
АНОТАЦІЯ 

Шаманіна Т.В. Моделі, методи та засоби нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі технології 

айтрекінгу – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. – Національний 

університет «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

Одеса, 2022. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-практичної  

задачі, що полягає у створенні методів та засобів нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи (ОМС) на основі моделі Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій та їх застосуванню в 

інформаційних системах діагностики психофізіологічного стану людини і 

розпізнавання особистості. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Дослідження рухів 

очей людини і траєкторії їх переміщення дозволяють розкрити структуру 

взаємовідносин індивіда з середовищем, людини зі світом. Аналіз 

взаємозв'язку окуломоторики з центральною нервовою системою, з одного 

боку, з вмістом психічних процесів – з іншого, з різними формами активності 

(поведінкою, діяльністю, спілкуванням) – з третьої, сприяє вивченню 

механізмів роботи мозку і їх порушення, виявленню динаміки 

психофізіологічних станів людини, закономірностей сприйняття, мислення, 

уявлень, диференціації інтенцій, намірів і установок особистості. 

В даний час успішно розвивається інноваційна технологія, яка 

отримала назву Eye tracking (айтрекінг, окулографія). Айтрекінг – процес 

визначення точки на яку спрямовується погляд або визначення координат 

руху ока при фіксованому положенні голови. 

Знання про рух очей мають важливе теоретичне і прикладне значення, 

розширює можливості вивчення специфіки багатьох професій з метою 

підвищення ефективності функціонування суб'єкта трудової діяльності. 



Однак, більшість систем на основі технології айтрекінгу, для успішного 

функціонування вимагають нових методів математичного опису ОМС 

людини і спеціального обладнання для експериментальних досліджень. Для 

реалізації технології айтрекінгу застосовуються спеціальні прилади для 

визначення позицій ока та його руху – айтрекери (Eye-tracker). 

Для успішного вирішення задач управління, контролю і діагностики в 

медичних застосуваннях необхідно мати ефективні методи ідентифікації 

ОМС. Не маючи адекватної математичної моделі ОМС, що враховує 

індивідуальні властивості людини, неможливо створювати сучасні програми 

з розширеним набором персоналізованих можливостей, наприклад, медичні і 

спортивні тренажери, авторизований доступ до даних, тестування людино-

машинних систем та ін. 

Значним недоліком існуючих апаратних засобів, що реалізують цю 

технологію, є принципова неможливість вимірювання динамічних і 

нелінійних характеристик ОМС – перспективний напрямок розвитку 

моделювання біологічних об'єктів – без знання яких неможлива побудова 

ефективної системи управління. Для усунення такого недоліку традиційна 

структура системи відстеження поведінки зіниці за допомогою 

відеореєстрації в даній роботі отримала подальший розвиток, що дозволило 

визначати динамічні характеристики зорового апарату людини за 

експериментальними даними спостережень «вхід-вихід» (задача 

ідентифікації). 

Ефективність використання сучасних методів ідентифікації, в значній 

мірі залежить від адекватності застосовуваних математичних моделей 

реальним об'єктам. В якості інформаційної моделі об'єктів живої природи (у 

тому числі і ОМС), що розглядаються як «чорний ящик», використовуються 

інтегростепеневі ряди та поліноми Вольтерри, які в компактній формі 

характеризують нелінійні та динамічні властивості досліджуваного об'єкта. 

Практичне застосування інформаційної технології діагностування на 

основі даних ідентифікації ОМС за допомогою айтрекінга доцільно: в 



медичних діагностичних дослідженнях – в неврології при захворюванні 

головного мозку;  в психіатрії – хвороби Паркінсона, Альцгеймера, при 

шизофренії; в офтальмології – при корекції косоокості; в практичній 

психології – для психодіагностики особистості, дослідження когнітивних 

процесів; в спорті високих досягнень – при плануванні тренувального 

процесу спортсменів; у військових – для ефективного профвідбору в 

військові спецпідрозділи, при лікуванні посттравматичного синдрому у 

військовослужбовців – учасників бойових дій; у військовій і цивільній авіації 

– для тестування функціонального стану пілотів перед виконанням польотів; 

в біометрії – для захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах, 

аутентифікації. 

