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Wprowadzenie  
W analizie szeregów czasowych zakłada się, że w danych można wyodręb-

nić składnik deterministyczny oraz szum losowy, tj. zaburzenia, które utrudniają 
identyfikację struktury zjawiska. Źródłem szumu mogą być błędy wynikające 
z pomiaru lub zaokrągleń powstałe podczas badań. Może on również reprezen-
tować czynniki egzogeniczne wpływające na dynamikę układu lub być konse-
kwencją statystycznego charakteru zjawisk. Większość technik analizy szeregów 
czasowych wiąże się z pewnymi formami filtrowania szumu w celu uwidocznie-
nia części deterministycznej. Jedną z nich jest metoda najbliższych sąsiadów. 
Choć powstała ona z myślą o prognozowaniu, można ją również zastosować do 
filtracji danych.  

Celem artykułu będzie ocena zastosowania redukcji poziomu szumu meto-
dą najbliższych sąsiadów oraz wpływu tej filtracji na wartość największego wy-
kładnika Lapunowa. W badaniach wykorzystano szeregi utworzone z cen za-
mknięcia WIG i WIG20 dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie: Bytom i Żywiec oraz dwóch kursów walut: fran-
ka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 01.01.1995 do 
14.10.2011. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez 
autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz TISEAN. 
 
1.  Rekonstrukcja przestrzeni stanów – metoda opóźnień 

Metoda opóźnień jest jedną z metod rekonstrukcji przestrzeni stanów ukła-
du dynamicznego, która powstała na podstawie twierdzenia F. Takensa* o zanu-
rzaniu [7]. Służy ona do wydobywania pewnych informacji zawartych w cha-
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otycznych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystuje się wektory opóź-
nień zwane również d-historiami. Wektory te przyjmują postać: 

( )( )ττ 1,...,,ˆ −++= dttt
d
t xxxx ,   (1) 

gdzie d jest wymiarem zanurzenia, τ  jest pewną liczbą naturalną nazwaną 
opóźnieniem czasowym, natomiast zmienna t przyjmuje ( )τ1−−= dNT  war-
tości (N jest długością szeregu czasowego). 

Z badań Takensa wynika, że dla 12 +≥ md , gdzie m jest wymiarem atrak-
tora, a d jest wymiarem zanurzenia, przestrzeń stanów rozpięta przez zbiór d 
zmiennych będzie topologicznie równoważna z „oryginalną” przestrzenią*.  
 
2.  Redukcja poziomu szumu metodą najbliższych sąsiadów 

Zadaniem metody najbliższych sąsiadów [3] jest podział szeregu czasowe-
go tx  na część deterministyczną tx  i stochastyczną tξ : 

ttt xx ξ+= , (2) 

gdzie tξ  posiada szybko malejącą funkcję autokorelacji i jest nieskorelowana z tx . 
W celu wyznaczenia lx , dla ustalonego l, należy rozważyć wektor opóź-

nień w przypadku, gdy czas opóźnień przyjmuje wartość jeden, 1=τ : 

( )( )11 ...,,,ˆ −++= dttt
d
t xxxx , 

którego jedną ze środkowych współrzędnych jest filtrowana obserwacja lx , np. 
wektor w postaci:  
– d

dl
x

2

ˆ
−

 dla parzystej wartości wymiaru zanurzenia, 

–  d
dl

x
2

1ˆ +
−

 dla nieparzystej wartości d.  

Ustala się k najbliższych sąsiadów wektora d
dl

x
2

ˆ
−

: 

d
dv

d
dv

d
dv k

xxx
222

ˆ...,,ˆ,ˆ
21 −−−

.   (3) 

Opierając się na wyznaczonych najbliższych sąsiadach, wartość determini-
styczną lx  należy wyznaczyć ze wzoru: 

                                                            
*  W sensie twierdzenia Takensa o zanurzeniu. 
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2.1.  Miara NRL 

Istotnym zagadnieniem dotyczącym redukcji szumu jest możliwość oceny 
jej skuteczności. Jednym z parametrów mierzących efektywność filtracji szeregu 
jest współczynnik poziomu redukcji szumu NRL [4]. Bada on zależność pomię-
dzy siłą szumu dodawanego do układu a strukturą geometryczną jego atraktora. 
Zależność ta polega na „pogrubianiu” atraktora i oddalaniu się bliskich sobie stanów 
w stopniu proporcjonalnym do siły szumu. Współczynnik ten wyraża się wzorem: 

( ) ∑∑
==

=
T

i
i

T

i
i M

T
m

T
dNRL

11

11
,  (5) 

gdzie im  i iM  oznaczają odległości od i-tego stanu (d-historii) do jego najbliż-
szego i najdalszego sąsiada. Korzystając z powyższego kryterium, należy wy-
brać spośród otrzymanych szeregów taki, dla którego współczynnik NRL przyj-
muje najmniejszą wartość.  
 
