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Streszczenie

W pracy przedstawiono metod  prognozowania warto ci symptomu w oparciu  

o optymalizowany neuronowy model prognostyczny. Heurystyczna optymalizacja modelu 

odbywa a si  dwoma metodami: w oparciu o ocen  b du ex post (b d prognozy oceniany na 

podstawie ró nic warto ci prognozowanych i pomiarów), oraz przewidywanie szeroko ci

przedzia u predykcji ex ante (w tym samym kroku czasowym, w którym budowana jest prognoza). 

Omawiane metody zastosowano dla danych pochodz cych z m ynów wentylatorowych. 

Ostatecznie najlepsze rezultaty uzyskano stosuj c redni  wa on  prognoz generowanych przez 

ró ne typy i struktury sieci. Wagi uzale nione by y od b dów prognozy ex post uzyskiwanych 

przez dan  sie . Przy zastosowaniu wspomnianej metody uda o si  zapewni redni b d prognozy 

na poziomie 4,5%. 

S owa kluczowe: prognoza warto ci symptomu, sieci neuronowe, przedzia  predykcji. 

OPTIMIZATION OF NEURAL PREDICTIVE MODEL

Summary 

The paper presents a method for prediction of symptom values based on an optimized neural 

predictive model. The heuristic model optimization was carried out by means of two methods: 

based on ex post error evaluation (the error of prediction evaluated based on the difference 

between the predicted and measured values), and on ex ante estimation of a prediction interval 

width (at the same time step, at which the prediction is made). The above methods were applied to 

measurement data obtained from fan mills. Finally, the best results were obtained when a weighted 

average of predictions generated by different types and topologies of networks was used. The 

weights were dependent on the ex post prediction errors obtained by the given network. With use 

of the method it was possible to guarantee the average error of prediction at the level of 4.5%. 

Keywords: prediction of symptom values, neural networks, prediction interval. 

1. WPROWADZENIE 

Problem prognozowania dla potrzeb diagnostyki 

technicznej poruszany jest przez wielu autorów. 

Mo na tutaj wymieni  cho by niektóre, 

przyk adowe prace [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Podsumowuj c prace ze wspomnianego obszaru 

mo na wyró ni  kilka g ównych problemów 

prognostycznych pojawiaj cych si  w diagnostyce 

technicznej:

a) prognoza stanu obiektu technicznego w zadanej 

przysz o ci. Taka prognoza sprowadza  si

b dzie do odpowiedzi na pytanie, czy  

w zadanym horyzoncie czasowym prognozy 

nast pi zmiana stanu technicznego (np. [3, 4, 5]), 

b) czasu resztkowego do awarii. Prognoza okre la

czas (lub ogólniej miar  eksploatacyjn ) dziel c

chwil  obecn , w której sporz dza si  prognoz ,

od chwili wyst pienia zmiany stanu 

technicznego (np. [9, 10, 11, 16]), 

c) warto ci symptomu, jako jednostronna 

ekstrapolacja miary sygna u diagnostycznego 

poza przedzia  obserwacji [13, 14, 2, 3, 26, 27]. 

Prognoza tego typu mo e nie by  celem samym 

w sobie, natomiast mo e by  narz dziem 

opracowania prognoz wymienionych  

w poprzednich punktach a i b,

d) nast pnego terminu diagnozowania –  

w przypadku stwierdzenia podczas 

diagnozowania stanu zdatno ci obiektu, kolejny 

termin jego diagnozowania ustalany jest na 

podstawie optymalnej prognozy [15]. 

Istnieje wiele modeli prognostycznych, które s

wykorzystywane na potrzeby budowy prognoz  

w diagnostyce technicznej. Stosuje si  zarówno 

metody adaptacyjne (np. [1, 2]), modele trendu (np. 

[14]), modele ARIMA (np. [3, 12]), modele oparte  

o teori  szarych systemów (np. [18]), sieci 

neuronowe lub te  systemy neuronowo-rozmyte (np. 

[5, 17, 19]). Sieci neuronowe mog  by  przydatne  

w przypadku bezpo redniego prognozowania 

resztkowego czasu do awarii (np. [9]), czy 

wielosymptomowej klasyfikacji stanu w przysz o ci

na podstawie prognozowanych warto ci symptomów 

(np. [10]). Maj  tutaj zastosowanie takie typy sieci 

jak: sieci RBF (ang. ang. Radial Basis Function),
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MLP(Multilayer Perceptron ), LVQ (ang. Learning 
Vector Quantization) czy CP (ang. Counter 

Propagation ) [20, 21, 22]. W wielu przypadkach 

sieci neuronowe wykorzystywane s  tak e do 

prognozowania samej warto ci symptomu. Prognozy 

te mog  by  wykorzystywane po rednio do budowy 

prognoz stanu czy czasu resztkowego do awarii.  

