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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko

Paweł Oświęcimka

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem
nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu
rozprawy doktorskiej

2005 Dyplom doktora nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im. H.
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Tytuł rozpra-
wy doktorskiej: „Multifraktalne charakterystyki finansowych szeregów
czasowych”, promotor prof. dr hab. Stanisław Drożdż.

2001 Dyplom magistra inżyniera fizyki technicznej, Wydział Fizyki i Tech-
niki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

1.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jed-
nostkach naukowych

01/2014-obecnie główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badaw-
czej, Zakład Teorii Systemów Złożonych, Instytut Fizyki
Jądrowej PAN, Kraków

12/2005-11/2013 adiunkt, Zakład Teorii Systemów Złożonych, Instytut
Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

10/2001-09/2005 doktorant, Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki
Jądrowej PAN, Kraków

2 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę
postępowania habilitacyjnego

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), wskazuję jednotema-
tyczny cykl 12 publikacji zatytułowany:
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Wieloskalowe charakterystyki złożonych szeregów
czasowych

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia
naukowego

[H1] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, Wavelet versus detrended fluc-
tuation analysis of multifractal structures, Physical Review E 74,
016103 (2006). (IF2006 = 2.438, liczba cytowań: 106)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu wszyst-
kich symulacji i obliczeń oraz analizie wyników. Mój udział szacuję
na 65%.

[H2] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, A.Z. Górski, R. Rak, Multi-
fractal model of asset returns versus real stock market dynamics, Acta
Physica Polonica B 37, 3083 (2006). (IF2006 = 0.882, liczba cytowań:
9)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu wszyst-
kich obliczeń, analizie wyników oraz redakcji tekstu artykułu. Mój
udział szacuję na 70%.

[H3] S. Drożdż, M. Forczek, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, Stock
market return distributions: From past to present, Physica A 383, 59
(2007). (IF2007 = 1.43, liczba cytowań: 20)

Brałem udział w planowaniu badań oraz przeprowadziłem część obli-
czeń związanych z analizą multifraktalną. Mój udział szacuję na 30%.

[H4] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, A.Z. Górski, R. Rak, Different
Fractal Properties of Positive and Negative Returns, Acta Physica Po-
lonica A 114, 547 (2008). (IF2008 = 0.321, liczba cytowań: 13)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń oraz redakcji tekstu. Mój udział sza-
cuję na 60%.

[H5] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Criticality Characteristics
of Current Oil Price Dynamics, Acta Physica Polonica A 114, 699
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(2008). (IF2008 = 0.321, liczba cytowań: 9)

Brałem udział w planowaniu badań oraz przeprowadziłem wszystkie
obliczenia. Mój udział szacuję na 45%.

[H6] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, Quantitative features
of multifractal subtleties in time series, Europhysics Letters (EPL)
88, 60003 (2009). (IF2009 = 2.893, liczba cytowań: 28)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu obliczeń związanych z multifraktalną analizą oraz anali-
zie wyników. Mój udział szacuję na 60%.

[H7] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, The foreign exchange
market: return distributions, multifractality, anomalous multifracta-
lity and the Epps effect, New Journal of Physics 12, 105003 (2010).
(IF2010 = 3.849, liczba cytowań: 14)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu obliczeń związanych z multifraktalną analizą oraz cza-
sowymi korelacjami jak również analizie wyników. Mój udział szacuję
na 50%.

[H8] P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A.Z. Górski, Fractals, Log-
Periodicity and Financial Crashes, Acta Physica Polonica A 117, 637
(2010). (IF2010 = 0.467, liczba cytowań: 4)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń oraz uczestniczeniu w pisaniu tek-
stu. Mój udział szacuję na 65%.

[H9] P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A.Z. Górski, Effect of Detren-
ding on Multifractal Characteristics, Acta Physica Polonica A 123,
597 (2013). (IF2013 = 0.604, liczba cytowań: 5)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń oraz redakcji tekstu. Mój udział sza-
cuję na 70%.

[H10] P. Oświęcimka, S. Drożdż, M. Forczek, S. Jadach, J. Kwapień, Detren-
ded cross-correlation analysis consistently extended to multifractality,
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Physical Review E 89, 023305 (2014). (IF2014 = 2.326, liczba cyto-
wań: 7)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń, analizie wyników oraz wstępnej re-
dakcji tekstu. Mój udział szacuję na 75%.

[H11] S. Drożdż, P. Oświęcimka, Detecting and interpreting distortions in
hierarchical organization of complex time series, Physical Review E
91, 030902(R) (2015). (IF2014 = 2.326, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w planowaniu badań, przeprowadzeniu wszystkich ob-
liczeń oraz analizie wyników. Mój udział szacuję na 50%.

[H12] P. Oświęcimka, S. Drożdż, R. Gębarowski, A.Z. Górski, J. Kwapień,
Multiscaling edge effects in an agent-based money emergence model,
Acta Physica Polonica B 46 (2015) w druku. (IF2014 = 0.998, liczba
cytowań: 0)

Brałem udział w przeprowadzeniu obliczeń oraz analizie wyników.
Mój udział szacuję na 60%.

2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągnię-
tych wyników wraz z omówieniem ich ewentualne-
go wykorzystania.

2.3.1 Wprowadzenie

Od czasu zaproponowania przez Benoita Mandelbrota koncepcji fraktali[1]
stale wzrasta zainteresowanie tego typu obiektami. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest m.in. identyfikacja struktur fraktalnych w wielu dziedzinach nauki
i sztuki z pozoru nie związanych ze sobą takich jak fizyka [2, 3], biologia [4,
5, 6], chemia [7, 8], ekonomia [9, 10, 11], lingwistyka [12, 13], a nawet muzyka
[14, 15]. Uniwersalność tej teorii sprawiła, że stała się ona również jednym z
filarów rozwoju badań interdyscyplinarnych, dla których przekraczanie barier
pomiędzy dziedzinami jest jednym z podstawowych założeń. Możliwość opisu
różnorodnych zjawisk we wspólnym języku formalizmu fraktalnego uczyniła
z teorii fraktali jedno z podstawowych narzędzi badań międzydziedzinowych.

Fraktale to obiekty, których struktura uznawana jest często za skompliko-
waną, choć paradoksalnie proces, który do niej prowadzi jest często iteracją
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prostej reguły. Synonimem słowa fraktal mogłoby być słowo samopodobień-
stwo, które charakteryzuje obiekt odtwarzający sam siebie na różnych po-
ziomach rozdzielczości (skalach). Odmienność fraktali, od wcześniej rozważa-
nych w kontekście geometrii Euklidesa obiektów, pojawiła się już na poziomie
identyfikacji ich wymiaru. Tak złożone struktury wymagały w tym kontekście
nowego pojęcia, co doprowadziło do zaproponowania wymiaru Hausdorffa-
Besicovitcha [16]. W efekcie okazało się, że właśnie ten typ geometrii bardzo
dobrze opisuje rzeczywiste struktury występujące w przyrodzie.

Z czasem rozwój tej owocnej koncepcji doprowadził do zidentyfikowa-
nia struktur jeszcze bardziej skomplikowanych, a będących hierarchicznym
splotem wielu fraktali [17]. Multifraktalność, bo o niej tutaj mowa, często
identyfikowana była w kontekście układów złożonych, dla których charakte-
rystyczne są oddziaływania nieliniowe będące równocześnie nośnikiem multi-
fraktalności. Duże znaczenie, z punktu widzenia popularności tej teorii miał
rozwój metod pozwalających na identyfikację tego typu struktur w szeregach
czasowych [18, 19]. Zaproponowane w ostatnich 20 latach algorytmy MFDFA
oraz WTMM pozwalały na ilościowy opis multifraktalnych własności szere-
gów czasowych poprzez charakterystykę rozkładu wykładników Höldera na-
zywaną spektrum multifraktalnym lub spektrum osobliwości i oznaczanym
jako f(α) [20]. Co ważne, metody te dostarczały informacji, które klasycz-
nymi metodami funkcji autokorelacji czy spektrum mocy były nieuchwytne.

Odpowiednim obszarem do testowania multifraktalnych metod analizy
danych okazały się rynki finansowe, które z punktu widzenia fizyka mogą
być uważane za jedne z najbardziej skomplikowanych układów złożonych
[21]. Duża liczba elementów tworzących taki układ, które same w sobie mo-
gą być uważane za złożone, oraz skomplikowana sieć powiązań między nimi
sprawiają, że analiza takiego układu wymaga zaawansowanych i niestandar-
dowych metod. Pierwsze próby opisu rynków finansowych w języku matema-
tyki podjął Louis Bachelier, który w swojej rozprawie doktorskiej z 1900 roku
Théorie de la Spéculation (nota bene której promotorem był Henri Poincaré)
próbował opisać szeregi zmian cen na giełdzie przy pomocy stochastycznego
procesu znanego dzisiaj jako ruchy Browna. Teoria ruchów Browna w języku
fizyki zaproponowana została dopiero pięć lat później przez Alberta Einste-
ina i niezależnie w 1906 roku przez Mariana Smoluchowskiego. Rygorystyczny
matematycznie opis ruchów Browna zaproponowany został w 1923 roku przez
Norberta Wienera i stąd też, proces ten nazywany jest często procesem Wie-
nera. Z czasem okazało się, że szeregi finansowe są bardziej skomplikowane
niż klasyczny ruch Browna, a ich złożoność można spójnie opisywać właśnie
w formalizmie multifraktalnym. Analiza multifraktalna takich szeregów do-
starcza informacji na temat złożoności układu, który je generuje i stanowi
cenne źródło informacji na temat struktury korelacyjnej tych szeregów.
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Przeprowadzone w ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego bada-
nia miały na celu rozwój wiedzy na temat zjawisk wieloskalowych w układach,
które klasyfikowane są jako złożone. Badania prowadzone były dwutorowo.
Z jednej strony identyfikowano wieloskalowy charakter układów złożonych
reprezentowanych w moich analizach głównie przez rynki finansowe, choć w
omawianym kontekście pojawił się również język naturalny czy procesy za-
chodzące na Słońcu. Z drugiej strony prowadzono prace dotyczące rozwoju
samej metodologii badań pod kątem multifraktalnej analizy szeregów cza-
sowych. Uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko na istotne poszerzenie stanu
wiedzy na temat tego typu zjawisk, ale również wyznaczyły jeden z możli-
wych kierunków jej rozwoju.

