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PROGNOZOWANIE STANU TECHNICZNEGO ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

W artykule omówiono metodę rozwiązania problemu utrzymania zdatności środków transportu przy wykorzystaniu proce-

dur prognozowania stanu. W tym celu opracowano i przedstawiono algorytm wyznaczenia zbioru parametrów diagnostycz-

nych, prognozowania wartości parametru diagnostycznego oraz sposobu szacowania terminu i zakresu obsługiwania środków 

transportu. 

 

WSTĘP 

Tekst jakości eksploatacji środków transportu wymaga wpro-
wadzenia nowych procedur monitorowania stanu, co pozwoli na 
zwiększenie efektywności ich eksploatacji. Możliwości takie stwarza 
wprowadzenie systemu obsługiwania środków transportu według 
stanu, co generuje różne problemy. Jednym z nich jest utrzymanie 
zdatności środków transportu, którego rozwiązanie powinno obej-
mować:  
1. Określenie stanu środków transportu w czasie bieżącym (ocena 

stanu) na podstawie wyników badań diagnostycznych, 
umożliwia to kontrolę stanu i lokalizację uszkodzeń w przypadku 
stanu niezdatności; 

2. Przewidywanie stanu środków transportu w czasie przyszłym 
(prognozowanie stanu) na podstawie wyników badań 
diagnostycznych, umożliwia to oszacowanie terminu i zakresu 
kolejnego obsługiwania; 

3. Opracowanie sposobu wykorzystania prognostycznej informacji 
diagnostycznej w systemie utrzymania zdatności środków 
transportu.  
W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z procesem 

prognozowania stanu środków transportu oraz scharakteryzowano 
procedury szacowania terminu i zakresu obsługiwania.  

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA 

Procesy fizyczne zachodzące w zespołach środków transportu 
mają istotny wpływ na zmianę ich stanu. Procesy te są źródłem 
emisji sygnałów diagnostycznych, których analiza pozwala genero-
wać informacje o stanie technicznym. Obecnie obsługiwanie środ-
ków transportu w przedsiębiorstwach transportowych zazwyczaj 
odbywa się według strategii planowo – zapobiegawczej, zgodnie 
z którą np. według planu konieczny jest postój środków transportu w 
celu wykonania zaplanowanych czynności mających zapewnić ich 
zdatność. Niekiedy stosuje się także rozwiązania, gdzie czujniki 
binarne zamontowane w układach środków transportu informują 
kierowców i mechaników o braku realizowanej przez układ funkcji, 
co rejestrowane jest jako uszkodzenie. Niestety jednobitowa infor-
macja z czujników nie daje możliwości analizy stanu środków trans-
portu, co ogranicza diagnozę do stwierdzenia tylko stanu niezdat-
ności bez możliwości zazwyczaj lokalizacji uszkodze-
nia. Reasumując, z uwagi na powyższe: 
1. Nie generowane są decyzje eksploatacyjne (np. lokalizacja 

uszkodzeń zespołów środków transportu oraz termin i zakres 
kolejnego obsługiwania). 

2. Zakres i charakter pozyskiwanych informacji określa diagnosta, 
którym przynajmniej w początkowym etapie diagnozowania jest 
najczęściej kierowca środka transportu; 

3. W większości środków transportu urządzenia diagnostyki 
pokładowej generują informację o stanie elektrycznych 
i elektronicznych układów, zaś prawie całkowicie pomijane są 
zespoły mechaniczne; 

4. Stosowane obecnie systemy monitorowania stanu środków 
transportu realizują tylko pojedyncze elementy diagnozy (np. 
stan zdatności maszyny), brak jest jednak funkcji związanych 
z prognozowaniem stanu generujących terminy obsługiwania, 
co zmniejsza uniwersalność proponowanych rozwiązań. 
Z powyższych ustaleń wynika, że monitorowanie stanu środ-

ków transportu jest bardzo ograniczone, zaś generowanie decyzji 
eksploatacyjnych prawie niemożliwe. Powyższe problemy można 
prawdopodobnie wyeliminować poprzez przejście ze strategii obsłu-
giwania planowo – zapobiegawczego maszyn na strategię obsługi-
wania według stanu. Aby ją zaimplementować konieczne jest opra-
cowanie odpowiednich algorytmów i procedur oceny stanu oraz 
prognozowania stanu środków transportu.  