W przypadku wspomnianego problemu 

zastosowanie mog  mie  mi dzy innymi sieci 

Elmana [23], MLP [24] czy GRNN (ang. 

Generalized Regression Neural Network) [23]. 

Uzyskiwane ostatecznie b dy prognozy mog

istotnie zale e  od rodzaju sieci, jej struktury czy 

nawet za o onego b du uczenia. Nawet dobrze 

dobrana pocz tkowo struktura sieci mo e, w miar

nap ywu nowych danych pomiarowych, generowa

b dne prognozy. Bardzo istotnym problemem staje 

si  wi c optymalizacja neuronowego modelu 

prognostycznego i mechanizm adaptacji modelu do 

nowo nap ywaj cych danych pomiarowych. 

Mechanizm powinien zapobiega  dezaktualizacji 

modelu prognostycznego i narastaniu b dów

prognozy. Ma to szczególne znaczenie  

w automatycznych systemach diagnostycznych 

gdzie z za o enia nie mo na liczy  na interwencj

eksperta, pozwalaj c  przeciwdzia a  temu 

niekorzystnemu zjawisku.  

W pracy ograniczono si  do modeli sieci 

neuronowych zastosowanych jako modele 

symptomowe z mo liwo ci  ekstrapolacji warto ci

symptomów poza przedzia  obserwacji. W a nie

w kontek cie takich modeli zaprezentowane zostan

mechanizmy doboru struktury lub typu sieci 

neuronowej do aktualnych danych pomiarowych.  

2. METODY OPTYMALIZACJI 

NEURONOWEGO MODELU 

PROGNOSTYCZNEGO 

Jak wynika z bada  autora w przypadku modelu 

prognostycznego w postaci sieci neuronowej mo na

próbowa  dokona  powtórnego trenowania sieci  

w miar  nap ywu nowych danych co mo e poprawi

jako  prognoz. Sam proces „dotrenowania” mo e

odbywa  si  z warto ciami wag z poprzedniego 

etapu uczenia (dla zbioru danych z poprzedniego 

etapu), a nie losowanymi warto ciami wag jak 

zwykle ma to miejsce w uczeniu sieci. Przy 

za o eniu, e nowo przychodz ce dane nie 

wymuszaj  diametralnej zmiany parametrów modelu 

takie post powanie znacznie przyspiesza proces 

uczenia sieci. Ogólnie odpowiada to generacji 

nowych, aktualnych oszacowa  parametrów modelu 

prognostycznego, co w wielu przypadkach mo e

wystarczaj co dobrze sterowa  procesem jego 

adaptacji. Niekiedy jednak konieczna b dzie

przebudowa struktury samej sieci i dobór jej w taki 

sposób aby by a optymalna do rozwi zania danego 

problemu. Modele, które nie mog  modyfikowa

swojej struktury musz  mie  j  ustalon  na 

podstawie wiedzy a priori przed rozpocz ciem 

uczenia, co jest o tyle trudne, e z góry nie wiadomo 

jaka jest z o ono  problemu z jakim ma si  do 

czynienia [28]. W praktyce najcz ciej stosowana 

jest metoda prób i b dów. Znacznie jednak bardziej 

efektywnym rozwi zaniem mo e by  automatyzacja 

budowy sieci neuronowych.

Bardzo wa nym zagadnieniem w modelowaniu 

symptomowych krzywych ycia za pomoc  sieci 

neuronowych jest zdolno  generalizacji sieci. Sie ,

która b dzie zbyt dok adnie odzwierciedla

chwilowe fluktuacje symptomu i nie uogólnia trendu 

jego zmian, nie b dzie dobrym narz dziem  

w przypadku prognoz d ugo czy redniookresowych. 

W ten sposób rodzi si  ograniczenie co do zbytniej 

rozbudowy struktury sieci, która zwi ksza liczb

„stopni swobody”. Mo na powiedzie , e struktura 

sieci jest nadmiarowa je eli dla innej mniejszej 

struktury mo na uzyska  nie gorsz  wynikow  sie

neuronow . Z drugiej jednak strony nadmierne 

zmniejszanie liczby neuronów mo e doprowadzi  do 

sytuacji, w której siec nie b dzie mog a osi gn

zadanego b du lub je eli b d dopuszczalny 

zostanie zwi kszony, otrzymamy nie najlepsz

aproksymacj  danych pomiarowych, a co za tym 

idzie by  mo e tak e nienajlepsz  prognoz .