Dalsza część autoreferatu zawiera szczegółowy opis artykułów będących
podstawą osiągnięcia naukowego. Wspólnym mianownikiem wszystkich prac
jest wieloskalowa analiza szeregów czasowych, co czyni prezentowany ma-
teriał spójny tematycznie. W pracach poruszono między innymi temat po-
prawności wyznaczania charakterystyk multifraktalnych przy wykorzystaniu
wspomnianych powyżej różnych wariantów algorytmów MFDFA i WTMM
[H1]. Zagadnienie to wydawało się kluczowym z punktu widzenia analizy
danych empirycznych reprezentujących procesy o różnym stopniu złożoności
czy własnościach statystycznych. Zagadnienie to, było kontynuowane w pra-
cy [H9], gdzie dokładniej badano wpływ detrendowania w ramach MFDFA
na wyliczane charakterystyki fraktalne. Przykład multifraktalnego modelu
analizowano w pracy [H2], gdzie pokazano jego użyteczność w kontekście fi-
nansowych szeregów czasowych. Wieloskalowe charakterystyki mogą odnosić
się również do badania rozkładów danych na różnych skalach czasowych. Ten
rodzaj analizy, pokazujący zmianę rozkładów w miarę zmniejszania często-
tliwości próbkowania danych rozpatrywano w pracy [H3]. Własności multi-
fraktalne danych finansowych były przedmiotem prac [H4, H7], przy czym
w drugim z wymienionych artykułów rozważano również wieloskalowy cha-
rakter korelacji krzyżowych z punktu widzenia efektu Eppsa. Tematyką po-
chodzenia multifraktalności zajmowała się praca [H6], w której korelacje
nieliniowe zidentyfikowano jako jej podstawowe źródło. Prace [H5] i [H8]
dotyczyły wieloskalowego charakteru oscylacji log-periodycznych, co zostało
przedstawione na przykładzie różnego rodzaju rynków. Propozycja autorskie-
go algorytmu charakteryzowania multifraktalnych korelacji krzyżowych jest
przedmiotem pracy [H10], co stanowi znaczący krok w rozwoju tego typu
metodologii. Subtelności charakterystyk multifraktalnych dotyczące asyme-
trii wyliczanych spektrów analizowano w pracy [H11]. Odkryto w szczegól-
ności wieloskalowy charakter dynamiki na Słońcu, a co więcej prawostron-
ną asymetrię spektrum osobliwości tej dynamiki, co może wymagać rewizji
dotychczasowych modeli aktywności słonecznej. Praca [H12] dotyczyła wie-
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loskalowej analizy jednego z wariantów modelu agentowego. W pracy poka-
zano, że stopień multifraktalności tego modelu w funkcji parametru kontro-
lnego przypomina charakterystyki przemiany fazowej typu λ, potwierdzając
jego przydatność w odtwarzaniu krytycznych charakterystyk modelowanych
zjawisk naturalnych.

2.3.2 Szczegółowe omówienie prac

[H1] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, Wavelet versus detrended fluctu-
ation analysis of multifractal structures, Physical Review E 74, 016103
(2006).

Poprawna identyfikacja własności multifraktalnych w szeregach czaso-
wych stanowi wyzwanie dla współczesnych metod analizy danych. Przyczyną
takiego stanu rzeczy jest często niestacjonarność danych eksperymentalnych,
która w przypadku standardowych metod opartych o funkcję rozdziału [22]
może prowadzić do błędnych wyników. Potrzeba radzenia sobie z tym proble-
mem doprowadziła do rozwinięcia dwóch konkurencyjnych metod multifrak-
talnej analizy: Multifraktalnej Analizy Zdetrendowanych Fluktuacji (Multi-
fractal Detrended Fluctuation Analysis, MFDFA) [19] oraz Modułu Maksi-
mów Transformaty Falkowej (Wavelet Transform Modulus Maxima, WTMM)
[18]. Pierwsza z wymienionych metod, będąca uogólnieniem na przypadek
multifraktalności algorytmu DFA [23], pozwala oszacować spektrum osobli-
wości f(α) na podstawie własności skalowania momentów q-tego rzędu. Dru-
ga z metod wykorzystując ciągłą transformatę falkową pozwala na odtworze-
nie fraktalnej struktury procesu na płaszczyźnie czasowo-częstotliwościowej,
a następnie poprzez zdefiniowanie dla niej funkcji rozdziału wyliczenie spek-
trum osobliwości. Ustacjonarnienie analizowanego szeregu, pożądane z punk-
tu widzenia prawidłowego oszacowania siły osobliwości zawartych w sygnale,
zapewnione jest w metodzie WTMM poprzez wykorzystanie falki ortogonal-
nej do wielomianów niższego rzędu, natomiast w algorytmie MFDFA poprzez
odjęcie na różnych skalach złożoności sygnału dopasowanego trendu reprezen-
towanego przez wielomian dowolnego rzędu. Otwartym pozostawało pytanie,
która z omawianych metod jest bardziej wiarygodna w przypadku analizy
sygnałów, dla których własności fraktalne nie są znane a priori. Omawiana
praca daje odpowiedź na tak postawione pytanie.

Ponieważ część wyników przedstawionych w artykule stanowiła przedmiot
mojej pracy doktorskiej w dalszej części ograniczę się tylko do omówienia tych
zagadnień, które stanowiły przedmiot badań po doktoracie.

Ważną klasę procesów, dla których przeprowadzono test wiarygodności
omawianych metod, stanowiły sztucznie wygenerowane, stochastyczne sze-
regi multifraktalne [24]. Tego rodzaju procesy są podstawą modeli, które w
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zamierzeniu mają odtwarzać wieloskalową i hierarchiczną strukturę danych.
Stochastyczność generowanych szeregów zapewnia ich podobieństwo do da-
nych rzeczywistych, co z kolei stanowi ich przewagę nad szeregami stricte
deterministycznymi. Warto zaznaczyć, że tego typu kaskadowe w swej bu-
dowie struktury są wykorzystywane m. in. do modelowania turbulencji [25],
dynamiki giełdy [26] czy przepływu informacji w internecie [27].

W pracy analizowano kaskady z różnymi wariantami losowego generatora
opisanego rozkładami: log-normalnym, log-gamma oraz log-poisson. Ponie-
waż dla wspomnianych procesów znane są teoretyczne charakterystyki mul-
tifraktalne, pozwoliło to na sprawdzenie wiarygodności wyników w zależności
od długości analizowanych szeregów, rodzaju wykorzystanej w ramach meto-
dy WTMM falki (w pracy jako rodzinę falek rozważano pochodne gaussianu),
czy stopnia wielomianu użytego do detrendowania w procedurze MFDFA.
Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazały na algorytm MFDFA jako
bardziej wiarygodne narzędzie analizy rozważanych typów multifraktali. Róż-
nica pomiędzy wynikami uzyskanymi z obu rozważanych metod była szczegól-
nie widoczna dla przypadku kaskady log-gamma i log-poisson. Obie metody
poprawnie zidentyfikowały silne osobliwości związane z większą amplitudą
sygnału i scharakteryzowane przez małe wartości α, jednak już gładsza skła-
dowa sygnału, opisywana przez wartości α > 1, dokładniej identyfikowana
była przez metodę MFDFA, choć nie odtworzyła ona dokładnie teoretyczne-
go spektrum f(α). Procedura WTMM niedoszacowała wartość osobliwości
dla prawej strony spektrum multifraktalnego bez względu na rodzaju wyko-
rzystanej falki czy długości rozważanego szeregu. Dla kaskady z generato-
rem opisanym przez rozkład log-normalny, dla którego zakres wartości α jest
mniejszy, otrzymano porównywalne wyniki dla obu metod.

Wynik ten skłania do wniosku, że w przypadku analizowania korelacji da-
nych eksperymentalnych lepiej wykorzystywać stabilniejszą oraz łatwiejszą w
implementacji metodę MFDFA. Procedura WTMM jest z kolei dedykowana
do analizy fraktali bez zwartego nośnika, np. funkcji fraktalnych zbudowa-
nych na nośniku fraktalnym, których przykładem są diabelskie schody [18].
Tego typu dane nie mogą być analizowane w ramach MFDFA, dla której
zwarty nośnik jest obligatoryjny. Warto też zauważyć, że metoda WTMM
testowana była dla jednej rodziny falek. Być może inna ich klasa lepiej cha-
rakteryzowałaby zmienność analizowanych multifraktalnych sygnałów.

[H2] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, A.Z. Górski, R. Rak, Multi-
fractal model of asset returns versus real stock market dynamics, Acta
Physica Polonica B 37, 3083 (2006).

Jednym z przykładów szeregów czasowych, które wykazują cechy multi-
fraktalne są szeregi finansowe [28, 29]. Analiza takich danych, ze względu na
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złożoność szeregu, stanowi szczególne wyzwanie dla badacza. Wieloskalowa
struktura finansowych szeregów czasowych, jak pokazałem w moich pracach
z okresu przed doktoratem, jest jednym z tzw. faktów stylizowanych, czyli
charakterystycznych dla dynamiki rynków finansowych niezależnie od rodza-
ju giełdy czy jej lokalizacji geograficznej. W konsekwencji identyfikacja faktów
stylizowanych doprowadziła do zaproponowania modeli próbujących odtwo-
rzyć te najbardziej charakterystyczne cechy procesu, zaś najsubtelniejszą do
symulowania charakterystyką była właśnie multifraktalność danych. W 1997
roku B. Mandelbrot, A. Fisher i L. Calvet zaproponowali Multifraktalny Mo-
del Stóp Zwrotu (Multifractal Model of Asset Returns, MMAR) [30], który
poprzez złożenie dwóch procesów: multifraktalnej kaskady i ułamkowego ru-
chu Browna odtwarza wieloskalowy charakter danych. W omawianej pracy
przeprowadzono multifraktalną analizę szeregu 1 minutowych danych repre-
zentujących indeks WIG20 (okres 01/1999-12/2004) oraz badano własności
modelu MMAR w odniesieniu do wspomnianych szeregów.

Pierwsza część pracy dotyczyła analizy statystycznej i multifraktalnej da-
nych. Uzyskane wyniki potwierdziły niestacjonarny charakter badanego sze-
regu. Okres większej zmienności sygnału (01/1999-02/2002) charakteryzo-
wał się rozkładem o potęgowym zaniku dla dużych wartości x (tzw. ogonów)
1/xβ+1 z β = 2.8 na poziomie rozkładów zróżniczkowanych, natomiast roz-
kład wyznaczony dla okresu o mniejszej zmienności zanikał szybciej z osza-
cowanym β = 4.2. Oba wyniki znajdują się poza zakresem stabilności rozkła-
dów otrzymywanym dla β ¬ 2. Dodatkowo, dla okresu mniejszej zmienności
widać wyraźne odstępstwo od odwrotnego prawa kubicznego (β = 3) ziden-
tyfikowanego w kontekście zaniku rozkładów danych finansowych [31].

Również własności multifraktalne szeregu silnie zależały od analizowane-
go okresu. W tym wypadku spektra multifraktalne wyliczane były osobno
dla poszczególnych lat. Wszystkie wyliczone charakterystyki wskazywały na
multifraktalny charakter danych, przy czym najmniejszą złożonością sygnału
odznaczał się rok 2004. Ponadto, okazało się, że maksimum spektrum f(α)
systematycznie przesuwało się w stroną mniejszych wartości α dla kolejnych
analizowanych okresów rocznych (wyjątkiem było spektrum wyliczone dla
2000 roku). Taka zmiana charakterystyki f(α) świadczy o zmianie persy-
stencji badanych szeregów od dodatniej (silna korelacja) do słabej antyper-
systencji (słabej antykorelacji).

Druga część pracy poświęcona była modelowi MMAR. Jest to model gieł-
dy, w którym zakłada się multifraktalny charakter czasu transakcyjnego. Czas
transakcyjny jest deformacją czasu zegarowego, nie płynie jednostajnie, ale
przyśpiesza i zwalnia odzwierciedlając zmienność na giełdzie. Model MMAR
jest złożeniem tak definiowanego czasu transakcyjnego ϑ(t) oraz ułamkowego
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ruchu Browna BH :
X(t) ≡ BH [ϑ(t)] (1)

gdzie H oznacza wykładnik Hursta. Proces wynikowy jest wieloskalowy w
swojej naturze, a charakterystyki multifraktalne ϑ(t) i X(t), związane są
relacją:

fX(α) = fϑ(α/H) (2)

W pracy, jako realizację czasu transakcyjnego, rozważano iteracyjny, stocha-
styczny wariant kaskady multiplikatywnej [26] z generatorem opisanym roz-
kładem log-normalnym. Fraktalne własności takiej kaskady są w pełni zdeter-
minowane przez wielkość λ, która jest parametrem rozkładu log-normalnego.
Na podstawie lokalnych własności multifraktalnych szeregów oszacowano zmien-
ność parametru λ dla przedziałów długości 20000 punktów, które zapewniały
statystyczną istotność wyników. Rozważano przy tym dwa przypadki: stałą
wartość indeksu H = 0.5, co oznacza tzw. martyngałową wersję MMAR [32],
oraz zmienne H szacowane na podstawie szeregu. Dla stałego H, λ wyka-
zywała trend spadkowy z czasem, co sugerowało ewolucję struktury sygnału
w stronę mniejszej złożoności. Podobne zachowanie wykazywał szacowany
indeks H sugerując zmianę z czasem korelacji liniowych w stronę antyper-
systencji, co potwierdzało wcześniej prezentowane wyniki analizy multifrak-
talnej. Jednak dla zmiennej wartości H zachowanie λ nie wykazywało już
trendu. Wskazuje to na ważną rolę parametru H we wzorze (2), który jest w
stanie skompensować własności multifraktalne szeregu na rzecz jej liniowych
korelacji w modelu.