Метою роботи є створення методів та засобів нелінійної динамічної 

ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи за даними айтрекінгу на 

основі моделі Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій та їх 

застосуванню в інформаційних системах діагностики психофізіологічного 

стану людини і розпізнавання особистості, що розширює діагностичні 

можливості інструментальних засобів інформаційної технології оцінювання 

стану та підвищує достовірність результатів розпізнавання. 

Для досягнення мети дослідження поставлено і розв´язано такі задачі: 

− здійснити аналіз сучасного стану проблеми ідентифікації ОМС з 

урахуванням її нелінійних та динамічних властивостей у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій (БПФ), обгрунтувати задачі досліджень; 

− реалізувати технологію айтрекінгу отримання експериментальних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули (ТВС) з різною відстанню від стартової 

позиції, що відображаються на екрані монітора; 

− розробити обчислювальні методи детермінованої ідентифікації ОМС 

у вигляді БПФ із застосуванням тестових візуальних стимулів; 

− виконати експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за 

допомогою технології айтрекінгу та визначити на основі даних 



окулографічних досліджень перехідні функції першого, другого та третього 

порядків; 

− розробити обчислювальні алгоритми визначення інформативних 

ознак на основі результатів ідентифікації ОМС у вигляді БПФ для побудови 

класифікаторів психофізіологічного стану людини та розпізнавання 

особистості. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку та 

поглиблені теорії і методології побудови моделей Вольтерри окуло-моторної 

системи людини та їх застосуванню в дослідженнях когнітивних процесів та 

для біометричної ідентифікації особистості. 

Вперше запропоновано та дано теоретичне обґрунтування формальних 

співвідношень для оцінки діагональних перетинів багатовимірних перехідних 

функцій ОМС у вигляді лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні 

стимули із різною відстанню від стартової позиції, що дало змогу 

алгоритмізувати і спростити програмну реалізацію процедури ідентифікації 

ОМС. 

Вперше запропоновано метод ідентифікації ОМС на основі 

апроксимаційної моделі у вигляді поліному Вольтерри із застосуванням 

тестових візуальних стимулів, що відображаються на екрані монітора на 

різних відстанях від стартової позиції. На відміну від відомих методів для 

визначення діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій 

використовується регуляризований метод найменших квадратів, що дозволяє 

підвищити точність та обчислювальну стійкість процедури ідентифікації 

ОМС. 

Вперше побудовано моделі ОМС на основі поліномів Вольтерри 

другого та третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних 

перетинів відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих 

тим, що надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі 

вхідних сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі 

залучені при побудові класифікаторів психофізіологічних станів людини. 



Вперше побудовано моделі ОМС на основі ряду Вольтерри за даними 

айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів перехідних функцій першого, 

другого та третього порядків, які відрізняються від відомих підвищеною 

точністю, що досягається використанням більшої кількості (більше двох) 

експериментів «вхід-вихід» з ОМС. Моделі задіяні для побудови 

класифікаторів біометричної ідентифікації особистості. 

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія 

діагностування психофізіологічних станів людини та біометричної 

ідентифікації особистості за рахунок використання в якості джерела 

первинних даних інформаційних моделей ОМС типу «вхід-вихід» на основі 

рядів і поліномів Вольтерри. Для побудови моделей застосовується 

технологія айтрекінгу. Це дозволяє підвищити точність моделювання ОМС і, 

як наслідок, підвищити достовірність діагностування в просторі 

запропонованих евристичних ознак, які визначаються за допомогою 

інтегральних і диференціальних перетворень багатовимірних перехідних 

функцій ОМС, що значно спрощує визначення ознак та практичну реалізацію 

байєсівских класифікаторів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

інструментальних програмних засобів, що реалізують обчислювальні 

алгоритми детермінованої нелінійної динамічної ідентифікації ОМС у 

вигляді БПФ і впровадження їх у наукові дослідження та навчальний процес. 