3. Wykładniki Lapunowa 

Wykładniki Lapunowa są miarą wrażliwości układu dynamicznego na 
zmianę warunków początkowych. Określają one średnie tempo oddalania lub 
zbliżania się dwóch początkowo bliskich sobie stanów w kolejnych iteracjach. 
Dodatnia wartość wykładnika mierzy rozciąganie się przestrzeni stanów, a za-
tem opisuje, w jaki sposób prognoza oparta na niedokładnym szacunku danych 
wyjściowych będzie odbiegać od realnego rozwoju układu. Jeżeli wykładnik ten 
przyjmuje ujemną wartość, mierzy zbieżność punktów przestrzeni stanów, czyli 
opisuje, ile czasu potrzebuje układ na powrót do stanu pierwotnego po wcze-
śniejszym zaburzeniu. m-wymiarowy układ dynamiczny posiada m wykładni-
ków Lapunowa, które informują o zmianie odległości między bliskimi stanami 
względem odpowiedniego kierunku w przestrzeni stanów. 

 
Definicja 

Mówimy, że układ dynamiczny ( )fX ,  jest wrażliwy na zmianę warunków 
początkowych, jeżeli istnieje 0>ε  takie, że dla każdego Xx∈  oraz każdego 
otoczenia U punktu x istnieją Uy∈  oraz 1≥n  takie, że: 



Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów… 

 
 

163 

( ) ( ) ε>− yfxf nn .   (6) 

Przeanalizujmy układ dynamiczny w postaci: 

( )tt xfx =+1 , ,...1,0=t ,   (7) 

gdzie Xxx tt ∈+1, , mRX ⊂ oznaczają stan systemu w chwilach t i 1+t , f jest 
odwzorowaniem przestrzeni stanów w siebie z warunkiem początkowym 

Xx ∈0 . 
 
Definicja 

Wykładniki Lapunowa określa wzór: 

( ) ( )00 ,ln1lim xn
n

x in

i μλ
∞→

= , mi ,...,2,1= , 1≥m ,  (8) 

gdzie ( )0, xniμ są wartościami własnymi macierzy Jacobiego ( )0xDf n  odwzo-

rowania nf  : 

( ) ( ) ( )0110 ...)( xDfxDfxDfxDf n
n ⋅⋅= − ,  (9) 

gdzie ( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∂
∂

= x
x
fxDf

j

i , mji ,...,2,1, = , if są składowymi odwzorowania f. 

 
W szczególności dla 1=m  wykładnik Lapunowa przyjmuje postać: 

( ) ( )∑
=

∞→
=

n

t
tn

xf
n

x
0

0 'ln1limλ . (10)  

Najbardziej istotny z punktu identyfikacji chaosu jest największy wykład-
nik 1λ . Udowodniono następującą zależność:  

1
0

λδδ n
n e≈ ,  (11) 

gdzie 0δ  jest średnią odległością pomiędzy dowolnymi dwoma położonymi 
blisko siebie stanami przestrzeni X, zaś nδ  jest odległością między ich obrazami 
w n-tej iteracji [8]. 
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3.1.  Największy wykładnik Lapunowa 

W 1993 roku Rosenstein [6, s. 117-134], a rok później Kantz [2, s. 77-87] 
zaproponowali algorytm wyznaczania największego wykładnika Lapunowa. 
Algorytm ten testuje istnienie wykładniczej wrażliwości układu, przez co wska-
zuje celowość prowadzenia dalszych badań. Przebiega on według następujących 
kroków: 

Krok 1. Wyznaczamy zbiory iZ  złożone z k najbliższych sąsiadów d
i j

x̂  wekto-

rów opóźnień ( )( )ττ 1,...,,ˆ −++= diii
d
i xxxx , spełniających warunek ∗>− tii j , 

gdzie ∗t  jest ustaloną liczbą naturalną. Dodany warunek zwiększa prawdopodobień-
stwo, że znaleziony sąsiad nie będzie należał do trajektorii wektora d

ix̂ . 