[H3] S. Drożdż, M. Forczek, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, Stock mar-
ket return distributions: From past to present, Physica A 383, 59 (2007).

Jedną z najważniejszych charakterystyk układu są jego rozkłady staty-
styczne, które pozwalają na wgląd w specyfikę procesu. Szczególnie w tym
kontekście interesujące są potęgowe zależności, które mogą sugerować (mul-
ti)fraktalność układu generującego obserwable.

Celem tego artykułu była analiza statystyczna finansowych szeregów cza-
sowych na różnych skalach czasowych jak i określenie ich własności multi-
fraktalnych. Warto zaznaczyć, że własności statystyczne szeregów czasowych
odgrywają ważną rolę we właściwej identyfikacji źródeł multifraktalności, co
dokładniej jest poruszane w pracy [H6]. Analizę przeprowadzono zarówno dla
1000 największych amerykańskich spółek giełdowych z okresu 1998-1999 jak
i indeksów giełdowych DAX, S&P500 i WIG20 z okresu 2004-2006. Uzyskane
wyniki pokazały, że średni rozkład statystyczny dla stóp zwrotu amerykań-
skich firm mógł być opisany rozkładem z potęgowo zanikającym ogonem przy
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czym szybkość jego zaniku zależała od rozważanej skali czasowej. Dla ska-
li jednominutowej indeks skalowania ogonu rozkładu wynosił 3 i w miarę
zwiększania skali czasowej jego wartość rosła, co oznaczało zbieżność rozkła-
du, zgodnie z Centralnym Twierdzeniem Granicznym, do rozkładu Gaussa.
Obserwację tę można porównać z analizą rozkładów w publikacji [31] prze-
prowadzoną dla dokładnie tych samych danych, ale wcześniejszego okresu
czasu. Autorzy wspomnianego artykułu pokazali stabilność rozkładów fluk-
tuacji cen spółek z uniwersalnym indeksem skalowania równym 3 na poziomie
skal od 1 minuty do rzędu miesięcy. Rozbieżność prezentowanych wyników z
cytowaną pracą może być związana ze zwiększeniem się szybkości przepły-
wu informacji na rynkach, co w następstwie ma odzwierciedlenie w lepszej
efektywności rynku. Większa efektywność rynku związana jest z krótszym
czasem korelacji, w efekcie prowadzącym do mniejszej stabilności i szybszej
zbieżności omawianej klasy rozkładów do gaussianu. Odwrotne prawo ku-
biczne nie było również spełnione dla rozważanych indeksów giełdowych. W
tym przypadku już na skalach minutowych indeks skalowania różnił się od 3
i różnica ta wzrastała w miarę zwiększania skali czasowej.

W artykule przeprowadzono również analizę multifraktalną stóp zwrotu
dla indeksów DAX, S&P500 i WIG20. Wyliczone spektra osobliwości po-
twierdziły multifraktalną naturę analizowanych szeregów. Ponadto DAX i
S&P500 charakteryzowały się szerszymi spektrami f(α) niż WIG20, co wska-
zywało na bardziej złożoną dynamikę w przypadku tych dwóch indeksów.
Aby zweryfikować statystyczną istotność uzyskanych wyników przeprowadzo-
no również analizę szeregów, które utworzono poprzez losowe przemieszanie
oryginalnych danych. Taki zabieg niszczy korelacje czasowe w szeregu zacho-
wując jedynie jej rozkład statystyczny. Spektra multifraktalne wyznaczone
dla tak przygotowanych danych można było interpretować jako monofraktal-
ne dla wszystkich trzech indeksów giełdowych.

[H4] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, A.Z. Górski, R. Rak, Diffe-
rent Fractal Properties of Positive and Negative Returns, Acta Physica
Polonica A 114, 547 (2008).

W dotychczasowym podejściu do fraktalnej analizy szeregów czasowych
najczęściej traktowano badany szereg jako jednolitą strukturę. Jednak jak
pokazano w pracy [H2] multifraktalne własności szeregu mogą zależeć od
analizowanego okna czasowego. W szczególności fluktuacje różnego znaku
mogą być rządzone odmienną dynamiką. Intencją tej pracy była weryfikacja
powyższego stwierdzenia. W tym celu zmodyfikowano algorytm MFDFA tak,
aby można było wyznaczać charakterystyki multifraktalne dla dodatnich i
ujemnych fluktuacji sygnału osobno nie zaburzając przy tym naturalnej skali
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czasowych korelacji. Uzyskane wyniki potwierdziły różnice we własnościach
multifraktalnych fluktuacji różnego znaku.

Niestacjonarność multifraktalnych własności sygnału pokazała analiza in-
deksu DAX w dwóch rozłącznych okresach czasu. Charakterystyki f(α) wy-
znaczone dla szeregów złożonych z fluktuacji jednego znaku silnie zależały
od analizowanego okresu. Dało się jednak zauważyć pewne prawidłowości w
wynikach. Spektra multifraktalne dla ujemnych fluktuacji przesunięte były w
stronę większych wartości α w stosunku do odpowiadającym im charaktery-
stykom dla dodatnich fluktuacji, co z kolei wskazuje na większą persystencję
szeregów ujemnych fluktuacji. Funkcję f(α) dla obu typów fluktuacji można
było interpretować jako manifestację multifraktalności, jednak szersze spek-
tra multifraktalne charakteryzowały ujemne sygnały wskazując na większą
złożoność tych szeregów.

Różnice na poziomie f(α) pomiędzy analizowanymi dwoma rodzajami
fluktuacji ujawniły się również dla okresów reprezentujących różne fazy ryn-
ku. Generalnie, spektra f(α) dla obu rodzajów fluktuacji indeksu w fazie
spadkowej przesunięte były w prawo względem spektrów wyznaczonych dla
fazy wzrostu, co sugeruje większe skorelowanie rynku w fazie bessy. W ra-
mach jednej fazy potwierdziła się również relacja pomiędzy charakterysty-
kami otrzymanymi dla każdego rodzaju fluktuacji osobno. Szereg ujemnych
fluktuacji wykazywał większą persystencję niż dodatnie zmiany indeksu. Co
ciekawe, większą złożoność szeregu w fazie wzrostu zaobserwowano dla do-
datnich fluktuacji. Dla fazy spadkowej szerokość spektrum dla ujemnych i
dodatnich fluktuacji była taka sama. Pokazana pierwszy raz w literaturze
asymetria w własnościach fraktalnych fluktuacji różnego typu wskazuje, że
dynamika giełdy jest bardziej skomplikowana niż dotychczas przypuszczano.

[H5, H8] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Criticality Characteristics
of Current Oil Price Dynamics, Acta Physica Polonica A 114, 699
(2008).

P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A.Z. Górski, Fractals, Log-
Periodicity and Financial Crashes, Acta Physica Polonica A 117, 637
(2010).

Koncepcja multifraktalności wymaga niezmienniczości praw opisujących
układ względem transformacji przeskalowania go przez dowolny czynnik [33,
34]. Taki rodzaj zachowania cechuje m. in. układy w pobliżu przejścia kry-
tycznego opisywane w ramach mechaniki statystycznej. Dla układu charak-
teryzowanego przez funkcję Φ(x), gdzie x jest parametrem kontrolnym, dla
dowolnego λ zachodzi w omawianym przypadku relacja:

Φ(x) = µ(λ)Φ(λx) (3)
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W szczególności powyższa własność układu może być spełniona tylko dla
określonych wartości λn = λn, przy których układ po przeskalowaniu może
przejść w samego siebie, samo zaś λ jest wtedy preferowanym czynnikiem ska-
lującym. Taki rodzaj niezmienniczości nazywamy dyskretnym (discrete scale
invariance, DSI) i jest on obserwowany dla wielu matematycznych struktur
fraktalnych np. zbioru Cantora, trójkąta Sierpińskiego czy krzywej Kocha.
Ogólnym rozwiązaniem równania (3) jest funkcja:

Φ(x) = xαP

(
lnx
lnλ

)
(4)

gdzie xα reprezentuje prawo potęgowe z wykładnikiem α = − log µlog λ (odpowied-
nikiem wykładnika krytycznego), charakterystyczne dla ciągłej niezmienni-
czości względem skali, a więc dla dowolnego λ. P () jest sygnaturą DSI i
może przyjmować postać dowolnej funkcji okresowej względem argumentu
ln(x) o okresie 1, stąd też jego nazwa jako funkcji log-periodycznej. W prak-
tyce rozwijając funkcję Φ(x) w szereg Fouriera i ograniczając rozwiązanie do
składowej pierwszego rzędu otrzymujemy:

Φ(x) = xα[A+B cos(
ω

2π
ln(x) + ϕ)] (5)

gdzie ω = 2π/ ln(λ). Okazuje się, że rodzaj oscylacji jaki wykazuje funkcja
P () można również zidentyfikować w finansowych szeregach czasowych. Rolę
parametru kontrolnego pełni w tym przypadku odległość w czasie od punktu
krytycznego tc, w którym następuje kumulacja oscylacji interpretowana jako
punkt odwrócenia trendu.

Punkt ten kojarzony jest często z przejściem fazowym. Jednak trzeba za-
uważyć, że log-periodyczność nie musi być sygnaturą krytyczności [35]. Nato-
miast kluczowym dla jej powstania jest DSI charakterystyczne dla układów
ze złamaną symetrią względem skalowania. Z kolei, dyskretna niezmienni-
czość może być efektem hierarchicznej konstrukcji układu jak w przypadku
struktur fraktalnych lub być wynikiem dynamiki układu.

Szczególną zaletę tej teorii stanowi jej potencjał prognostyczny. Ważna
w tym kontekście jest szybkość kumulacji oscylacji, która jest bezpośred-
nio związana z λ i kluczowa w wyznaczaniu czasu tc. Na podstawie danych
empirycznych zapostulowano wartość λ = 2 [36]. Dodatkowo, fraktalna na-
tura finansowych szeregów, narzuca hierarchię również w oscylacjach log-
periodycznych. Kolejne oscylacje na większych skalach czasowych posiadają
swoje podstruktury log-periodyczne na skalach mniejszych przypominając
swoją budową kaskadę.