Розроблено наступні програмні засоби: 

програма «SignalManager» (C#) – дозволяє формувати на екрані 

монітора комп’ютера детерміновані або випадкові ТВС будь-якої 

конфігурації для проведення ідентифікаційних експериментів «вхід-вихід» з 

ОМС людини із застосуванням інноваційної технології айтрекінгу; 

програма «eSmart» (Java Android) – інструментальні програмні засоби 

для Android-смартфонів, які здійснюють автоматичне розпізнавання 

зображень об'єктів (обличчя, ока, зіниці) на послідовності кадрів 

відеореєстрації та обчислення координат зіниці в динаміці процесу руху ока;  



програма «VolterraApp» (Matlab) – реалізує обчислювальні алгоритми 

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі поліному Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій; 

програма «VolterraSerie» (Python) – реалізує обчислювальні алгоритми 

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі ряду Вольтерри у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій. 

За допомогою розроблених обчислювальних алгоритмів і програмних 

засобів обробки експериментальних даних (відгуків на ТВС) отримано 

нелінійні динамічні моделі ОМС людини у вигляді перехідних функцій 

першого, другого та третього порядку. Отримані результати ідентифікації 

ОМС надають можливості ранньої діагностики нейро-дегенеративного 

процесу при хворобах Паркінсона та синдромів паркінсонізму, а також 

можуть бути використані в діагностичних дослідженнях при встановленні 

стадії захворювання, при апаратній корекції зору, в людино-машинних 

системах при професійному відборі операторів швидкоплинних 

технологічних процесів, для біометричної ідентифікації користувачів в 

комп’ютерних система та мережах у пристроях захисту інформації.  

За даними експериментальних досліджень ОМС з використанням 

високотехнологічного обладнання – айтрекера TOBII PRO TX300 (300 Hz), 

наданого Центром інновацій та просунутих технологій Люблінського 

технологічного університету (Люблін, Польща), одержано навчальні вибірки 

для машинного навчання класифікаторів. Побудовано байєсівський 

класифікатор стану втоми людини у просторі (двовимірному) ознак, які 

визначаються на основі БПФ, отриманих за результатами ідентифікації ОМС, 

забезпечує максимальну імовірність правильного розпізнавання (ІПР) 

P=0,9375. У двовимірному просторі ознак побудований байєсівський 

класифікатор для біометричної ідентифікації особистості досягає 

максимальної ІПР Р=0,9737. 

Дана технологія застосовувалась в дослідженні посттравматичних 

стресових розладів (ПТСР) у військовослужбовців – учасників бойових дій у  



клініці психіатрії Головного військового клінічного госпіталю (м. Київ) 

спільно з науковцями Інституту очних хвороб імені В.П. Філатова (м. Одеса) 

та військовими медиками. Отримані результати досліджень підтвердили, що 

ПТСР можна діагностувати за даними айтрекінгу (рухів ока). Ця інноваційна 

технологія допоможе виявляти посттравматичні стресові розлади на ранніх 

стадіях та успішніше їх лікувати. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені при реалізації методу 

проектів в навчанні учнів-членів Малої академії наук в рамках виконання 

інноваційного StartUp-проекту «Айтрекінг в дослідженні когнітивних 

процесів» згідно з угодою про співпрацю між Національним університетом 

«Одеська політехніка» МОНУ та Одеською спеціалізованою школою №117 

Одеської міської ради Одеської області від 26 серпня 2019 р. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі кафедри комп’ютеризованих систем та програмних технологій 

Національного університету «Одеська політехніка», зокрема, при викладанні 

дисциплін: «Моделювання динамічних систем», «Математичне моделювання 

технічних систем та технологічних процесів», «Моделювання процесів і 

систем», «Розпізнавання і класифікація в управлінні», а також 

використовуються при розробці тем магістерських дипломних робіт. 

Об’єкт дослідження – процес відстеження руху очей – відгуків на 

зовнішнє збурення у вигляді тестових візуальних стимулів (процес 

айтрекінга). 

Предмет дослідження – моделі, методи та інструментальні 

алгоритмічні і  програмні засоби нелінійної динамічної ідентифікації ОМС 

людини «вхід-вихід» на основі БПФ із застосуванням технології айтрекінгу. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів та 

додатків. У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтовується 

тема дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, наведено основні 

наукові та практичні результати, які виносяться на захист. 