Krok 2. Obliczamy: 

( ) ∑
∈

++ −=
i

d
ij

j
Zx

ninin xx
k

id
ˆ

1
,    Ti ...,,2,1= ; max...,,1,0 nn = ,  (12) 

gdzie maxn  jest ustaloną liczbą naturalną określającą liczbę iteracji. 
Krok 3. Wyznaczamy średnią z ( )idn  po wszystkich d-historiach: 

( )∑
=

=
T

i
nn id

T
d

1

1
. (13) 

Krok 4. Największy wykładnik Lapunowa jest współczynnikiem regresji: 

( ) ( ) nddn 10lnln λ+= . (14) 

Warto zauważyć, że wartość największego wykładnika Lapunowa w dużej 
mierze zależy od przyjętej metryki, wartości parametrów zrekonstruowanej 
przestrzeni stanów oraz liczby najbliższych sąsiadów k. 
 
4.  Przedmiot i przebieg badania 

Interesujące rezultaty otrzymano dla szeregów finansowych pochodzących 
z rynków papierów wartościowych oraz walutowych. Ich długość pozwala na 
otrzymanie wiarygodnych rezultatów. Badaniu poddano szeregi finansowe* 
utworzone z cen zamknięcia WIG, WIG20, dwóch spółek notowanych na GPW 
w Warszawie, tj. Bytom, Żywiec oraz dziennych kursów franka szwajcarskiego 

                                                            
*  Dane pochodzą z archiwum plików programu Omega dostępnych na stronie internetowej 

www.bossa.pl. 
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i dolara amerykańskiego. Przeanalizowano obserwacje, które były dziennymi 
logarytmicznymi stopami zwrotu: 

,lnln 1−−= ttt PPR   (15) 

gdzie tP  jest ceną zamknięcia. 
 

Tabela 1 

Opis badanych szeregów czasowych 

Szereg Przedział czasowy Liczba obserwacji 
WIG 1995.01.02-2011.10.14 4209 
WIG20 1995.01.02-2011.10.14 4209 
Bytom 1995.01.05-2011.10.14 4061 
Żywiec 1995.01.02-2011.10.14 4121 
CHF 1995.01.01-2011.10.14 4244 
USD 1995.01.01-2011.10.14 4244 

 
Analiza wymienionych wyżej szeregów czasowych będzie przebiegała 

w następujących etapach: 
1. Rekonstrukcja przestrzeni stanów – metoda opóźnień. 
2. Redukcja szumu metodą najbliższych sąsiadów. 
3. Obliczenie współczynnika poziomu redukcji szumu NRL. 
4.  Oszacowanie największego wykładnika Lapunowa. 

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły za pomocą metody opóź-
nień zrekonstruować przestrzeń stanów. Stosując metodę opartą na analizie 
funkcji autokorelacji – ACF [5], oszacowano czas opóźnień τ . Następnie za 
pomocą metody najbliższego pozornego sąsiada – MNPS [1, s. 3404-3411], ob-
liczono wymiar zanurzenia d. 

W kolejnym kroku badań zastosowano redukcję poziomu szumu metodą 
najbliższych sąsiadów*. Aby dokonać filtracji, ustalono wartość czasu opóźnie-
nia, 1=τ  oraz wartości dwóch parametrów:  
– wymiar zanurzenia 20,15,10,8,5,4,3,2=d , 
– promień otoczenia 1,0;01,0;001,0=ρ . 

W celu oceny redukcji poziomu szumu metodą najbliższych sąsiadów wy-
korzystano miarę NRL(i)** dla 10...,,3,2=i . Tabela 2 zawiera najmniejszą 
wartość współczynnika NRL obliczoną dla wybranych szeregów finansowych 

                                                            
*  Redukcję szumu przeprowadzono z wykorzystaniem darmowego programu TISEAN autorstwa 

H. Kantza i T. Schreibera. 
**  W celu obliczenia współczynnika NRL posłużono się programem autora napisanym w języku 

programowania Delphi. 
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oraz wartości wymiaru zanurzenia i promienia otoczenia, dla których wartość 
NRL była najniższa. 

  
Tabela 2 

Wartości miary NRL dla szeregów przefiltrowanych 

Nazwa szeregu 
Parametry filtracji 

Miara NRL 
d ρ  

WIG 2 0,1 0,000421 
WIG20 2 0,1 0,000629 
Bytom 2 0,1 0,001925 
Żywiec 2 0,1 0,000744 
CHF 4 0,1 0,000253 
USD 3 0,1 0,000306 

 
Można zauważyć, że prawie we wszystkich przypadkach wartości wymiaru 

zanurzenia i promienia otoczenia były takie same. Zmiana wystąpiła tylko 
w przypadku kursów walut.  