Celem omawianych prac była identyfikacja fraktalnych log-periodycznych
struktur w szeregach finansowych. Praca [H5] prezentuje wyniki takiej ana-
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lizy dla danych reprezentujących rynek ropy naftowej. Samopodobna dłu-
goterminowa log-periodyczna struktura rynku zidentyfikowana została dla
okresu od 2000 roku z czasem krytycznym tc = 09/2010. Krótkotermino-
wa podstruktura dotyczyła okresu 01/2007-07/2008 z czasem krytycznym tc
wskazującym na 11 lipca 2008 jako ostateczny moment odwrócenia lokalne-
go trendu. Analiza log-periodycznej dynamiki rynku została przez autorów
artykułu upubliczniona już w 06/2008, co dokumentuje preprint zamieszczo-
ny na serwerze arXiv.org [37], a co ma znacznie w kontekście wiarygodnej
oceny potencjału prognostycznego prezentowanego formalizmu. W omawia-
nej pracy pokazano weryfikację wyżej wymienionej prognozy. Okazało się, że
wyznaczony na podstawie prezentowanego formalizmu czas tc zgadza się co
do dnia z rzeczywistym czasem odwrócenia trendu na giełdzie, co stanowi
argument na rzecz log-periodycznej struktury rynku jak i potwierdza jej po-
tencjał prognostyczny. Czas zweryfikował również długoterminową prognozę,
której korekta dotycząca jedynie poziomu oscylacji nie mającego znaczenia
w kontekście wyznaczania tc, została zamieszczona w [H8]. W tym przypad-
ku wyznaczony czas krytyczny różnił się od rzeczywistego czasu odwrócenia
trendu o kilka miesięcy, co mogło być spowodowane wybuchem w afryce
północnej tzw. arabskiej wiosny (arab spring), która spowodowała poważne
perturbacje na rynku ropy naftowej.

Hierarchiczność struktur log-periodycznych na przykładzie indeksów gieł-
dowych DAX i S&P500 pokazano w pracy [H8]. Taki typ kaskady log-perio-
dycznej przypomina funkcję Weierstrassa, która jest przykładem matema-
tycznego fraktala z oscylacjami log-periodycznymi na każdej skali złożoności
sygnału. W omawianej pracy zwrócono uwagę na identyfikację zwalniających
oscylacji, czyli takich, które charakteryzują dynamikę giełdy po przejściu
przez punkt krytyczny. Okazało się, że analiza ich samopodobnej struktu-
ry, a w szczególności pojawienie się podstruktur log-periodycznych, również
niesie informację o możliwej zmianie trendu tym razem ze spadkowego na
wzrostowy. Pokazane w tym kontekście przykłady dotyczą zarówno rynku
ropy naftowej jak i indeksu S&P500.

[H6] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, Quantitative features
of multifractal subtleties in time series, Europhysics Letters (EPL) 88,
60003 (2009).

Z punktu widzenia zrozumienia multifraktalności na podstawie wylicza-
nych charakterystyk f(α) kluczowym pozostawało pytanie o jej źródło. W
tym kontekście w literaturze rozważano dotychczas dwa potencjalne czyn-
niki: nieliniowe korelacje czasowe oraz leptokurtyczność badanych szeregów
[19]. Jednak identyfikacja wpływu obu wymienionych czynników na szerokość
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spektrum osobliwości skłaniała ku niejednoznacznym wnioskom [29, 38], dla-
tego też zasadnym było zbadać tę kwestie dokładniej.

Ilościowe badania tego problemu w pracy dotyczyły analizy zarówno sko-
relowanych w czasie jak i niezależnych szeregów czasowych. Szeregi nieskore-
lowane reprezentowane były przez sztucznie wygenerowane szeregi o rozkła-
dzie q-gaussianu[39]

p(x) = 1/[1 + (q − 1)aqx2]1/(q−1) (6)

których analityczna postać została zaproponowana przy okazji nieekstensyw-
nego uogólnienia entropii. Poprzez zmianę parametru q można uzyskać sze-
regi o różnej asymptotyce opisującej zanik ogonów rozkładu, co w kontekście
Uogólnionego Twierdzenia Granicznego, wiąże się bezpośrednio ze stabilno-
ścią rozkładu. Dla 1 < q < 5/3 atraktorem dla splotu rozkładów jest roz-
kład Gaussa (dla q = 1 q-gaussian przechodzi w rozkład Gaussa) natomiast
dla 5/3 < q < 3 atraktorem jest stabilny rozkład Lévy’ego. Różne są też
własności fraktalne szeregów niezależnych zmiennych o rozkładach granicz-
nych: szereg o rozkładzie Gaussa jest monofraktalem, natomiast o rozkładzie
Lévy’ego bi-fraktalem [40]. Analizę fraktalną omawianego typu danych prze-
prowadzono z wykorzystaniem metod MFDFA i WTMM dla szeregów wyge-
nerowanych z parametrem q z przedziału [1,5/3]. Uzyskane wyniki pokazują,
że o ile w przypadku szeregu z q = 1.5 oraz q  1.7 spektra multifraktalne
w zasadzie charakteryzują stopień złożoności swojego atraktora o tyle dla
1.55 < q < 1.65 wynik wymaga głębszego zrozumienia. W drugim przy-
padku na poziomie funkcji fluktuacji [19] wykorzystywanych do szacowania
spektrum multifraktalnego w metodzie MFDFA, obserwowane są dwa obsza-
ry skalowania. Dla małych wartości skal proces wygląda na multifraktalny,
natomiast na większych skalach jak monofraktal i efekt ten jest tym wyraź-
niejszy im większa jest wartość q. Ta dwuznaczność jest wynikiem wolnej
zbieżności splotu szeregu o rozkładzie q-gaussianu z grubszym ogonem (opi-
sywanym przez większe q) do gaussowskiego atraktora, co przekłada się na
dłuższe zakresy skal potrzebne do odtworzenia monofraktalnego charakteru
spektrum. Efekt ten, szczególnie istotny w przypadku krótkich nieskorelo-
wanych szeregów, może prowadzić do błędnego zidentyfikowania multifrak-
talności na poziomie małych skal będących jedynie obszarem przejściowym.
A zatem czynnikiem decydującym o multifraktalności szeregu są korelacje
czasowe, letokurtyczność zaś, przy braku korelacji, może prowadzić jedynie
do multifraktalności pozornej.

Jako szeregi skorelowane rozważono w pracy sztucznie wygenerowane sto-
chastyczne kaskady multiplikatywne, z generatorem log-normalnym, o różnej
długości. Czasowa organizacja kaskad jest dobrze charakteryzowana przez
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potęgową postać funkcji korelacji, zaś ich rozkład (dla 20 poziomów roz-
winięcia kaskady) przez q-gaussian z q = 1.6. Systematyczna analiza tych
szeregów pokazała, że w przypadku istnienia korelacji długozasięgowej zbież-
ność wyliczanych spektrów do znanego teoretycznego spektrum jest znacznie
szybsza niż w wypadku niezależnych szeregów. Teoretyczne spektrum zosta-
ło odtworzone już dla najkrótszych analizowanych szeregów (104 punktów).
Efekt pozornej multifraktalności zaobserwowano dla surogat tych szeregów
polegających na zniszczeniu czasowej struktury szeregów poprzez ich losowe
wymieszanie.

Analiza logarytmicznych stóp zwrotu wyznaczonych dla rzeczywistych
danych giełdowych, reprezentowanych przez indeks DAX, dostarczyła dodat-
kowych informacji na temat czasowej organizacji fraktalnych szeregów cza-
sowych. W tym przypadku nie zaobserwowano zbieżności wyliczanych spek-
trów f(α) w funkcji długości rozważanych szeregów (w obliczeniach f(α)
użyto pełny możliwy do wyznaczenia zakres skal), co w kontekście powy-
żej prezentowanych wyników może zastanawiać. Dodatkowych informacji na
ten temat dostarcza analiza nieliniowych korelacji w szeregu reprezentowa-
na przez funkcję autokorelacji wyznaczoną dla zmienności badanego szeregu.
Dla czasów opóźnień większych niż 105 sekundy funkcja ta traci charakter
potęgowy i zaczyna oscylować pomiędzy dodatnimi i ujemnymi wartościami.
To z kolei świadczy o zaburzeniu hierarchicznej organizacji szeregu na po-
ziomie dużych skal. A zatem wyznaczanie charakterystyk multifraktalnych
powinno ograniczyć się jedynie do zakresu skal odpowiadających potęgowe-
mu charakterowi nieliniowych korelacji. Wynik ten znalazł potwierdzenie w
analizach pokazujących zbieżność spektrów dla indeksu DAX wyznaczonych
już dla ograniczonego przez powyższy warunek zakresu skal.

[H7] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak, The foreign exchange
market: return distributions, multifractality, anomalous multifractality
and the Epps effect, New Journal of Physics 12, 105003 (2010)

Z punktu widzenia złożoności układu rynek wymiany walut (Forex) jest
jej skrajnym przykładem. Skomplikowana struktura korelacji tego rynku zwią-
zana jest z zależnościami występującymi pomiędzy kursami poszczególnych
walut. Wyrazem tej zależności jest tzw. arbitraż walutowy polegający na wy-
korzystaniu różnic kursowych w celu osiągnięcia zysku. Z kolei skorzystanie z
arbitrażu, podobnie jak mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, prowa-
dzi do uzgodnienia kursów wymiany i wyeliminowania możliwości arbitrażu.
Praca [H7] poświęcona była ilościowemu opisowi korelacji szeregów, w ra-
mach których możliwy jest opisany powyżej arbitraż. Spodziewano się, że
generowane przez analizowany układ szeregi cechują się wysoką złożonością i
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z tego też powodu wydają się odpowiednie do sprawdzenia wrażliwości metod
multifraktalnych na ten typ złożoności. Multifraktalna analiza została uzu-
pełniona o analizę rozkładów statystycznych oraz macierzy korelacji, które
pozwoliły na pełniejsze sformułowanie wniosków końcowych.

W pracy rozważano 1 minutowe szeregi czasowe reprezentujące dwa zesta-
wy kursów wymiany walut: USD/EUR, EUR/GBP, GBP/USD oraz JPY/GBP,
GBP/CHF, CHF/JPY notowanych w okresie 01/2004-03/2008. Dla obu ze-
stawów szeregów możliwy jest walutowy (trójkątny) arbitraż zdefiniowany
poprzez niezerową wartość funkcji G(t):

G(t) = GB
A(t) +GC

B(t) +GA
C(t) (7)

gdzie: GB
A(t) jest logarytmiczną stopą zwrotu dla kursu wymiany pomiędzy

walutą A i B.
W ramach analizy statystycznej pokazano, że rozkłady stóp zwrotu wszyst-

kich rozważanych kursów wymiany dla trzech interwałów czasowych 1, 10 i 60
minut są dobrze przybliżane funkcją q-gaussianu. Z kolei parametr rozkładu
q przybierał tym mniejsze wartości im większy interwał czasu był rozważany
(dla q = 1 q-gaussianu przechodzi w rozkład gaussa), a zatem zaobserwo-
wane zachowanie świadczy o zbieżności rozkładów, wraz ze wzrostem skali
czasowej, do gaussianu. Co warto podkreślić, największa stabilność rozkładów
cechuje kursy wymiany walut europejskich, co można wywnioskować z faktu,
że q zmienia się dla nich najmniej. Podobne zachowanie rozkładów zaobser-
wowano dla indeków DAX i S&P500, co było przedmiotem dyskusji w pracy
[H3]. Analizę rozkładów przeprowadzono również dla funkcji G(t), co według
wiedzy autora jest pierwszą tego typu analizą pokazaną w literaturze. W tym
przypadku q-gaussian zadowalająco odtwarzał jedynie centralną postać roz-
kładu podczas gdy ogony empirycznego rozkładu były nadreprezentowane w
stosunku do dopasowanego modelu. Ponadto, postać q-gaussianów słabo za-
leżała od rozważanej skali czasowej, sugerując stabilność rozkładów dla tego
rodzaju danych.