У першому розділі – «Окуло-моторна система (ОМС) людини та 

інноваційна технологія айтрекінгу: сучасні досягнення та застосування» – 

проаналізовано практичне застосування та впровадження інформаційної 

технології діагностування станів людини за допомогою айтрекінгу в 

медичній сфері – у нейронауках, обґрунтовано мету та постановки задач 

дисертаційної роботи.  

Аналіз літературних джерел показав, що на поточний час не було 

розроблено ефективних методів побудови моделей ОМС на основі ряду і 

поліному Вольтерри і належних інструментальних алгоритмічних та 

програмних засобів визначення БПФ на основі даних експериментів «вхід-

вихід» при використанні тестових візуальних стимулів та реєстрації 

відповідних відгуків за допомогою технології айтрекінгу. Існує потреба 

підвищення точності та обчислювальної стійкості оцінювання БПФ ОМС, 

розробки апаратно-програмних засобів управління процесом ідентифікації, а 

також створення інформаційної технології та інтелектуальних 

обчислювальних систем класифікації в просторі ознак, що визначаються за 

результатами ідентифікації на основі технології айтрекінгу.  

Другий розділ – «Моделі Вольтерри та обчислювальні методи 

ідентифікації ОМС на основі даних айтрекінгу» – містить теоретичне 

обгрунтування методів побудови моделей ОМС у вигляді рядів та поліномів 

Вольтерри на основі даних експериментальних досліджень ОМС «вхід–

вихід», методику практичної реалізації методів ідентифікації ОМС із 

застосуванням тестових візуальних стимулів та інноваційної технології 

айтрекінгу.  

У третьому розділі – «Інструментальні алгоритмічні та програмні 

засоби ідентифікації ОМС на основі технології айтрекінгу» – розроблено 

обчислювальні алгоритми та інструментальні програмні засоби 

детермінованої ідентифікації ОМС на основі рядів і поліномів Вольтерри у 

вигляді БПФ із використанням тестових візуальних стимулів і технології 

айтрекінгу; створено програмне забезпечення підтримки технології 



айтрекінгу на Андроїд-смартфоні. 

В четвертому розділ – «Експериментальні дослідження ОМС «вхід-

вихід»: визначення багатовимірних перехідних функцій, та їх практичні 

застосування» – представлено результати експериментальних досліджень 

ОМС «вхід-вихід» фізичних осіб з використанням тестових візуальних 

стимулів та технології айтрекінгу, визначення на основі отриманих 

емпіричних даних БПФ та наведено результати їх ефективного застосування 

в інформаційних системах діагностування психофізіологічних станів людини 

та біометричної ідентифікації особистостей.  

Ключові слова: окуло-моторна система, нелінійна динамічна 

ідентифікація, модель Вольтерри, ряд та поліном Вольтерри, багатовимірні 

перехідні функції, тестові візуальні стимули, технологія айтрекінгу, 

інтелектуальна інформаційна система, діагностика психофізіологічного 

стану, біометрична ідентифікація, простір діагностичних ознак, статистична 

класифікація, машинне навчання, достовірність розпізнавання, байєсівський 

класифікатор.   
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ABSTRACT 

Shamanina T.V. Models, methods and tools for nonlinear dynamic 

identification of a human oculo-motor system on the basis of eye tracking 

technology.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 121 Software 

Engineering. – Odessa Polytechnic National University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Odessa, 2022. 

The dissertation is devoted to solving the current scientific and practical 

problem of creating methods and means of nonlinear dynamic identification of the 

oculomotor system (OMS) based on the Volterra model in the form of 

multidimensional transient functions and their application in information systems 

for diagnosing psychophysiological state and personality recognition. 

The purpose of the study is to create methods and means of non-linear 

dynamic identification «input-output» of the oculomotor system according to 

eyetracking data based on the Volterra model in the form of multidimensional 

transient functions and their application in information systems for diagnosing a 

psychophysiological state and recognizing a person. information technology tools 

for assessing the state and increasing the reliability of recognition results. 

