najdemo eno točko, ki leži nad premico, se zanka prekine in 
vrhova ostaneta nepovezana. Na sliki 10a je prikazan 3D primer majhnega dela reliefa, kjer so 
vrhovi, ki se med seboj vidijo, povezani. Na sliki 10b je prikaz istega primera reliefa iz ptičje 
perspektive in barvno kodiranimi vrednostmi nadmorske višine.  
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Slika 9. Projekcija zveznice med izbranima vrhovoma 𝑖 in 𝑗 (obarvana z zeleno) na 𝑥𝑦-ravnino. Z rdečo so 
obarvane točke, katerih višino primerjamo z 𝑧-vrednostjo premice pri dani koordinati 𝑥 ali 𝑦, s črno pa točke 
reliefa, ki niso vključene v preverjanje vidljivosti. 

Slika 10. a) 3D prikaz površine majhnega dela reliefa, na katerem smo detektirali 5 vrhov, ki jih med seboj 
povežemo, če je zadoščeno pogoju vidljivosti. b) Enak odsek reliefa iz ptičje perspektive, pri čemer je nadmorska 
višina ponazorjena z barvami. 

 

4.2 Mrežna analiza gorovij Alp in Apalačev 

Za analizo izberemo dve različni gorovji, ki se močno razlikujeta glede na starost nastanka. Kot 
prvi primer izberemo Alpe (slika 11a), ki ležijo v osrednjem delu Evrope in se raztezajo 
približno 1.200 kilometrov v dolžino in v širino merijo tudi po 200 kilometrov. Alpe so 
relativno mlado gorovje, saj so nastale v obdobju alpidske orogeneze, ki se je začela pred 
približno 65 milijoni let. Nastale so zaradi stika evrazijske in afriške plošče. Alpe so dodatno 
izoblikovali ledeniki, ki so razširili doline v značilne U-oblike in izoblikovali ostre vrhove in 
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grebene [17]. Za analizo bomo Alpe razdelili na 6 delov. Najprej jih razdelimo na vzhodne, 
severozahodne ter jugozahodne Alpe, vsakega od teh nato razdelimo še na dva manjša dela. 

Kot primer starejšega gorovja bomo obravnavali Apalače (slika 11b), ki se nahajajo v severni 
Ameriki in se raztezajo skoraj 3.200 km vzdolž vzhodne obale. Apalači so nastali pred približno 
500 milijoni let in spadajo med ene najstarejših gorovij na svetu. V primerjavi z Alpami vrhovi 
niso tako izraziti in ne dosegajo takšnih višin, tudi sam relief je bolj uravnan [18]. Apalači 
zajemajo veliko večje območje kot pa Alpe, zato jih v celoti ne bomo obravnavali. Izberemo si 
območja, tako da čim bolje zajamemo posamezne dele gorovja, brez da bi jih sekali na mestih 
kjer je relief izrazito dvignjen od okolice. Skupaj izberemo 8 področij ter pri izbiri območja 
pazimo, da je površina izbranih delov primerljiva s tistimi, ki smo jih izbrali pri Alpah. Naj 
omenimo, da kljub enako velikim površinam, število najdenih vrhov ni nujno enako, saj je 
odvisno od oblike terena. 

 
Slika 11. Relief Alp a) in Apalačev b) [16] 
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Poglejmo rezultate mrežne analize reliefov. Za obe gorovji na sliki 12 najprej prikažemo 
porazdelitev števila povezav 𝑃(𝑘). Po pričakovanjih se izkaže, da so mreže heterogene in da je 
v njih tudi majhen delež vrhov, ki imajo veliko število povezav. Kljub temu pa oblika 
porazdelitve ni potenčna, zato porazdelitvama prilagodimo eksponentno odrezano potenčno 
funkcijo 𝑓(𝑘), za katero velja, da je 𝑓(𝑘) ∝ 𝑘-.𝑒/', kjer parameter 𝛼 opiše potenčno padanje, 
𝛽 pa eksponentno odrezan rep. Le-ta se dobro prilagaja, kar je v skladu z dognanji, da so povsem 
skalno neodvisne mreže v realnosti redke, saj so repi teh porazdelitev pogosto odrezani [19]. 