Na tle analizy korelacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem macie-
rzy korelacji [41] wyróżniały się dwie najczęściej handlowane pary walutowe
GBP/USD oraz USD/EUR. Macierze zbudowano na bazie szeregów tygo-
dniowych, na które podzielono wyjściowe szeregi stóp zwrotu. Rozkład ele-
mentów macierzowych był dla większości szeregów typu gaussowskiego, za
wyjątkiem rozkładów dla dwóch wspomnianych kursów wymiany. Podob-
nie rozkład wartości własnych odpowiadał macierzy Wisharta (macierzy dla
przypadkowego sygnału) dla większości szeregów z wyjątkiem GBP/USD
oraz USD/EUR, dla których zaobserwowano wartości własne również po-
za obszarem szumu. Analiza sygnałów własnych tych macierzy dla trzech
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największych wartości własnych pozwoliła zidentyfikować okresy wzmożonej
aktywności rynku dla kursów wymiany GBP/USD oraz USD/EUR, która
przypadała na koniec tygodnia o godzinie 12:30 i 13:30 GMT. Dla trzeciej
pary walutowej EUR/GBP z omawianego trójkąta nie zaobserwowano okre-
sów podwyższonej aktywności. Można wnioskować, że dynamika EUR/GBP
jest rządzona przez inny mechanizm niż ten związany z parami GBP/USD
oraz USD/EUR i raczej pełni w stosunku do nich rolę komplementarną. Ślad
zidentyfikowanej aktywności zaobserwowano również dla drugiego rozważa-
nego zestawu kursów wymiany.

Szeregi czasowe GBP/USD oraz USD/EUR wyróżniały się również na
poziomie analizy multifraktalnej. Oba kursy wymiany cechowały niemalże
symetryczne spektra multifraktalne sugerując ich podobieństwo do modelo-
wych przykładów multifraktali jakimi są kaskady. Dla par z trójkąta GBP-
CHF-JPY spektra były niesymetryczne z wyraźnie lepiej rozwiniętą lewą
stroną. Taki typ asymetrii spektrum sugeruje hierarchiczną budowę głównie
fluktuacji dużych, małe zaś rządzone są uboższą dynamiką przypominającą
rodzaj szumu. Tematem niesymetryczności spektrum f(α) dokładnie zajmuje
się praca [H11]. Szczególnie ciekawe wyniki uzyskano dla szeregów opisanych
równaniem (7). Osobliwość tych szeregów ujawniła się w kształcie spektrum
f(α), które dla każdego z nich miało jedynie jedno ramię. Taki rodzaj ”lewo-
-stronnej” multifraktalności zidentyfikowano wcześniej w układach agregacji
ograniczonej dyfuzją (diffusion-limited aggregation, DLA) oraz dla w pełni
rozwiniętej turbulencji [42, 43]. Co jeszcze bardziej zaskakujące, cześć wy-
znaczonych wymiarów fraktalnych f(α) i samych α przyjmuje ujemne war-
tości. Tego typu zachowanie zostało zidentyfikowane wcześniej w kontekście
turbulencji [44], natomiast dla układu złożonego jakim jest rynek zostało
zaobserwowane po raz pierwszy.

Na poziomie teoretycznym zjawisko to może być odtworzone dla kanonicz-
nych wersji kaskady multifraktalnej, dla której część bardzo rzadkich osobli-
wości nie ujawnia się na poziomie pojedynczej realizacji procesu, a jedynie
przy wielu przyprowadzonych symulacjach. Dla danych z rynku Forex ujemne
wymiary stowarzyszone są z dużymi odchyłkami od relacji trójkąta stosunko-
wo rzadko występującymi na tle wielu małych fluktuacji, co stwarza wrażenie
splotu dwóch niezależnych struktur fraktalnych.

Analiza korelacji została uzupełniona o analizę macierzy korelacji dla kur-
sów będących w relacji trójkąta dla różnych skal czasowych. Analiza zależ-
ności wartości własnych od rozważanego horyzontu czasowego jednoznacznie
wskazywała na możliwość arbitrażu na krótkich skalach czasowych. Efekt
ten malał w miarę zwiększania długości rozważanego okna czasowego. Z ko-
lei wzrost wartości dwóch największych wartości własnych w funkcji skali
czasowej przypominał zidentyfikowany w literaturze dla giełdy efekt Eppsa

21



[45], który jest interpretowany jako wynik braku synchronizacji w handlu
pomiędzy walorami, co wprowadza rodzaj szumu na małych skalach czaso-
wych. Dla rynku Forex, dla którego poziom saturacji korelacji jest podobny
jak dla rynku kapitałowego, pokazany wynik sugeruje dodatkowy mechanizm
stojący za tego typu zachowaniem.

[H9] P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A.Z. Górski, Effect of Detren-
ding on Multifractal Characteristics, Acta Physica Polonica A 123, 597
(2013).

Nowoczesne metody analizy fraktalnej takie jak np. MFDFA, których ideą
jest badanie wieloskalowych charakterystyk fluktuacji procesów, w ramach
swoich algorytmów dokonują eliminacji nisko częstotliwościowej składowej
sygnału nazywanej trendem. Trend w tych metodach reprezentowany jest
przez wielomian, który odejmowany jest od danych na różnych poziomach
skali. W wielu przypadkach funkcjonalna postać trendu zależy jednak od
specyfiki badanego procesu i może być trudna lub nawet niemożliwa do osza-
cowania. Dodatkową trudnością może być w tym wypadku zależność trendu
od analizowanej skali czasowej. Dlatego też, przyjmowanie ad hoc wielomianu
określonego stopnia jako trend i eliminowanie go z danych może prowadzić
do błędnego oszacowania charakterystyk fraktalnych, a co za tym idzie do
błędnej identyfikacji dynamiki badanego procesu.

W omawianej pracy przeprowadzono systematyczne badania wpływu uży-
tego w ramach metody MFDFA trendu na otrzymywane charakterystyki
multifraktalne takie jak spektrum osobliwości. Rozważano w tym kontek-
ście zarówno szeregi generowane przez komputer (ułamkowe ruchy Browna,
procesy Lévy’ego, kaskada multiplikatywna) ze znanymi własnościami frak-
talnymi jak i szeregi danych rzeczywistych reprezentowanych przez stopy
zwrotu kursów wymiany walut (GBP/USD, EUR/GBP, USD/EUR).

Dodatkowo, w ramach tej analizy wykorzystano szeregi zmienności długo-
ści zdań, które reprezentują jeszcze jeden rodzaj układu złożonego jakim jest
język naturalny. Złożoność tego układu można rozpatrywać na różnym pozio-
mie organizacji języka np. pojedynczych słów lub całych zdań. W omawianej
pracy zdecydowano się na szeregi kolejnych długości zdań, które odnoszą
się do korelacji długozasięgowych w tekście. W tym kontekście rozważono
dwie angielskie wersję książek Moby Dick Hermana Melville’a oraz Alicję w
Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla. Trend reprezentowany był przez
wielomiany stopnia od 1 do 10.

Uzyskane wyniki wyraźnie pokazały zależność kształtu i położenia spek-
trum f(α) od zastosowanego w procedurze MFDFA trendu. Dla wszystkich
analizowanych szeregów, w miarę zwiększania stopnia wielomianu detrendu-
jącego, spektrum osobliwości przesuwało się w stronę mniejszych α. Prowadzi
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to do wniosku, że użycie wielomianu stopnia większego niż 3 zbyt efektywnie
eliminuje trend zniekształcając przy tym również wysoko częstotliwościową
składową fluktuacji. To z kolei prowadzi do zidentyfikowania, zaniżonego niż
jest w rzeczywistości, stopnia liniowych korelacji procesu.

W pracy pokazano, że rodzaj użytego w obliczeniach wielomianu miał
również wpływ na identyfikację nieliniowych zależności w sygnale ilościo-
wo opisywanych przez szerokość spektrum multifraktalego. W tym wypad-
ku wyniki zależały od charakteru badanego szeregu. Dla monofraktalnych
sztucznie wygenerowanych szeregów (ułamkowe ruchy Browna) oraz multi-
fraktalnej kaskady szerokość szacowanego spektrum f(α) zwiększała się wraz
ze wzrostem wielomianu detrendującego, dla szeregu bi-fraktalnego (proce-
sy Lévy’ego) oraz danych z rynku Forex wartość ∆α pozostawała stała. Z
kolei dla danych literackich szerokość widma multifraktalnego malała mo-
notonicznie dla książki Alicja w Krainie Czarów, natomiast dla Moby Dicka
była niemalejąca funkcją wielomianu. W omawianych przypadkach zmiana
szerokości spektrum multifraktalnego może być związana z różnorodnością
trendów nakładających się na fluktuacje. A zatem różne funkcje mogą opisy-
wać trend w różnych częściach sygnału. Wykorzystywanie w ramach metody
MFDFA jednego rodzaju wielomianu detrendującego (odpowiednio wyższego
rzędu) może skutkować efektywniejszym eliminowaniem trendu w pewnych
częściach sygnału, co z kolei może wpływać na zmianę szerokości spektrum
charakteryzującej złożoność szeregu. Z drugiej strony, badanie tego typu za-
chowań funkcji f(α) może dostarczyć dodatkowej informacji na temat struk-
tury korelacyjnej badanego procesu.

[H10] P. Oświęcimka, S. Drożdż, M. Forczek, S. Jadach, J. Kwapień, Detren-
ded cross-correlation analysis consistently extended to multifractality,
Physical Review E 89, 023305 (2014).

Multifraktalna analiza autokorelacji w szeregach czasowych okazała się
bardzo użyteczną metodą opisu nieliniowych zależności w sygnałach pocho-
dzących z układów złożonych. Naturalnym wydawało się zatem rozszerzenie
tej metody na przypadek korelacji krzyżowych opisujących fraktalne zależ-
ności pomiędzy dwoma sygnałami. Pierwszym krokiem w tym kierunku była
propozycja metody Detrended Cross Correlation Analysis (DCCA) [46], któ-
ra jest uogólnieniem dobrze znanej metody DFA badania fraktalnych autoko-
relacji na przypadek dwóch szeregów. Kolejnym etapem w rozwoju tej meto-
dologii badań była propozycja algorytmu badania multifraktalnych korelacji
krzyżowych (MF-DXA) [47]. Jednak algorytm ten z uwagi na własności wy-
korzystywanej w nim funkcji kowariancji nie dawał możliwości wiarygodnego
oszacowania wykładników skalowania. Wprowadzenie modyfikacji do meto-
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dy w postaci wartości bezwzględnej funkcji kowariancji prowadziło z kolei do
identyfikowania korelacji krzyżowych dla sygnałów niezależnych.

W pracy [H10] zaproponowano nową metodę ilościowego opisu korela-
cji krzyżowych: Multifraktalną Analizę Korelacji Krzyżowych (Multifractal
Cross-Correlation Analysis, MFCCA), która jest naturalnym rozszerzeniem
metody DCCA na przypadek multifraktalny. Mimo, że propozycja ta jest
względnie świeża zdarzyło się już, że w literaturze [48] została nazwana algo-
rytmem Oświęcimki. Jej zasadniczym elementem jest odpowiednia konstruk-
cja momentów wyższego rzędu, która zachowuje znak kowariancji umożli-
wiając oszacowanie wszystkich wykładników skalowania λq z uwzględnieniem
informacji zawartej w znaku tej funkcji.