Relevance of the topic of the dissertation research. The study of human 

eye movements and the trajectory of their movement allows us to reveal the 

structure of the relationship between an individual and the environment, a person 

and the world. Analysis of the relationship between oculomotor and the central 

nervous system, on the one hand, with the content of mental processes, on the 

other, with various forms of activity (behavior, activity, communication) and, on 

the third, contributes to the study of brain mechanisms and their disorders, to the 

detection of the dynamics of psychophysiological states person, patterns of 

perception, thinking, ideas, differentiation of intentions, intentions and attitudes of 

the individual. 



Currently, an innovative technology called Eye tracking is being 

successfully developed. Eye tracking is the process of determining the point to 

which the gaze is directed or determining the coordinates of eye movement with a 

fixed head position. 

Knowledge of eye movement has important theoretical and applied value, 

expands the possibilities of studying the specifics of many professions in order to 

improve the efficiency of the subject's labor activity. 

However, most systems based on eyetracking technology require new 

methods of mathematical description of human OMS and special equipment for 

experimental research to function successfully. To implement eye tracking 

technology, special devices are used to determine the position of the eye and its 

movement - eye trackers. 

In order to successfully solve management, control and diagnostic problems 

in medical applications, it is necessary to have effective methods of identification 

of OMS. Without an adequate mathematical model of OMS, which takes into 

account the individual properties of a person, it is impossible to create modern 

programs with an expanded set of personalized capabilities, for example, medical 

and sports simulators, authorized access to data, testing of human-machine 

systems, etc. 

A significant drawback of the existing hardware that implements this 

technology is the fundamental impossibility of measuring the dynamic and non-

linear characteristics of the OMS - a promising direction in the development of 

modeling of biological objects - without the knowledge of which it is impossible to 

build an effective control system. To eliminate this shortcoming, the traditional 

structure of the pupil behavior tracking system using video recording was further 

developed in this work, which made it possible to determine the dynamic 

characteristics of the human visual apparatus based on the experimental data of 

«input-output» observations (problem of identification). 

The effectiveness of using modern methods of identification largely depends 

on the adequacy of the applied mathematical models to real objects. As an 



information model of objects of living nature (including OMS), which are 

considered as a "black box", integral power series and Volterra polynomials are 

used, which in a compact form characterize the nonlinear and dynamic properties 

of the object under study. 

The practical application of diagnostic information technology based on the 

identification data of OMS with the help of eye tracking is expedient: in medical 

diagnostic studies – in neurology for brain diseases; in psychiatry – Parkinson's 

disease, Alzheimer's disease, schizophrenia; in ophthalmology – when correcting 

strabismus; in practical psychology – for psychodiagnostics of personality, 

research of cognitive processes; in sports of high achievements – when planning 

the training process of athletes; in the military – for effective professional selection 

in military special forces, in the treatment of post-traumatic syndrome in military 

personnel – participants in hostilities; in military and civil aviation – for testing the 

functional state of pilots before flights; in biometrics – to protect information in 

computer systems and networks, authentication. 

The purpose of the work is to create methods and means of nonlinear 

dynamic identification «input-output» of the oculomotor system based on eye-

tracking data based on the Volterra model in the form of multidimensional 

transient functions and their application in information systems for diagnosing the 

psychophysiological state of a person and recognizing a person, which expands the 

diagnostic capabilities of instrumental information technology means of state 

assessment and increases the reliability of recognition results. 

To achieve the purpose of the study raised and solved the following 

problems: 

– to analyze the current state of the problem of OMS identification taking 

into account its nonlinear and dynamic properties in the form of multidimensional 

transient functions (MTF), to substantiate the research objectives; 

– to implement the technology of eye-tracking to obtain experimental data 

for the identification of OMS in the form of MTF by video recording of responses 



to test visual stimuli (TVS) with different distances from the starting position 

displayed on the monitor screen; 

– to develop computational methods of deterministic identification of OMS 

in the form of MTF with the use of test visual stimuli; 

– to perform experimental studies of the OMS of individuals using eye-

tracking technology and determine on the basis of oculographic studies the 

transient functions of the first, second and third orders; 

– to develop computational algorithms for determining informative features 

based on the results of OMS identification in the form of MTF for the construction 

of classifiers of human psychophysiological state and personality recognition. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows in development 

and deepening theories and methodologies of constructing Volterra models of the 

human oculo-motor system and their application in the study of cognitive 

processes and for biometric identification of the individual. 