Modele sieci neuronowych o samo 

modyfikuj cej si  strukturze (tzw. sieci 

ontogeniczne) musz  posiada  mechanizmy oceny 

niewystarczalno ci i nadmiarowo ci swojej 

struktury. Struktur  sieci mo na uzna  za 

wystarczaj c  je eli mo na przeprowadzi  proces 

trenowania sieci zako czony sukcesem (poni ej

za o onego b du). Oprócz mechanizmu oceny 

struktury musi istnie  mechanizm jej przebudowy  

w celu osi gni cia jak najwi kszego poziomu 

generalizacji.

Mechanizm przebudowy sieci mo e by  oparty  

o ide  [28]: 

redukcji sieci, 

rozbudowy sieci, 

mieszan  powi kszania i redukcji wg potrzeb, 

komitetów modeli1.

Metody redukcji sieci mog  mie  t  wad , e

w miar  dzia ania algorytmu struktura sieci staje si

coraz prostsza. W przypadku gdy charakter 

nap ywaj cych danych si  zmieni struktura mo e

by  ju  zbyt uproszczona aby to uwzgl dni . Mo e

mie  to szczególne znaczenie wtedy gdy 

rejestrowana warto  miary sygna u

diagnostycznego zale y tak e od parametrów 

sterowania i gdy zale no  ta (czu o  na te 

parametry) narasta w czasie cyklu ycia obiektu.

 Wi kszo  metod rozbudowy sieci odnosi si  do 

ich zastosowania w problemie klasyfikacji, a nie 

aproksymacji. Algorytmy uczenia sieci  

z jednoczesn  optymalizacj  jej struktury  

i mo liwo ci  jej powi kszania lub redukcji  

w zale no ci od potrzeb s  do  skomplikowane  

1 Poj cie komitetu modeli, które czasem funkcjonuje  

w literaturze, obejmuje zbiór modeli oraz regu y

decyzyjne co do sposobu uzyskania wyniku w oparciu  

o ten zbiór
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i obliczeniowoch onne. Ciekawym rozwi zaniem 

wydaje si  zastosowanie idei komitetów modeli 

[28], w której rozpatrywane jest jednocze nie wiele 

konkuruj cych struktur sieci lub ich typów, a system 

nadrz dny decyduje o wyborze najlepszej z nich.  

W przypadku aproksymacji efektem dzia ania

komitetu mo e by  wa ona kombinacja wyj

uzyskiwanych z poszczególnych podmodeli. Tego 

typu podej cie zastosowane do problemu 

klasyfikacji jest powszechnie znane [25]. Autor nie 

spotka  w dost pnej mu literaturze prac z zakresu 

wykorzystania tej metody dla celów optymalizacji 

prognozy warto ci symptomu. W omawianym w tej 

pracy problemie ostatecznie wypracowana prognoza 

warto ci symptomu mo e by  u rednion  wagowo 

warto ci  prognozy uzyskanej przez ró ne struktury 

modeli neuronowych, przy czym wagi mo na

uzale ni  od uzyskiwanego b du ex post, a wi c

z pewnym opó nieniem co do rzeczywistych 

potrzeb. W ten sposób nagradzane by yby struktury 

(sieci), które w ostatnim okresie obserwacji 

sprawdza y si  najlepiej daj c najmniejsze b dy 

prognozy. Taki mechanizm zapobiega ci g emu 

narastaniu b du prognozy aczkolwiek nie zapobiega 

wyst powaniu jej wysokich chwilowych warto ci.

Skrajn  mo liwo ci  jest wybór jednej prognozy  

w oparciu o model, który ostatnio (lub rednio

w pewnym okresie) spisywa  si  najlepiej. 

Odpowiada to zastosowaniu wektora wag redniej

wa onej o wszystkich warto ciach zerowych, prócz 

elementu odpowiadaj cego wygrywaj cej metodzie. 

W przypadku niektórych sieci da si  tak e dokona

oszacowania prognozy przedzia owej ex ante.  

W metodzie tej buduje si  przedzia  predykcji 

wzgl dem warto ci oczekiwanej zmiennej 

prognozowanej przy za o eniu normalno ci b dów

predykcji.

Ostatecznie zostan  tu przedstawione metody 

optymalizacji modelu prognostycznego opartego  

o zbiór konkuruj cych modeli sieci neuronowych 

przy czym funkcj  kryterialn  tej optymalizacji 

b dzie b d predykcji ex post lub ex ante.