Użyteczność wprowadzonej metody pokazano na przykładzie sztucznie
wygenerowanych szeregów skorelowanych krzyżowo jak i rzeczywistych sy-
gnałów giełdowych. Dla badanych monofraktalnych procesów autoregresyj-
nych z integracją cząstkową (ARFIMA) [46], skorelowanych poprzez wyko-
rzystanie tego samego składnika stochastycznego w algorytmie generowania
każdego szeregu, mała zmienność oszacowanych wykładników wskazywała na
homogeniczny charakter korelacji pomiędzy procesami niezależnie od rodza-
ju korelacji liniowych każdego z sygnałów. Ponadto, podawany w literaturze
związek fraktalnych korelacji krzyżowych z fraktalnymi autokorelacjami po-
szczególnych szeregów był tym lepiej spełniony im mniejsza była różnica w
strukturze autokorelacji pomiędzy szeregami.

Pewnym wyzwaniem była analiza skorelowanych wzajemnie szeregów mul-
tifraktalnych. W pracy zaproponowano metodę generowania takich szeregów.
W tym celu wykorzystano multifraktalny przełącznikowy model Markowa
(MSM)[49], który jest algorytmem iteracyjnym zdolnym do generowania ka-
skadowej i samopodobnej struktury. Z tego też względu model ten jest czę-
sto wykorzystywany do odtwarzania struktury danych finansowych. Jedy-
ny parametr modelu to wartość wagi m0, która jest przyporządkowywana
na poszczególnych poziomach kaskady. Korelacja krzyżowa pomiędzy róż-
nymi realizacjami modelu zapewniona była poprzez utrzymanie tej samej
wewnętrznej, hierarchicznej, struktury dla każdego z szeregów. Różnice w
generowanych szeregach były wynikiem doboru różnych wartości generatora
m0. Uzyskane spektrum wykładników λq w funkcji parametru q potwierdza
multifraktalny charakter korelacji pomiędzy szeregami. W tym kontekście
zwrócono uwagę na znaczenie relacji pomiędzy λq, a średnią własności frak-
talnych poszczególnych szeregów reprezentowaną poprzez średni uogólniony
wykładnik Hursta hxy. Różnica pomiędzy tymi wielkościami sugeruje stopień
skorelowania szeregu. Dla maksymalnego poziomu korelacji krzyżowych λq i
hxy są sobie równe.

Dla tego rodzaju danych sprawdzono również jaki wynik daje metoda w
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przypadku gdy jeden z szeregów jest przesuwany w czasie względem drugie-
go. Spodziewano się, że multifraktalna korelacja będzie zanikać, co znalazło
odzwierciedlenie w otrzymanych wynikach. Dla porównania wariant metody
MF-DXA z wartością bezwzględną był nieczuły na ten rodzaj testu i poka-
zywał stały poziom korelacji.

Przykład analizy szeregów finansowych pokazuje, że multifraktalna ko-
relacja krzyżowa cechuje zarówno fluktuacje rozważanych w pracy indek-
sów giełdowych, stopy zwrotu indywidualnych spółek jak również korelację
pomiędzy czasami międzytransakcyjnymi, a odpowiadającymi im zmianami
cen. Jednak nośnikiem tych korelacji są głównie duże fluktuacje, zaś mniejsze
zdarzenia, ze względu na rozważany rodzaj korelacji są niezależne. W pra-
cy pokazano również jak zmienia się korelacja miedzy indeksami giełdowymi
przesuniętymi w czasie względem siebie. Najsilniejsza korelacja występuje dla
zsynchronizowanych w czasie danych. Efekt asymetrii w korelacjach jest nato-
miast obserwowany dla przesuniętych o 1 dzień względem siebie danych. Dla
opóźnienia indeksu DAX względem DJIA korelacja multifraktalna jest więk-
sza, natomiast mniejsza obserwowana jest dla opóźnienia DJIA względem
DAX. Ten wynik może sugerować pewną asymetrię w przepływie informacji
pomiędzy giełdami i pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi niezależnymi ob-
serwacjami, co z kolei potwierdza wiarygodność proponowanej metodologii
badań.

[H11] S. Drożdż, P. Oświęcimka, Detecting and interpreting distortions in
hierarchical organization of complex time series, Physical Review E 91,
030902(R) (2015).

Kształt widma multifraktalnego, a szczególnie jego szerokość, jest waż-
nym wskaźnikiem fraktalnej złożoności badanego sygnału. Im szersze jest
spektrum tym większa złożoność szeregu czasowego, a zatem „bogatszy” jest
badany multifraktal1. Dla klasycznego dwumianowego modelu szeregu multi-
fraktalnego [18] kształt spektrum f(α) przypomina odwróconą, symetryczną
parabolę. I taki też model jest najczęściej wykorzystywany do symulowa-
nia zidentyfikowanych w przyrodzie procesów multifraktalnych. Okazuje się
jednak, że dla rzeczywistych szeregów czasowych reprezentujących układy
złożone spektrum multifraktalne jest zazwyczaj niesymetryczne, częściej ob-
serwowane z lepiej rozwiniętą lewą stroną (lewostronna asymetria), a rzadziej
prawą.

W pracy pokazano, że ten rodzaj asymetrii widma, do tej pory niekomen-
towany w literaturze, może nieść kluczową informację na temat fraktalności

1Wyjątkiem są bi-fraktalne szeregi czasowe [40], dla których spektrum f(α) składa się
z dwóch punktów.
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badanych procesów. Asymetria w spektrum f(α) jest wynikiem niejednorod-
ności procesu odpowiedzialnego za zachowanie różnej wielkości fluktuacji.
W przypadku lewostronnej asymetrii lepiej rozwinięte własności multifrak-
talne posiadają duże fluktuacje, podczas gdy relatywnie małe rządzone są
przez mniej złożoną dynamikę. Przykład takiego rodzaju zachowania wy-
kazują między innymi szeregi zmienności indeksów giełdowych czy dzienne
zmiany przepływów rzecznych. Taka sytuacja może odpowiadać sygnałowi
dla którego szum (również kolorowy) dominuje w obszarze małej amplitudy
sygnału i który stanowi tło dla fluktuacji większych skorelowanych nieliniowo.

Z odwrotną sytuacją, mniej intuicyjną i rzadziej spotykaną w przyrodzie,
mamy do czynienia w przypadku prawostronnej asymetrii, kiedy to uboższa
dynamika rządzi zachowaniem dużych fluktuacji, zaś małe wykazują bar-
dziej złożoną dynamikę. Taki rodzaj spektrum osobliwości charakteryzuje
np. szereg czasów pomiędzy transakcjami dla spółek giełdowych, gdzie małe
fluktuacje oznaczają wzrost aktywności giełdowej, a co za tym idzie większą
zmienność na rynku. Co intrygujące ten rodzaj asymetrii został w omawianej
pracy zidentyfikowany również dla fluktuacji liczby plam słonecznych, która
wyznaczana jest na podstawie dobrze znanej formuły Wolfa [50]. Pokazany
wynik sugeruje, że duża i mała aktywność Słońca są rządzone przez odmienne
rodzaje procesów kaskadowych. Alternatywne wytłumaczenie może dotyczyć
poprawności formuły Wolfa przy opisie dużej aktywności słonecznej.

W pracy zaproponowano również wielkość nazwaną parametrem asymetrii
jako:

Aα = (∆αL −∆αR)/(∆αL + ∆αR) (8)

gdzie ∆αL i ∆αR oznaczają odległość od położenia maksimum spektrum
do odpowiednio najmniejszej i największej wyznaczonej wartości α. Wartość
tej wielkości określa stopień asymetrii (im większa bezwzględna wartość Aα
tym większa asymetria) natomiast jej znak określa rodzaj niesymetryczności:
dodatnie Aα charakteryzuje lewostronną asymetrie, a ujemne prawostronną.

W pracy zaproponowano modele oparte na stochastycznych kaskadach
multifraktalnych, które odtwarzają omawiane rodzaje zniekształcenia spek-
trum osobliwości. Lewostronną asymetrię można uzyskać poprzez złożenie już
dwóch odpowiednio znormalizowanych kaskad, z których, każda posiada in-
ne własności fraktalne scharakteryzowane przez symetryczne spektrum f(α).
Złożenie tego rodzaju procesów prowadzi do silnej lewostronnej asymetrii w
spektrum osobliwości co jest efektem dysproporcji w amplitudzie sygnałów
na poziomie małych i dużych fluktuacji pomiędzy kaskadami.

Podobny efekt lewostronnego widma można uzyskać sumując niezależnie
wygenerowane kaskady z jednakowymi własnościami multifraktalnymi. Jed-
nak, aby otrzymać stopień asymetrii porównywalny z tym uzyskanym dla
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sumy dwóch kaskad różnego rodzaju, w tym wypadku potrzebna jest więk-
sza liczba kaskad. Sumowanie kaskad skutkuje przede wszystkim degradacją
hierarchicznej organizacji szeregu na poziomie małych fluktuacji prowadząc
w efekcie do szumu na tym poziomie amplitudy. To z kolei prowadzi do zwę-
żania się prawej strony spektrum, w miarę sumowania coraz większej liczby
kaskad, w stosunku do lewej charakteryzującej fluktuacje duże.

Prawostronny rodzaj asymetrii, charakterystyczny dla aktywności Słońca,
można uzyskać również wykorzystując model kaskadowy. W tym przypadku
małe fluktuacje muszą wykazywać wyższy stopień organizacji niż duże. Taki
efekt można uzyskać poprzez odpowiednie dodanie szumu do największych
fluktuacji w kaskadzie tak, aby osłabić lub całkowicie zniszczyć korelacje na
tym poziomie sygnału nie naruszając struktury korelacji na innym poziomach
amplitudy. Efektem będzie zwężenie lewego ramienia spektrum charaktery-
zującego korelacje dużych fluktuacji.

Wyniki pokazane w tym artykule, jako bardzo ważne dla dynamiki plam
na Słońcu, już doczekały się notatek w formie popularnonaukowej w Scientific
American Polska Edycja numer 6 (289) 2015, w serwisie prasowym IFJ PAN
(pt. Multifraktale sugerują istnienie nieznanego mechanizmu fizycznego na
Słońcu) oraz na portalu EurekAlert! pod adresem http://www.eurekalert.
org/pub_releases/2015-04/thni-mst042915.php

[H12] P. Oświęcimka, S. Drożdż, R. Gębarowski, A.Z. Górski, J. Kwapień,
Multiscaling edge effects in an agent-based money emergence model,
Acta Physica Polonica B 46 (2015) w druku.

W ostatnich latach dużą popularnością, szczególnie w kontekście ekono-
mii i nauk społecznych, cieszą się tzw. modele agentowe (agent-based mo-
dels, ABM) [51, 52, 53]. Ich zaletą jest realistyczne symulowanie dynamiki
na podstawie zdefiniowanych zarówno elementarnych składowych systemu
(agentów) jak i oddziaływania pomiędzy nimi. W pracy [H12] rozważano
przykład modelu agentowego w kontekście kreacji pieniądza. Efekty genero-
wane przez omawiany model są również interesujące z punktu widzenia fizyka.
Na przykład fakt pojawienia się pieniądza w układzie może być analogią zja-
wiska emergencji, czyli spontanicznego przejścia od fazy nieuporządkowania
do porządku, charakterystycznego dla układów złożonych.

Wspomniany model zakłada, że każdy z agentów wytwarza charaktery-
styczny dla siebie produkt, który pod pewnymi warunkami może wymieniać
z innymi agentami. Taki rodzaj wymiany towaru może być utożsamiany z
wymianą barterową. Dodatkowo każdy z agentów tworzy listę rankingową
produktów, których potrzebuje. Produkt, który poprzez mechanizm ana-
logiczny do znanego w fizyce spontanicznego łamania symetrii okazuje się
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najbardziej poszukiwany i jednocześnie relatywnie często wymieniany przez
agentów, definiowany jest w modelu jako pieniądz. Dodatkowym kryterium
jest relatywnie długi czas „życia” pieniądza czyli dystans w czasie (mierzony
liczbą transakcji) pomiędzy dwoma sąsiednimi zmianami na tej pozycji. I to
właśnie struktura czasów życia pieniądza była głównym przedmiotem badań
w pracy.