2. PROGNOZOWANIE STANU ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 

Proces prognozowania stanu polega na określeniu zmian war-
tości parametrów diagnostycznych środków transportu, charaktery-
zujących proces pogarszania ich stanu w przyszłości [1,2,7]. Stan 

techniczny środków transportu W(n+) w chwili czasu n+ charak-

teryzuje się za pomocą zbioru parametrów diagnostycznych {yj()}. 

Środek transportu w chwili n+ znajduje się w stanie zdatności  W0, 

gdy spełniony jest warunek: W(n+) = W0 . 

Elementy zbioru {yj (n+)} są nieznane i stąd konieczność ich 

przewidywania w przedziale czasu . Wielkość  oznacza przedział 
czasu, dla którego realizowany jest proces prognozowania (wielkość 

 nazywa się również „horyzontem czasowym prognozy”). W ujęciu 
tym ocenę czasu przejścia środka transportu w stan niezdatności 
wyznaczają wyniki prognozy wartości parametrów diagnostycznych 

{yj(n+)}, sygnalizujące przekroczenie wartości granicznych, co 
umożliwi prawdopodobnie wyznaczenie terminu i zakresu obsługi-
wania [1,7,8,10].  

Analizując metody prognozowania nie można wykazać wyż-
szości pewnych metod prognozowania nad innymi [1,3,8,10]. Zależy 
to bowiem, jaki obiekt jest przedmiotem badań prognostycznych 
oraz jaki jest cel prognozowania stanu. Stosując jednak kryteria 
dotyczące wymagań związanych z  postacią prognozy (termin ob-
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sługiwania środków transportu), wpływem zmiany warunków eks-
ploatacji i czynności obsługowych na właściwości eksploatacyjne, 
które należy uwzględnić przy wyborze metody prognozowania oraz 
możliwych do wykorzystania metod prognozowania (np. metody 
ekstrapolacyjne trendu, metody adaptacyjne, inne) możliwe jest 
wiele rozwiązań. Jednym z nich jest wykorzystanie zmiany wartości 
parametru diagnostycznego w funkcji eksploatacji środków transpor-
tu. Wykorzystuje ono założenie, że zjawisko pogarszania się stanu 
technicznego środków transportu jest reprezentowane  szeregiem 

czasowym  y = <y1, y2, ..., yb>, tj. zbiorem dyskretnych obserwacji  

{y = ();  = 1, 2,..., b}  pewnego niestacjonarnego procesu 

stochastycznego (). Jako dopuszczalny okres użytkowania 
środka transportu przyjmuje się wówczas czas jej pracy, w którym 
granice przedziału błędu dla poszczególnych prognoz określone na 

podzbiorze  y dostępnych realizacji obserwowanych parame-

trów {yj()} oraz ich prognozach {yj,p} według przyjętego predyktora 

P(y,) nie przekraczają wartości granicznych {yj,gr}. Wówczas 

termin kolejnego obsługiwania b1 wyznacza horyzont czasowy 

prognozy * [7,10,12]: 
1. Dla którego nie wystąpi przekroczenie wartości granicznej pa-

rametru diagnostycznego ygr przez granicę przedziału błędu 

prognozy wyznaczoną przez promień r (metoda poziomowania 
wartości błędu prognozy). 

2. Dla którego nie wystąpi przekroczenie wartości granicznej pa-
rametru diagnostycznego ygr przez prognozowaną wartość pa-
rametru diagnostycznego (metoda poziomowania wartości gra-
nicznej parametru diagnostycznego. 

3. Wystąpi przekroczenie wartości granicznej parametru diagno-
stycznego y*gr przez wartość parametru diagnostycznego w 

czasie b (metoda szacowania terminu obsługiwania b. 