Do oszacowania największego wykładnika Lapunowa posłużono się algo-
rytmem Kantza i Rosensteina. W obliczeniach przyjęto liczbę sąsiadów 1=k  
i wartość 10=∗t . Następnie zastosowano regresję liniową do przybliżania linią 
prostą wykresu zależności wartości ndln  od numeru iteracji n. W celu porów-
nania wyników badanie przeprowadzono dwukrotnie dla szeregów przed i po 
filtracji (tzn. dla szeregów otrzymanych dla parametrów d i ρ  zamieszczonych 
w tabeli 2). W obydwu przypadkach przyjęto te same parametry rekonstrukcji 
przestrzeni stanów, tj. czas opóźnienia i wymiar zanurzenia. W tabeli 3 przed-
stawiono wyznaczone wartości parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów 
oraz wyniki szacowania wykładnika Lapunowa* dla analizowanych szeregów 
czasowych. 

 
Tabela 3 

Wyniki szacowania wykładnika Lapunowa dla finansowych szeregów czasowych 

Szereg Przyjęte parametry Równanie regresji Wykładnik Lapunowa 
1 2 3 4 

Bytom 11,5 == dτ  y = 0,0399x – 3,48402  
R² = 0,06231 – 

Bytom_red 11,5 == dτ  y = 0,1849x – 4,992 
R² = 0,5053 0,1849 

                                                            
*  Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu własnego autora napisanego w języku 

programowania Delphi. 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 4 

Żywiec 10,3 == dτ  y = 0,0043x – 4,08367  
R² = 0,53954 0,0043 

Żywiec_red 10,3 == dτ  y = 0,1184x – 7,7597 
R² = 0,1706 - 

WIG 8,2 == dτ  y = 0,0013x – 4,18708  
R² = 0,60894 0,0013 

WIG_red 8,2 == dτ  y = 0,0415x – 10,562 
R² = 0,3597 0,0415 

WIG20 8,3 == dτ  y = 0,0019x – 4,03212  
R² = 0,39843 0,0019 

WIG20_red 8,3 == dτ  y = 0,0172x – 8,8689 
R² = 0,6058 0,0172 

CHF 10,2 == dτ  y = 0,0181x – 5,46430  
R² = 0,35259 0,0181 

CHF_red 10,2 == dτ  y = 0,0408x – 5,30543  
R² = 0,33078 0,0408 

USD 6,2 == dτ  y = 0,0361x – 5,62090  
R² = 0,33685 0,0361 

USD_red 6,2 == dτ  y = 0,0563x – 2,20383  
R² = 0,38567 0,0563 

 
Można zauważyć, że prawie wszystkie objęte badaniem finansowe szeregi 

czasowe są wrażliwe na zmianę warunków początkowych. Jednak szeregi prze-
filtrowane w większym stopniu wykazały cechy chaotyczne. Wartości wykład-
nika Lapunowa otrzymane dla tych szeregów znacznie wzrosły. Najbardziej 
wrażliwa na zmianę warunków początkowych okazała się spółka Bytom. Co 
ciekawe, przed zastosowaniem metody redukcji poziomu szumu właśnie dla tej 
spółki nie można było oszacować wartości wykładnika Lapunowa. W przypadku 
szeregów nieprzefiltrowanych najwyższe wartości wykładnika Lapunowa uzy-
skano dla szeregów czasowych utworzonych z dziennych kursów walut.  
 
Podsumowanie  

Na podstawie wyników badania empirycznego należy stwierdzić, że identy-
fikacji chaosu w rzeczywistych szeregach czasowych warto poddawać również 
szeregi, w których zastosowano redukcję szumu. Wyznaczone wartości najwięk-
szego wykładnika Lapunowa dla szeregów przefiltrowanych znacznie przewyż-
szały wartości tego wykładnika przed zastosowaniem filtracji. Jednak mimo 
zadowalających rezultatów nie należy traktować redukcji poziomu szumu bez-
krytycznie, gdyż jej zastosowanie może spowodować zdeformowanie analizo-
wanego sygnału, a co za tym idzie – błędną interpretację wyników.  
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EFFECT OF REDUCTION OF RANDOM NOISE BY METHOD  
OF THE NEAREST NEIGHBORS ON THE VALUE  

OF THE LARGEST LYAPUNOV EXPONENT 
 

Summary 
 

Since the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of 
dynamic systems, the aim of the article will be to evaluate effect of reduction of random 
noise by method of the nearest neighbors on the value of the largest Lyapunov exponent. The 
test will be conducted on the basis of the economic time series, which consist of closing 
prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates. 
 