For the first time, a theoretical substantiation of formal ratios for the 

estimation of diagonal intersections of multidimensional transient functions of 

OMS in the form of a linear combination of OMS responses to test visual stimuli 

with different distances from the starting position was proposed and given, which 

made it possible to algorithmize and simplify the software implementation of the 

OMS identification procedure. 

For the first time, a method of identifying OMS based on an approximation 

model in the form of a Volterra polynomial with the use of test visual stimuli 

displayed on the monitor screen at different distances from the starting position is 

proposed. In contrast to known methods, the regularized least squares method is 

used to determine the diagonal intersections of multidimensional transient 

functions, which allows to increase the accuracy and computational stability of the 

OMS identification procedure. 

For the first time, OMS models were built on the basis of Volterra 

polynomials of the second and third orders according to eyetracking data in the 

form of diagonal intersections of the corresponding transient functions, which 



differ from the known ones in that they provide the possibility of modeling OMS 

in a given interval of input signals beyond the radius of convergence of the 

Volterra series. Models are involved in the construction of classifiers of human 

psychophysiological states. 

For the first time, OMS models were built based on the Volterra series based 

on eye-tracking data in the form of diagonal intersections of transient functions of 

the first, second, and third orders, which differ from the known ones by increased 

accuracy, which is achieved by using a larger number (more than two) of «input-

output» experiments with OMS. Models are used to build classifiers for biometric 

identification of a person. 

The information technology of diagnosing psychophysiological states of the 

person and biometric identification of the person due to use as a source of primary 

data of information models of OMS of type «input-output» based on series and 

polynomials of Volterra has received the further development. Eye-tracking 

technology is used to build models. This allows to increase the accuracy of OMS 

modeling and consequently, to increase the reliability of diagnosing in space the 

proposed heuristic features, which are determined by integral and differential 

transformations of multidimensional OMS transient functions, which greatly 

simplifies feature definition and practical implementation of Bayesian classifiers. 

The practical significance of the obtained results lies in the creation of 

software tools that implement computational algorithms for deterministic nonlinear 

dynamic identification of OMS in the form of multidimensional transient functions 

and their implementation in research and educational process. 

The following software has been developed: 

the program «SignalManager» (C #) – allows to generate on the computer 

monitor screen deterministic or random test visual stimuli of any configuration to 

conduct identification experiments «input-output» of human OMS using 

innovative technology tracking; 

the eSmart program (Java Android) – software tools for Android-

smartphones that automatically recognize images of objects (face, eye, pupil) on a 



sequence of video recording frames and calculate the coordinates of the pupil in 

the dynamics of the eye movement; 

the program «VolterraApp» (Matlab) – implements computational 

algorithms for nonlinear dynamic identification of OMS based on the Volterra 

polynomial in the form of multidimensional transient functions; 

the program «VolterraSerie» (Python) – implements computational 

algorithms for nonlinear dynamic identification of OMS based on the Volterra 

series in the form of multidimensional transient functions; 

Using the developed computational algorithms and software tools for 

processing experimental data (feedback on TVS), nonlinear dynamic models of 

human OMS in the form of transient functions of the first, second and third order 

are obtained. The obtained results of OMS identification provide opportunities for 

early diagnosis of the neuro-degenerative process in Parkinson's disease and 

Parkinson's syndromes. They can also be used in diagnostic studies to establish the 

stage of the disease, in hardware vision correction, in human-machine systems in 

the professional selection of operators of fast-moving technological processes, for 

biometric identification of users in computer systems and networks in information 

security devices. 

According to the experimental studies of local self-government with the use 

of high-tech equipment – eye-tracker TOBII PRO TX300 (300 Hz), provided by 

the Center for Innovation and Advanced Technologies of the Lublin University of 

Technology (Lublin, Poland), training samples for machine learning classifiers 

were obtained. A Bayesian classifier of the state of human fatigue in space (two-

dimensional) features, which are determined based on MTF obtained by the results 

of OMS identification, provides the maximum probability of correct recognition 

(PCR) P=0.9375. In the two-dimensional space of features the constructed 

Bayesian classifier for biometric identification of the person reaches the maximum 

PCR P=0.9737. 