3. METODY PROGNOZOWANIA WARTOŚCI 
PARAMETRÓW DIAGNOSTYCZNYCH 

W metodach funkcji regresji, na podstawie wartości parametru 

diagnostycznego yj w czasie (1, b), szacuje się, metodą naj-
mniejszych kwadratów, funkcję regresji liniowej zmiany parametru 
diagnostycznego według zależności uzależnionej od postaci funkcji 
[1,7,8,10]: 

1. Dla funkcji liniowej: yp =   +  ;   

2. Dla funkcji potęgowej rzędu drugiego, =2: yp =   ; 

3. Dla funkcji potęgowej rzędu trzeciego, =3: yp =   ; 

4. Dla funkcji wykładniczej: yp =  e + .   
W metodach adaptacyjnych rozpatrzono metodę wyrównywa-

nia wykładniczego Browna-Mayera rzędu 1 oraz metodę Holta.  
Dla metody wyrównywania wykładniczego Browna-Mayera 

rzędu 1 wartość prognozowaną parametru yp oblicza się, przy 
założeniu liniowości trendu zmiennej y(t), z zależności [2,3,8] at(0)   + 

 at(1) gdzie  - parametr wygładzenia wykładniczego,   <0,1> 
Dla metody wyrównywania wykładniczego Browna - Mayera 

rzędu 2 wartość prognozowaną parametru  yp oblicza się, przy 

założeniu liniowości trendu zmiennej y(t), z zależności: yp =  at(0)   + 

 at(1) + 2 at(2.   

Dla metody Holta wartość prognozowaną parametru yp oblicza 

się, przy podaniu dwóch parametrów  i  według zależności [9]: 

yp =  Ft   + Tt, gdzie: Ft = yt-1 +(1 - ) ypt-1 i Tt = ( Ft - Ft-1 ) + (1 - ) 
Tt-1. 

Analizując, na podstawie badań literaturowych [1,3,4,6,11] oraz 
przeprowadzonych badań własnych [7,8,9,10] przedstawione powy-

żej metody wyznaczania wartości prognozowanej parametrów 
diagnostycznych stwierdzono, że najbardziej odpowiednimi meto-
dami są metody adaptacyjne (Browna – Mayera rzędu 1 i Holta). 

4. METODY WYZNACZANIA TERMINU OBSŁUGIWANIA 
ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Metoda wyznaczania poziomowania wartości błędu 
prognozy 

Za wartość b1 przyjmuje się wartość czasu pracy środka 

transportu określony wartością horyzontu *, wyznaczoną jako punkt 
przecięcia się linii wartości granicznej parametru diagnostycznego 

ygr z dolną (przy założeniu, że y(b) > ygr) lub górną (przy założeniu, 

że y(b)<ygr) granicą przedziału błędu prognozy wyznaczoną przez 

promień r dla poziomu ufności 1-=0,95 lub 1-=0,99, co odpowia-
da prawdopodobieństwu o wartości p=0,05 lub p=0,01, że w prze-

dziale wyznaczonym przez horyzont * parametr diagnostyczny 
osiągnie wartość graniczną ygr.  

Możliwe są wówczas następujące interpretacje uzyskiwanych 
terminów: 
1. Nie przekroczenie przez kontrolowany parametr diagnostyczny 

granicy wyznaczonej przez promień błędu prognozy r0.01 
interpretuje się wówczas jako brak sygnału alarmu do wnikliwej i 
bardziej dokładnej obserwacji diagnostycznej zespołu lub 
układu środka transportu. 

2. Przekroczenie przez kontrolowany parametr diagnostyczny 

granicy wyznaczonej przez promień błędu prognozy r0.01 
interpretuje się jako sygnał alarmu do wnikliwej i bardziej 
dokładnej obserwacji diagnostycznej zespołu lub układu środka 
transportu (próg alertowy). 

3. Przekroczenie przez kontrolowany parametr diagnostyczny 

granicy wyznaczonej przez promień r0.05 interpretuje się jako 

czas b1 - termin obsługiwania układu środka transportu (próg 
alarmowy). 

W takiej sytuacji przedział czasu (1, b) jest okresem szaco-
wania wartości oczekiwanej błędu prognozy ep i promienia granicy 

przedziału błędu prognozy r, zaś okres czasu po b będzie okre-
sem aktywnej prognozy, tzn. wyznaczenia [10,12]: 
1. Wartości prognozowanej parametru diagnostycznego dla 

horyzontu prognozy , yjp(b+). 
2. Określenie wartości promienia granicy przedziału  błędu 

prognozy r(b+). 
3. Wyznaczenie terminu następnego obsługiwania środka 

transportu b1. 