Jedynym zewnętrznym parametrem modelu jest Thresh, który określa
stopień kolektywnego zachowania agentów: dla Thresh = 0 występuje w mo-
delu maksymalny efekt „stadny” tzn. agenci pod względem preferencji pro-
duktów upodabniają się do siebie. Im większa wartość Thresh tym bardziej
do głosu dochodzi ich niezależność.

W omawianej pracy skupiono się na analizie szeregów zbudowanych z
kolejnych czasów życia pieniądza. Pokazano, że własności fraktalne takich
szeregów silnie zależą od parametru Thresh. Dla Thresh bliskiego 1, który
odpowiada fazie bez pieniądza, struktura takich szeregów była monofraktalna
i podobna do białego szumu. W miarę zwiększania parametru Thresh rosło
prawdopodobieństwo pojawienia się pieniądza, co przekładało się na większą
złożoność badanych szeregów mierzoną szerokością spektrum f(α). Najbo-
gatszą strukturę multifraktalną szeregów zidentyfikowano dla Thresh = 2.5,
które może być interpretowane jako granica pomiędzy fazami bez pieniądza i
z jego kreacją. Również liniowe korelacje, charakteryzowane przez położenie
maksimum spektrum multifraktalnego były najsilniejsze dla tego wariantu
modelu. Dokładna analiza wykazała, że w omawianym przypadku dynami-
ka modelu zdominowana jest przez dwa produkty, które wymieniają między
sobą status pieniądza. Takie zachowanie przypomina rzeczywistą rywalizację
pomiędzy dwoma najważniejszymi walutami jakimi są euro i dolar. Dalsze
zwiększanie wartości Thresh skutkowało uboższą dynamiką szeregu, aż do
monofraktalnego dla Thresh = 3.5.

Z punktu widzenia zjawisk krytycznych, zachowanie szerokości spektrum
multifraktalnego w funkcji Thresh przypomina charakterystykę przemiany
fazowej typu λ (przemiana II rodzaju)[54] zaobserwowanej dla przejścia z
fazy ciekłej do nadciekłej w helu. Takiego typu zachowanie jest często pożą-
dane w kontekście symulowania zachowań na giełdzie gdzie przejście fazowe
może oznaczać krach. Dodatkowej analogii pomiędzy rzeczywistym rynkiem,
a modelem można doszukiwać się na poziomie szeregów giełdowych czasów
międzytransakcyjnych i czasów życia pieniądza w pobliżu przejścia fazowego
dla których zidentyfikowano podobne własności multifraktalne [28].
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2.3.3 Podsumowanie

Analiza szeregów czasowych pochodzących z układów złożonych jest niezwy-
kle trudnym zadaniem. Skomplikowana struktura tych szeregów, będąca od-
zwierciedleniem złożoności układu sprawia, że standardowe narzędzia analizy,
wrażliwe głównie na liniowe zależności w sygnale, nie charakteryzują dyna-
miki tych szeregów w pełni. W tym kontekście, bardzo użyteczna okazała się
koncepcja wieloskalowej analizy, której przykładem są multifraktalne charak-
terystyki, w ramach której możliwy jest ilościowy opis zarówno liniowych jak
i nieliniowych korelacji w sygnale. Przedstawiony w autoreferacie dorobek
naukowy dotyczył wieloskalowej analizy złożonych szeregów jak i rozwoju
nowatorskich metod w tym obszarze nauki. Potencjał analizy multifraktalnej
pokazany był na przykładzie ekstremalnie skomplikowanych szeregów finan-
sowych, które gwarantowały wiarygodne przetestowanie stosowanych metod.
Pokazane analizy pozwoliły między innymi zidentyfikować we wspomnianym
układzie cechy charakterystyczne dla zjawiska turbulencji, zjawisk krytycz-
nych czy dyfuzji. W efekcie otworzyły one drogę do tego typu badań w innych
obszarach nauki jak np. prezentowana w osiągnięciu dynamika aktywności
słonecznej, udowadniając tym samym swoją uniwersalność. Za cenną należy
również uznać propozycję nowej metody badania korelacji krzyżowych otwie-
rającą nowe perspektywy dla badań układów złożonych.

Podsumowanie najważniejszych wyników osiągnięcia naukowego przed-
stawione jest poniżej.

• Badania dotyczące poprawności działania algorytmów analizy multi-
fraktalnej WTMM i MFDFA, w zależności od różnego ich wariantu czy
złożoności danych będących przedmiotem analizy, wskazują na meto-
dę MFDFA jako bardziej stabilną i wiarygodną. Dodatkowo, pokazane
w artykułach przykłady analiz pozwalają prawidłowo zinterpretować
obserwowane w tego typu badaniach efekty związane np. z rodzajem
detrendowania danych. Potwierdzeniem znaczenia tego typu analiz jak
również ich interdyscyplinarności jest różnorodny obszar cytowań pracy
[H1] obejmujący fizykę plazmy [55], optykę [56], geofizykę [57], ekologię
[58], lingwistykę ilościową [59], neurobiologię [60] czy medycynę [61].

• Zidentyfikowano nieliniowe korelacje czasowe jako główne źródło multi-
fraktalności. A zatem, za multifraktalny charakter analizowanych sze-
regów odpowiada przede wszystkim ich czasowa organizacja, która z
punktu widzenia złożoności jest jedną z najważniejszych cech układu.
Z kolei przy braku korelacji leptokurtyczność może prowadzić do „po-
zornej” multifraktalności.
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• Multifraktalność szeregów wymaga bardziej subtelnego niż dotychczas
podejścia do ich modelowania, dlatego też jedna z prac poświęcona była
multifraktalnemu modelowi MMAR. Uniwersalność tego modelu spra-
wia, że chociaż zaproponowany w kontekście finansów, może on być
stosowany w innych obszarach nauki. Przeprowadzone analizy poka-
zały, że jest on w stanie odtworzyć charakterystyczne cechy szeregów
takie jak multifraktalność.

• Dla układu ze skomplikowaną strukturą korelacji, reprezentowanego
przez rynek Forex, na poziomie szeregów związanych z trójkątnym ar-
bitrażem zidentyfikowano, po raz pierwszy w tym kontekście, ujemne
wymiary fraktalne. Tego typu charakterystyki pojawiały się wcześniej
w literaturze w odniesieniu do takich procesów fizycznych jak agrega-
cja ograniczona dyfuzją czy turbulencja, co stanowi argument na rzecz
analogii pomiędzy analizowanym układem, a wyżej wymienionymi pro-
cesami.

• Badając rozkłady statystyczne stóp zwrotu finansowych szeregów cza-
sowych pokazano, że zmiana skali czasowej na większą prowadzi do
zbieżności tych rozkładów do rozkładu Gaussa. Wynik ten, szczególnie
w kontekście wcześniejszych analiz, wskazuje na ciągłą ewolucję rynku
związaną np. z szybkością przepływu informacji.

• Wieloskalowość może ujawnić się również na poziomie oscylacji log-pe-
riodycznych. Nasze prace, które dotyczyły tego zagadnienia, pokazały
między innymi hierarchię w strukturze tego typu oscylacji na pozio-
mie szeregów finansowych. Poprzez analogię do zjawisk krytycznych,
testowany był również potencjał prognostyczny takiej metodologii, a
uzyskane wyniki zachęcają do poszukiwania analogicznych efektów w
innych obszarach nauki.

• W kontekście rozwoju metod analizy fraktalnej za cenną należy uznać
propozycję algorytmu badania korelacji krzyżowych MFCCA. Według
naszej wiedzy jest to jedyna tego typu metoda, która pozwala charakte-
ryzować wieloskalowe korelacje krzyżowe w sposób wiarygodny i spójny
interpretacyjnie.

• Ważnym, z punktu widzenia interpretacji charakterystyk multifraktal-
nych, okazało się zagadnienie związane z asymetrią spektrów multifrak-
talnych. Jak pokazały analizy taki rodzaj asymetrii widma, zupełnie
wcześniej niekomentowany, może być efektem splotu multifraktali z róż-
nym generatorem. Szczególnie intrygujący przykład niesymetrycznego
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spektrum związany jest z szeregiem opisującym aktywność słoneczną.
Jego głębsza interpretacja sugeruje istnienie nieznanego mechanizmu
odpowiedzialnego za powstawanie plam słonecznych z turbulencją jako
nieodłącznym elementem tego procesu.

• W ramach rozważanego agentowego modelu pokazano charakterystyki
świadczące o multifraktalnej strukturze szeregów generowanych przez
ten model, w pobliżu krytycznej wartości parametru kontrolnego. Po-
nadto, złożoność tych szeregów w funkcji wspomnianego parametru
przypomina charakterystyki przejścia fazowego drugiego rodzaju, co
pokazuje użyteczność modelu w odtwarzaniu efektów związanych ze
zjawiskami krytycznymi.

3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-
badawczych

3.1 Wykaz innych prac naukowych (nie wchodzących
w skład osiągnięcia wymienionego w punkcie 2)
opublikowanych w czasopismach z bazy Journal
Citation Report (JCR)

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P1] J. Kwapień, S. Drożdż, P.Oświęcimka, The bulk of the stock mar-
ket correlation matrix is not pure noise, Physica A 359, 589 (2006).
(IF2006 = 1.311, liczba cytowań: 35)

Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Mój udział szacuję na
15%.

[P2] J. Kwapień, S. Drożdż, A. Z. Górski, P. Oświęcimka, Asymmetric ma-
trices in an analysis of financial correlations, Acta Physica Polonica
B 37, 3039 (2006). (IF2006 = 0.882, liczba cytowań: 19)

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 10%.

[P3] A. Z. Górski, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Complexity cha-
racteristics of currency networks, Acta Physica Polonica B 37, 2987
(2006). (IF2006 = 0.882, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w analizie i interpretacji wyników. Mój udział szacuję
na 15%.
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[P4] R. Rak, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Correlation matrix
decomposition of WIG20 intraday fluctuations, Acta Physica Polonica
B 37, 3123 (2006). (IF2006 = 0.882, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w analizie wyników. Wprowadziłem kilka poprawek do
tekstu. Mój udział szacuję na 15%.

[P5] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Empirics versus RMT in fi-
nancial cross-correlations, Acta Physica Polonica B 58, 4027 (2007).
(IF2007 = 0.664, liczba cytowań: 7)

Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Mój udział szacuję na
20%.

[P6] S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, J. Speth, Current log-periodic
view on future world market development, Acta Physica Polonica A
114, 539 (2008). (IF2008 = 0.321, liczba cytowań: 9)

Brałem udział w planowaniu badań, przeprowadzeniu części obliczeń
oraz dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 35%.

[P7] R. Rak, J. Kwapień, S. Drożdż, P. Oświęcimka, Cross-correlations in
Warsaw Stock Exchange, Acta Physica Polonica A 114, 561 (2008).
(IF2008 = 0.321, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Mój udział szacuję na
15%.

[P8] A.Z. Górski, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Minimal Span-
ning Tree Graphs and Power Like Scaling in FOREX Networks, Acta
Physica Polonica A 114, 531 (2008). (IF2008 = 0.321, liczba cytowań:
3)

Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Mój udział szacuję na
15%.

