
3.5.  Analiza morfologii waha ń cyklicznych  

3.5.1   Identyfikacja punktów zwrotnych 

 

Pierwszym etapem analizy morfologii wahań jest identyfikacja punktów zwrotnych. W 

badaniach empirycznych najczęściej stosuje się procedurę Bry-Boschan. Oryginalna 

procedura identyfikacji punktów zwrotnych opracowana przez Bry’a i Boschan, 

opublikowana w 1971, była dedykowana do analizy w ujęciu cyklu klasycznego, czyli 

poziomu szeregów czasowych wyrównanych sezonowo, a więc zawierających trend i 

składową nieregularną. Oryginalna procedura jest wieloetapowa, polega na poszukiwaniu 

punktów zwrotnych w przebiegu wygładzonego szeregu czasowego, waŜonymi i nie 

waŜonymi średnimi ruchomymi, jako lokalne wartości maksymalne (lub minimalne) 

Najpierw identyfikuje się wstępne punkty zwrotne w najbardziej wygładzonej postaci średniej 

ruchomej (która odwzorowuje komponent trend+cykl), w kolejnych etapach w ich pobliŜu 

poszukuje się punktów zwrotnych na coraz mniej wygładzonych postaciach średnich 

ruchomych, kończąc identyfikację na wejściowym szeregu statystycznym (czyli wyrównanym 

sezonowo). Dodatkowo w trakcie kaŜdego etapu weryfikuje się zidentyfikowane punkty 

zwrotne przy zastosowaniu pewnych restrykcji co do długości cyklu, faz, czy teŜ czy leŜą w 

pobliŜu początku, czy końca szeregu (censoring rules). 

Bry i Boschan wyróŜniają następujące etapy w procedurze automatycznej identyfikacji 

punktów zwrotnych: 

1. Określenie ekstremalnych obserwacji nietypowych i ich zastąpienie. 

2. Określenie wahań cyklicznych w przebiegu 12-to miesięcznej średniej ruchomej (po 

usunięciu obserwacji ekstremalnych). 

a) identyfikacja obserwacji wyŜszych (lub niŜszych) niŜ wartości obserwacji w okresie 5 

miesięcy po kaŜdej stronie tej obserwacji; 

b) wymuszenie naprzemienności punktów zwrotnych poprzez wybór wyŜszego z wielu 

górnych punktów zwrotnych (lub niŜszego w przypadku wielu dolnych punktów 

zwrotnych). 

3. Określenie korespondujących punktów zwrotnych na krzywej Spencera (po usunięciu 

obserwacji ekstremalnych). 



a) identyfikacja najwyŜszych (lub najniŜszych) wartości w przedziale +/- 5 miesięcy od 

punktów zwrotnych zidentyfikowanych w przebiegu 12-to miesięcznej średniej 

ruchomej; 

b) wymuszenie minimalnej długości trwania cyklu na 15 miesięcy poprzez eliminację 

niŜszych górnych punktów zwrotnych i wyŜszych dolnych punktów zwrotnych w 

cyklach krótszych. 

4. Określenie korespondujących punktów zwrotnych w przebiegu krótkookresowej średniej 

ruchomej, 3 do 6 miesięcy, w zaleŜności od liczby miesięcy dominacji cyklicznej MCD 

(months of cyclical dominance). Identyfikacja najwyŜszych (lub najniŜszych) wartości w 

przedziale +/- 5 miesięcy od punktów zwrotnych zidentyfikowanych w przebiegu krzywej 

Spencera. 

5. Określenie punktów zwrotnych w przebiegu szeregu niewygładzonego. 

a) identyfikacja najwyŜszych (lub najniŜszych) wartości w przedziale +/- 4 miesięcy lub 

wartości MCD (w zaleŜności co jest większe) od punktów zwrotnych 

zidentyfikowanych w przebiegu krótkookresowej średniej ruchomej; 

b) eliminacja punktów zwrotnych w okresie 6 miesięcy na początku i na końcu szeregu 

czasowego; 

c) eliminacja górnych punktów zwrotnych (lub dolnych punktów zwrotnych) na początku i 

końcu szeregu, które są niŜsze (lub wyŜsze) niŜ wartości bliŜsze końca; 

d) eliminacja cykli, których czas trwania jest krótszy niŜ 15 miesięcy; 

e) eliminacja faz, których czas trwania jest krótszy niŜ 5 miesięcy. 

6. Określenie ostatecznych punktów zwrotnych. 

Współcześnie kiedy analizowane są wahania w ujęciu cyklu wzrostowego, na bazie 

wygładzonego szeregu czasowego, z którego usunięto obserwacje nietypowe moŜemy 

pominąć wiele etapów oryginalnej procedury Bry-Boschan, nie musimy szacować 12-to 

miesięcznej średniej ruchomej, krzywej Spencera i średniej MCD. Identyfikujemy punkty 

zwrotne dla komponentu cyklicznego zgodnie z regułą z punktu 2a 
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i następnie badamy te wstępne punkty zwrotne czy spełniają nałoŜone restrykcje (punkty 

5b-e). 



3.5.2 Cechy morfologiczne 

Zidentyfikowanie punktów zwrotnych pozwala na segmentację wahań na fazy 

wzrostowe (od dolnego punktu zwrotnego do górnego punktu zwrotnego, T-P) i fazy 

spadkowe (od dolnego punktu zwrotnego do górnego punktu zwrotnego, P-T). Dla 

zidentyfikowanych faz obliczono: 

1. Miary długości: 

a) długość trwania poszczególnych faz w miesiącach i kwartałach oraz średnie długości 

dla analizowanej próby, średnia długość fazy wzrostowej (T-P) i fazy spadkowej (P-

T), 

b) długość trwania kolejnych cykli T-T i P-P oraz średnie długości cykli w obu 

ujęciach, 

2. Miary zmienności i rozproszenia wahań: 

a) wartości maksymalne i minimalne wahań, 

b) odchylenie standardowe, 

c) amplitudę poszczególnych faz oraz średnie dla fazy spadkowej i wzrostowej. 

Amplitudę obliczano jako róŜnice absolutne gdyŜ wahania były wyraŜone w 

punktach procentowych. 

d) intensywność zmian, tj. amplitudę na jedną jednostkę czasu (miesiąc lub kwartał). 

 