4.2. Metoda poziomowania wartości granicznej parametru 
diagnostycznego  

Termin kolejnego obsługiwania urządzenia b1 określa wartość 

horyzontu *, wyznaczony jako punkt przecięcia się linii trendu 

parametru diagnostycznego y() z dolną (przy założeniu, że 

y(b)>ygr) granicą wartości granicznej ygr*: 

grgr1

*
)(

10

1
yyyygr   (1) 

 

lub górną (przy założeniu, że y(b) < ygr) granicą wartości 
granicznej ygr*: 

grgr1

*
)(

10

1
yyyyy grgr   (2) 
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Wartości yp(b+) i b1 wyznacza się jedna z metod progno-
zowania, zaś termin obsługiwania według zależności:  
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Przedstawione powyżej metody prognozowania wartości para-

metrów diagnostycznych oraz metod wyznaczenia terminu obsługi-
wania maszyn,  determinują wiele problemów, są to: 
1. Wyznaczenie optymalnego zbioru parametrów diagnostycznych 

opisujących zmianę stanu maszyny w funkcji czasu eksploatacji; 
2. Określenie wartości wag dla elementów optymalnego zbioru 

parametrów diagnostycznych; 
3. Określenie „najlepszej” metody prognozowania wartości para-

metrów diagnostycznych; 

4. Określenie „najlepszej” metody wyznaczającej termin b1. 

5. WYKORZYSTANIE PROCESU PROGNOZOWANIA 
STANU W UTRZYMANIU ZDATNOŚCI ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 

Proces prognozowania stanu technicznego środków transportu 
powinien być realizowany w strategii obsługiwania według stanu 
według algorytmu [5,10,12]: 
1. Akwizycja danych. 
2. Optymalizacja zbioru parametrów diagnostycznych. 
3. Prognozowanie wartości parametrów diagnostycznych. 
4. Wyznaczenie terminu obsługiwania środka transportu. 
Ad 1. Akwizycja danych. Podczas akwizycji danych uzyskuje się: 
5. zbiór wartości parametrów diagnostycznych w funkcji czasu 

eksploatacji {yj(k)}, uzyskanych w czasie eksploatacji, gdzie 

k(1, b); 

6. zbiór wartości parametrów diagnostycznych:{yj(1)} – wartości 
nominalne,{yjg}- wartości graniczne, j=1, …, m; 

7. zbiór stanów maszyny{k: {si}, k=1, …, K; i=1,…, I} uzyskanych 

w czasie eksploatacji, gdzie k(1, b); 
Ad 2. Optymalizacja zbioru wartości parametrów diagnostycznych. 
Zbiór parametrów diagnostycznych wyznacza się za pomocą: 

a) metody korelacji wartości parametrów diagnostycznych ze 
stanem maszyny (z czasem eksploatacji), rj  = r(W, yj), (rj  = 

r((, yj)); 
b) metody ilości informacji parametrów diagnostycznych 

o stanie środka transportu hj; 
c) redukcji zbioru parametrów diagnostycznych za pomocą 

metody „punktu idealnego” z grupy metod rozwiązań 
kompromisowych Pareto; 

d) wyznaczenie wartości wagi wj.  
Ad 3. Prognozowanie wartości parametru diagnostycznego yj*: 

a) za pomocą metody adaptacyjnej Browna – Mayera rzędu 1 

z współczynnikiem = (0,1 – 0,6) i dla horyzontu prognozy  

= (1 – 3) wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b); 
b) za pomocą metody adaptacyjnej Holta z współczynnikiem 

=(0,1 – 0,4)  i =(0,1 – 0,6) dla horyzontu prognozy  = (1 

– 3) wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b). 

Ad 4. Wyznaczenie terminu następnego obsługiwania maszyny o : 

a) o1 za pomocą metody poziomowania błędu prognozy dla 
promienia błędu prognozy rp (dla poziomu istotności 

1=0,05) i dla yj(b) > yjg według zależności: 

 
)()(
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,

1


 






bpjbj

jgbj

jbjo
yy

ryy  (4) 

gdzie: r - promień przedziału błędu prognozy (obliczany a’posteriori 
odpowiednio dla każdej metody wyznaczania wartości prognozowa-

nej yj,p(b+)); 