 
Slika 12. Porazdelitev števila povezav vozlov P(k) za mreže Alp in Apalačev, kjer je 𝑃(𝑘) delež vozlov s 𝑘 
številom povezav, narisan na dvojni logaritemski skali. Črne točke pripadajo podatkom za Alpe, rdeče pa 
Apalačem. Krivulje ponazarjajo prilagojeni eksponentno-odrezani potenčni funkciji 𝑓(𝑘) ∝ 𝑘$%𝑒&'. Za Alpe sta 
vrednosti 𝛼~0,11 in 𝛽~ − 0,0016, za Apalače je 𝛼~0,04 ter 𝛽~ − 0,0017. 

Na sliki 13 so prikazane vrednosti mrežnih mer posameznih področij, ločeno za obe gorovji. 
Povprečna gručavost mreže (slika 13a) je za oba primera gorovij približno enaka, podatki za 
posamezne dele reliefa so razpršeni v intervalu med 0,44 in 0,49, razlika v povprečju je 
zanemarljiva. Na sliki 13b so prikazane vrednosti povprečne najkrajše poti. Razvidno je, da so 
podatki za Apalače bistveno bolj razpršeni kot pri Alpah. Prav tako so tudi same vrednosti pri 
Apalačih višje, kar je pričakovano, saj je v reliefih Apalačev bilo zaznanih več vrhov. V vsakem 
primeru pa vidimo, da pri obeh gorovjih dobimo vrednosti, ki so značilne za mreže malega 
sveta [9]. Namreč, mreže vidljivosti obeh gorovij izkazujeta visoko gručavost in zelo majhno 
povprečno pot. Na sliki 13c so prikazane še vrednosti modularnosti, s katero vrednotimo 
stopnjo fragmentarnosti. V obeh gorovjih so vrednosti relativno visoke, kar kaže na dobro 
definirane skupnosti znotraj mrež. Vrednosti pri Alpah so na vseh segmentih približno enake, 
medtem ko so pri Apalačih vrednosti veliko bolj razpršene, v povprečju pa so višje kot pri 
Alpah. Iz tega se da sklepati, da so mreže vidljivosti Apalačev bolj segregirane. To je 
najverjetneje odraz tega, da je staro gorovje bolj enakomerno nagubano, manj je izrazito visokih 
vrhov, ki bi povezovali širša območja. 
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Slika 13. a) Povprečni koeficienta gručavosti (〈𝑐𝑐〉), b) povprečne dolžine poti (〈𝑙〉) ter c) modularnosti mrež (𝑀) 
za Alpe in Apalače. S točkami so označene posamezne vrednosti, z večjim križcem pa povprečne vrednosti. 

 

5 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo obravnavali časovne vrste, ki smo jih na podlagi pogoja 
vidljivosti pretvorili v mreže, ki smo jih nadalje analizirali. Obravnavali smo tri kvalitativno 
različne časovne vrste in preučili, kako se različna dinamika odraža na topoloških lastnostih 



16 
 

mrež vidljivosti. Pokazali smo, da se periodične časovne vrste pretvorijo v regularne mreže, 
kjer število vrhov porazdelitve 𝑃(𝑘) ustreza številu period vrste. Rep porazdelitev 𝑃(𝑘) 
naključne časovne vrste sledi eksponentni funkciji, fraktalne časovne vrste pa potenčni funkciji, 
kar je značilno za skalno neodvisne mreže. Nato smo metodo nadgradili, tako da smo na enak 
način preučevali strukture realnih reliefov. Obravnavali smo dva primera gorovij, Alpe in 
Apalače, ki smo si ju izbrali kot primera mladega in starega gorovja. Pokazali smo, da so mreže 
heterogene s porazdelitvijo 𝑃(𝑘), ki dobro sledi eksponentno-odrezani potenčni funkciji. Z 
visokim koeficientom gručavosti in majhno dolžino poti mreže izkazujejo lastnosti mrež 
malega sveta. Mreže imajo tudi visoko modularnost, ki je v povprečju večja pri mrežah 
starejšega gorovja Apalačev. 

Metoda je konceptualno zelo preprosta in zaradi tega zanimiva za uporabo na širokem spektru 
področij. Do sedaj so jo uporabljali v najrazličnejših panogah, kot so dinamika srčnega utripa 
pred in po meditaciji [20], izmerjene rekordne hitrosti vetra [21], zaporedje potresnih sunkov 
[22], cena zlata [23], itd.. Uporabo mrež vidljivosti lahko razširimo z zgolj dvodimenzionalne 
analize časovnih vrst na tridimenzionalne podatke, česar smo se tudi sami lotili v seminarju. Na 
tem področju je še veliko neizkoriščenega potenciala pri kvantifikaciji površin ter modeliranju 
medsebojne vidljivosti točk v prostoru v arhitekturi [24]. 
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