This technology was used in the study of post-traumatic stress disorder 

(PTSD) in servicemen - participants in hostilities based on the psychiatric clinic of 



the Main Military Clinical Hospital (Kyiv) together with scientists from the Filatov 

Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy (Odesa) and military medics 

confirmed that PTSD can be diagnosed based on eye-tracking (eye movements). 

This innovative technology will help to detect post-traumatic stress disorders in the 

early stages and treat them more successfully. 

The results of the dissertation are implemented in the implementation of the 

project method in teaching students of the Small Academy of Sciences in the 

implementation of the innovative StartUp-project «Eye-racking in the study of 

cognitive processes» under the cooperation agreement between Odessa National 

Polytechnic University and Odessa Specialized School No. 117 from August 26, 

2019. 

The results of the dissertation are used in the educational process of the 

Department of Computer Systems and Software Technologies of the Odessa 

National Polytechnic University, in particular, in teaching disciplines: «Modeling 

of dynamic systems», «Mathematical modeling of technical systems and 

processes», «Modeling of processes and systems», «Recognition and classification 

in management», and are also used in the development of topics of master's theses. 

The object of research is the process the process of tracking eye movements 

– responses to external perturbations in the form of test visual stimuli (the process 

of eye-racking). 

Subject of research – models, methods and instrumental algorithmic and 

software means of nonlinear dynamic identification of human OMS «input-output» 

based on MTF with the use of eye-tracking technology. 

The dissertation consists of an introduction, four chapters and appendices. In 

the introduction, a general description of the work is given, the topic of the 

dissertation is substantiated, the goal and objectives of the research are formulated, 

and the main scientific and practical results presented for the defense are given. 

In the first chapter – «Human oculomotor system (OMS) and innovative eye-

tracking technology: modern achievements and applicationss» – the practical 

application and introduction of information technology for diagnosing human 



conditions using eye-tracking in the medical field in neurosciences is analyzed, the 

purpose and objectives of the dissertation are substantiated. 

The analysis of literary sources showed that at the present time no effective 

methods of building OMS models based on the Volterra series and polynomial and 

appropriate instrumental algorithmic and software tools for determining the MTF 

based on the data of «input-output» experiments when using test visual stimuli and 

recording the corresponding responses have been developed using eye tracking 

technology. There is a need to increase the accuracy and computational stability of 

the evaluation of the MTF of the OMS, to develop hardware and software tools for 

managing the identification process, as well as to create information technology 

and intelligent computing systems for classification in the space of features 

determined by the results of identification based on eye-tracking technology. 

The second section – «Volterra models and computational methods of 

identifying OMS based on eye-tracking data» – contains a theoretical rationale for 

the methods of building OMS models in the form of Volterra series and 

polynomials based on the data of experimental studies of «input-output» OMS, 

methods of practical implementation of OMS identification methods using test 

visual stimuli and innovative eye tracking technology. 

In the third chapter – «Instrumental algorithmic and software tools for 

identification of OMS based on eye-tracking technology» – computational 

algorithms and instrumental software tools for deterministic identification of OMS 

based on Volterra series and polynomials in the form of MTF using test visual 

stimuli and eye-tracking technology are developed; software to support eye-

tracking technology on Android smartphones has been created. 

In the fourth section – «Experimental studies of OMS «input-output»: 

definition of multidimensional transient functions, and their practical application» 

– the results of experimental studies of OMS «input-output» of individuals using 

test visual stimuli and eye-tracking technology are presented, determination based 

on the empirical data of MTF and the results of their effective use in information 



systems of diagnosing psychophysiological states of a person and biometric 

identification of individuals. 

Keywords: human oculo-motor system, nonlinear dynamic identification, 

Volterra model, Volterra series and polynomial, multidimensional transient 

functions, test visual stimuli, eye-tracking technology, intelligent information 

system, diagnosis of psycho-physiological state, biometric identification, space of 

diagnostic features, statistical classification, machine learning, reliability 

recognition, Bayesian classifier. 
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