8. o2 za pomocą metody poziomowania wartości granicznej 

parametru diagnostycznego (yjg1= yjg; yjg1= yjg +(yjn – yjg) dla yjn 

> yjg oraz  yjg1= yjg; yjg1= yjg –  (yjg – yjn) dla yjg > yjn), np. dla  

=0,1 oraz dla yj(b) > yjg: 
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9. wyznaczenie terminu następnego obsługiwania: d*= min (d1, 

d2). 
Przeprowadzona prezentacja możliwości wyznaczania terminu 

i zakresu obsługiwania środków transportu pozwala na sformułowa-
nie następujących wniosków: 
1. Wszystkie prezentowane w algorytmie prognozowania stanu 

środków transportu metody pozwalają wyznaczyć optymalne (ze 
względu na przyjmowane kryterium, wartości prognozowane pa-

rametrów diagnostycznych) w przedziale czasu (1,b), przy 
czym do dalszych badań proponuje się: 
a) za pomocą metody adaptacyjnej Browna – Mayera rzędu 1 

z współczynnikiem =0,6 i dla horyzontu prognozy =3 

wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b), 

b) za pomocą metody adaptacyjnej Holta z współczynnikiem  

= 0,4  i  = 0,6 dla horyzontu prognozy  = 3 

wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b), 
c) wybór metody według minimalnej wartości promienia błędu 

prognozy (błąd dopasowania). 
2. Przyjmując za podstawowe metody wyznaczenia terminu obsłu-

giwania metody poziomowania błędu prognozy dla promienia 

błędu prognozy rp (dla poziomu istotności 1=0,05) – wynik o1 
oraz metody poziomowania wartości granicznej parametru dia-

gnostycznego  – wynik o2 wyznaczenie terminu następnego 

obsługiwania maszyny: d*= min (d1, d2). 
3. Algorytm realizacji procesu prognozowania stanu środków 

transportu zawiera następujące etapy: 
a) akwizycja danych i optymalizacja parametrów 

diagnostycznych; 
b) prognozowanie wartości zbioru parametrów 

diagnostycznych {yj*} w przedziale czasu (1, b),; 

c) wyznaczenie terminu obsługiwania środka transportu d*= 

min (o1, o2). 

PODSUMOWANIE 

Reasumując rozpatrzone powyżej zagadnienia dotyczące me-
todyki wyznaczania prognozowanych wartości parametrów diagno-
stycznych oraz terminów kolejnego obsługiwania środków transpor-
tu można sformułować następujące wnioski:  
1. Wszystkie prezentowane procedury pozwalają wyznaczyć 

optymalne, ze względu na przyjmowane kryterium, wartości 
prognozowane parametrów diagnostycznych oraz terminy 
kolejnego obsługiwania środka transportu. 

2. W prognozowaniu stanu środków transportu skupiono się na 
wyznaczeniu terminu kolejnego obsługiwania, gdzie rozpatrzono 
następujące metody: 
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a) w zakresie prognozowania wartości parametrów 
diagnostycznych: metody regresyjne i metody adaptacyjne; 

b) w zakresie wyznaczenia terminu kolejnego obsługiwania: 
metoda błędu prognozy i metoda poziomowania wartości 
granicznej parametru diagnostycznego. 

3. W celu wyznaczenia wartości prognozowanej parametru 
diagnostycznego wyróżniono metody adaptacyjne (Holta, 
Browna – Mayera rzędu 1) oraz metody funkcji regresji (liniowa, 
ekspotencjalna, potęgowa oraz metoda wykładnicza), zaś w 
celu wyznaczenia terminu kolejnego obsługiwania (metoda 
poziomowania błędu prognozy i metoda poziomowania wartości 
granicznej parametru diagnostycznego).  

4. Ze względu na powyższe w celu wyznaczenia wyznaczania 
prognozowanych wartości parametrów diagnostycznych oraz 
terminów kolejnego obsługiwania maszyn proponuje się 
przedstawiony powyżej algorytm poddać implementacji oraz 
zweryfikować. 
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Forecasting the condition state in transport vehicles 

The article discusses the method for problem solving re-

garding the maintenance of transportation vehicles usability 

by means of the procedures forecasting the condition state. 

Therefore, the algorithm of diagnostic parameters set, the 

value forecast of diagnostic parameter, as well as the way of 

estimating the deadline and the range of transportation vehi-

cles service is developed and presented.  
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