[P9] A.Z. Górski, S. Drożdż, and P. Oświęcimka, Modelling Emergence of
Money, Acta Physica Polonica A 117, 676 (2010). (IF2010 = 0.467,
liczba cytowań: 1)

Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Wprowadziłem kilka
poprawek do tekstu. Mój udział szacuję na 25%.

[P10] R. Rak, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Stock returns versus
trading volume: is the correspondence more general?, Acta Physica
Polonica B 44, 2035 (2013). (IF2013 = 0.998, liczba cytowań: 6)
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Brałem udział w analizie i dyskusji wyników. Wprowadziłem kilka
poprawek do tekstu. Mój udział szacuję na 15%.

[P11] A. Kulig, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Modeling the average
shortest-path length in growth of word-adjacency networks, Physical
Review E 91, 032810 (2015). (IF2013 = 2.326, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 10%.

[P12] R. Gębarowski, S. Drożdż, A.Z. Górski, P. Oświęcimka, Competition
of Commodities for the Status of Money in an Agent–based Model,
Acta Physica Polonica A 127, A-51 (2015). (IF2013 = 0.604, liczba
cytowań: 0)

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 10%.

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[P13] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, Multifractality in the stock
market: price increments versus waiting times, Physica A 347, 626
(2005). (IF2005 = 1.332, liczba cytowań: 63)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń oraz analizie wyników. Mój udział
szacuję na 60%.

[P14] J. Kwapień, P. Oświęcimka, S. Drożdż, Components of multifractality
in high-frequency stock returns, Physica A 350, 466 (2005). (IF2005 =
1.332, liczba cytowań: 61)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań oraz
przeprowadzeniu obliczeń związanych z analizą multifraktalną. Mój
udział szacuję na 40%.

[P15] J. Kwapień, S. Drożdż, P. Oświęcimka, Statistical Properties of Stock
Market Eigensignals, Acta Physica Polonica B 36, 2423 (2005). (IF2005 =
0.807, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 20%.

[P16] P. Oświęcimka, J. Kwapień, S. Drożdż, R. Rak, Investigating Mul-
tifractality of Stock Market Fluctuations Using Wavelet and Detren-
ding Fluctuation Methods, Acta Physica Polonica B 36, 2447 (2005).
(IF2005 = 0.807, liczba cytowań: 28)
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań, prze-
prowadzeniu wszystkich obliczeń oraz analizie wyników. Mój udział
szacuję na 60%.

[P17] R. Rak, S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, Detecting Subtle Ef-
fects of Persistence in the Stock Market Dynamics, Acta Physica Po-
lonica B 36, 2459 (2005).(IF2005 = 0.807, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 15%.

3.2 Publikacje w czasopismach spoza bazy JCR

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P18] P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, R. Rak, Czy można przewidzieć
krach?, Ekonomia 25, 163 (2011).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu wszyst-
kich obliczeń oraz redakcji tekstu. Mój udział szacuję na 60%.

[P19] R. Rak, S. Drożdż, P. Oświęcimka, Charakterystyki fluktuacji finan-
sowych, Ekonomia 25, 172 (2011).

Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział szacuję na 25%.

[P20] I. Grabska-Gradźińska, A. Kulig, J. Kwapień, P. Oświęcimka, S. Drożdż,
Multifractal analysis of sentence lengths in English literary texts, AWER-
Procedia Information Technology & Computer Science 3, 1700 (2013).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu obliczeń
związanych z analizą multifraktalną. Mój udział szacuję na 20%.

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[P21] P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, Fraktale finansowe, Nasz Ry-
nek Kapitałowy nr 10 (178), październik 2005.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu wszyst-
kich obliczeń oraz redakcji tekstu. Mój udział szacuję na 60%.

3.3 Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla
danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów
zbiorów, dokumentacji prac badawczych, eksper-
tyz, utworów i dzieł artystycznych

brak
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3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne

3.4.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor (IF) według
bazy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania

Sumaryczny Impact Factor publikacji: 33.919

Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 29

Liczba publikacji innych (w języku polskim i/lub spoza bazy JCR): 4

3.4.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science

(dane na dzień 01.06.2015)

Całkowita liczba cytowań: 465

Liczba cytowań bez autocytowań: 396

Liczba cytowań na publikację: 16.61

3.4.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

Indeks Hirscha (z dnia 01.06.2015): 10

3.5 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi pro-
jektami badawczymi lub udział w takich projek-
tach

brak

3.6 Nagrody za działalność naukową

2006 - Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN za osiągnięcia
naukowe.
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3.7 Referaty wygłoszone podczas konferencji między-
narodowych i krajowych

3.7.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. A comparative study of the applicability of the MF-DFA and the wavelet
methods in the context of financial data, I Polskie Sympozjum z Ekono-
i Socjofizyki, Warszawa, listopad 2004.

3.7.2 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Multifractal Model of Asset Returns versus real stock market dynamics,
II Ogólnopolskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecz-
nych, Kraków, kwiecień 2006.

2. Asymmetric fractal properties of positive and negative returns, III Ogól-
nopolskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wro-
cław, listopad 2007.

3. Empirics of financial multifractality, Econophysics Colloquium 2008,
Kiel, Niemcy, Sierpień 2008.

4. Fractals, log-periodicity and financial crashes, 4 Ogólnopolskie Sympo-
zjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Rzeszów, maj 2009.

5. Czy można przewidzieć krach?, XV Konferencja Naukowa Młodych
Ekonomistów, Warszawa, września 2009.

6. Financial extreme events with negative fractal dimensions, V Ogólno-
polskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, War-
szawa, listopad 2010.

7. Computational Aspects of Multifractal Music, Konferencja Użytkowni-
ków Komputerów Dużej Mocy, Zakopane, marzec 2011.

8. Fraktalne sygnatury krachu, I Krakowska Konferencja Matematyki Fi-
nansowej, Kraków, listopad 2011.

9. Effect of detrending on multifractal characteristics, 6 Ogólnopolskie
Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Gdańsk, kwie-
cień 2012.

10. Fraktalne modele rynków finansowych, Konferencja Matematyka w Go-
spodarce Kraków, maj 2012.
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11. The new algorithm of description of multifractal cross-correlation, Kon-
ferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy, Zakopane, luty/marzec
2013.

12. Wieloskalowe charakterystyki rynku walutowego, II Krakowska Konfe-
rencja Matematyki Finansowej, Kraków, kwiecień 2013.

13. Wieloskalowe kaskady na rynkach finansowych, XLII Zjazd Fizyków
Polskich, Poznań, wrzesień 2013.

14. Multifractal cross-correlation analysis of financial time series, 7 Ogól-
nopolskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Lu-
blin, maj 2014.

15. Ryzyko krachu giełdowego z perspektywy teorii log-periodyczności IV
Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej, Kraków, kwiecień 2015.

3.8 Konferencyjne sesje plakatowe

1. Time correlations in currency exchange rates, International Conference
on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents, Warsza-
wa, czerwiec 2008.

3.9 Uczestnictwo w programach europejskich i innych
programach międzynarodowych lub krajowych

brak

3.10 Udział w międzynarodowych lub krajowych kon-
ferencjach naukowych lub udział w komitetach
organizacyjnych tych konferencji

Członek Komitetu Naukowego 8 Ogólnopolskiego Sympozjum Fizyka w Eko-
nomii i Naukach Społecznych - 2015.

3.11 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

brak

3.12 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

brak
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3.13 Kierowanie projektami realizowanymi we współ-
pracy z naukowcami z innych ośrodków polskich
i zagranicznych, a w przypadku badań stosowa-
nych we współpracy z przedsiębiorcami

brak

3.14 Udział w komitetach redakcyjnych i radach na-
ukowych czasopism

brak

3.15 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych
organizacjach i towarzystwach naukowych

brak

4 Działalność dydaktyczna i popularyzator-
ska oraz informacja o współpracy między-
narodowej

4.1 Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji
nauki lub sztuki

4.1.1 Wygłoszone referaty popularnonaukowe

1. Fraktale Finansowe: współczesna fizyka na Wall Street, Dzień otwarty
IFJ PAN, Kraków, wrzesień 2006.

2. Wall Street przez pryzmat fraktali, XI Festiwal Nauki, Wydział Fizyki
UW, Warszawa, wrzesień 2007.

4.1.2 Aktywny udział w organizacji pokazów w ramach cyklicz-
nych wydarzeń popularnonaukowych

1. Prezenter osiągnięć Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w ramach Festiwalu
Nauki, Kraków, maj 2011.

2. Koordynator i prelegent namiotu prezentującego dokonania Oddziału
Fizyki Teoretycznej IFJ PAN w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców
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w latach:
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014

4.2 Opieka naukowa nad doktorantami

Opieka nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego:

Andrzej Kulig 2010-2014, „Ilościowe charakterystyki złożoności języka
naturalnego”, IFJ PAN, obrona 23.09.2014.

Marcin Forczek 2010-obecnie, „Efekty typu turbulentnego na światowych
rynkach finansowych ”, IFJ PAN, otwarcie przewodu dok-
torskiego: 17.09.2012, planowana obrona pracy: 1 kwartał
2016.

4.3 Opieka naukowa nad studentami

4.3.1 Opieka nad studentami w charakterze promotora pracy ma-
gisterskiej

Wszystkie prace zostały zrealizowane na Wydziale Fizyki i Informatyki Sto-
sowanej AGH.

1. Piotr Sochacki, „Lokalna analiza fraktalnych własności danych pocho-
dzących z wybranych rynków finansowych”, 2009

2. Jarosław Pawłowski, „Modelowanie i prognozowanie finansowych sze-
regów czasowych z wykorzystaniem modeli multifraktalnych”, 2009

3. Barbara Kaliś, „Fraktalne własności modeli ekonometrycznych z wa-
runkową wariancją”, 2009

4. Anna Więcaszek, „Fraktalne własności dynamicznych modeli ekonome-
trycznych”, 2009

5. Iwona Celińska, „Fraktalne własności utworów muzycznych”, 2010

6. Tomasz Wojtowicz, „Fraktalna analiza obrazów”, 2011
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7. Piotr Szydłowski, „Rozpoznawanie wzorców aktywności finansowej przy
użyciu sieci neuronowych”, 2011

8. Mateusz Sikora, „Analiza korelacji czasowych danych pochodzących z
rynku FOREX”, 2011

9. Grzegorz Szulik, „Ocena przydatności wybranych wskaźników analizy
technicznej w inwestowaniu na rynku FOREX ”, 2011

10. Krzysztof Balonek, „Programowanie strategii inwestycyjnej przy wy-
korzystaniu sieci neuronowych”, 2012

11. Mariusz Stefański, „Multifraktalne charakterystyki muzyki”, 2013

4.3.2 Opieka nad studentami w charakterze promotora pracy in-
żynierskiej

Praca zrealizowana na z Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,

1. Rafał Kowalski, „Modelowanie dynamiki rynku walutowego”, 2014

4.4 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach
naukowych lub akademickich

brak

4.5 Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na za-
mówienie organów władzy publicznej, samorządu
terytorialnego, podmiotów realizujących zadania
publiczne lub przedsiębiorców

brak

4.6 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

brak
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4.7 Recenzowanie publikacji w czasopismach między-
narodowych i krajowych

- Physica A 2008-2015, 15 artykułów

- Quantitative Finance 2010, 1 artykuł

- Communications in Nonlinear
Science and Numerical
Simulations

2011, 1 artykuł

- Canadian Journal of Physics 2012, 1 artykuł

- Acta Physica Polonica A 2012-2015, 6 artykułów

- Digital Signal Processing 2013, 1 artykuł

- Applied Mathematics
and Computation

2013, 1 artykuł

- Przegląd Statystyczny 2015, 1 artykuł
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