2.1. Algorytm doboru sieci i jej struktury  

na podstawie b du prognozy ex post 

Aby okre li  b d prognozy ex post nale y zna

rzeczywiste realizacje symptomów dla chwil 

czasowych przysz ych w stosunku do czasu,  

w którym budowano prognoz . Dlatego te  metoda 

ta b dzie charakteryzowa  si  pewnym opó nieniem 

w podejmowaniu decyzji o wyborze aktualnie 

najlepszego modelu prognostycznego. Jednak nawet 

dzia anie z pewnym opó nieniem zabezpieczy przed 

ci g ym narastaniem b du prognozy je li

wykorzystywany do pewnej rozpatrywanej chwili 

model oka e si  nieadekwatny. Z drugiej strony zbyt 

du y po piech w zmianie modelu wcale nie musi 

by  dobrym rozwi zaniem. Mo e okaza  si , e

chwilowa fluktuacja warto ci symptomu mo e

sk oni  do zbyt pochopnej zmiany modelu. 

Dodatkowo mo na tutaj uwzgl dnia  warto

niepewno ci pomiarowej. Do sterowania 

algorytmem mo na zastosowa  powszechnie 

przyj te miary b du prognozy ex post pocz wszy od 

b du redniokwadratowego sko czywszy na 

wspó czynniku Theila. Przegl d metod ocen 

prognozy ex post mo na znale  cho by  

w pozycjach [29, 30, 31].  

2.2. Algorytm doboru sieci i jej struktury  

na podstawie b du prognozy ex ante 

Dla modeli regresji nieliniowej mo na

zastosowa  bezpo rednie oszacowanie b du ex ante 

i odpowiednich przedzia ów ufno ci. Je eli model 

regresji nieliniowej ma posta :

ttt cfS , ,     (1) 

gdzie: b d ma charakter addytywny oraz ma rozk ad

normalny N(0, 2),  jest wektorem zmiennych 

niezale nych, c jest wektorem parametrów modelu, 

to wtedy przybli ony przedzia  ufno ci prognozy dla 

wspó czynnika ufno ci 1-  jest dany wzorem [32]: 

2

1
1'2/ )()(1ˆ

TTpNT fJJfstS ' ,   (2) 

gdzie:
2/

pNt  warto  krytyczna rozk adu t – 

Studenta dla N-p stopni swobody, N- liczba

obserwacji w oparciu, o które buduje si  model,  

p- liczba parametrów modelu, oraz: 

p

TT
T

c

cf

c

cf
f

,
,...,

,

1

   (3)  

Tf '  - oznacza macierz transponowan
Tf ,

T
 - wektor zmiennej niezale nej modelu w chwili 

o indeksie T dla której buduje si  prognoz , 'J  jest 

transponowan  macierz J.

Macierz J ma posta :

j

t

c

cf
J

,
,      (4) 

gdzie: t  stanowi wektor zmiennej niezale nej dla 

dost pnego zbioru danych t =1,2...N , N – ilo

dost pnych obserwacji. 

Natomiast s mo na oszacowa  jako: 

)/(ˆ,ˆˆ,ˆ pNcSScSSs ,  (5) 

gdzie: cS ˆ,ˆ  - jest wektorem warto ci

modelowych (teoretycznych2) natomiast S stanowi

                                                
2

Wyznaczonych na podstawie estymowanych parametrów 

modelu ĉ
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wektor obserwacji. Oszacowanie elementów 

macierzy J i wektora f dokonuje si  numerycznie za 

pomoc  ró nic sko czonych.

 W praktyce obliczeniowej stosuje si  zamiast 

wzoru (2) równowa ne podej cie, które 

wykorzystuje rozk ad ortogonalno-trójk tny QR. 

Stosowanie czynników rozk adu zamiast macierzy 

odwrotnej jest szybsze i ma lepsze w asno ci

numeryczne [33]. Wyra enie 2 mo e zosta

zast pione przez: 

p

p

j

ijpN niEstS ,...2,1,1ˆ
2

1

1

22/ ,  (6) 

gdzie i oznacza numer wektora zmiennych 

niezale nych, dla którego buduje si  prognoz

(wyznacza warto ci modelowe), pn - ilo  prognoz, 

oraz:
1RFE T ,       (7) 

QRJ

gdzie: Q - macierz ortogonalna powsta a w wyniku 

rozk adu QR, R – macierz górna trójk tna powsta a

w wyniku rozk adu QR. 

Poniewa  wyj cie sieci neuronowej bez sprz e

zwrotnych mo na przedstawi  w postaci (1) mo na

zastosowa  zaprezentowan  metod  do szacowania 

przedzia u predykcji prognostycznych modeli 

neuronowych. Szacowanie tego przedzia u

dokonywane jest na etapie budowy samych prognoz, 

st d mo na przewidywa  najlepsz  metod  z po ród

rozpatrywanych ju  na tym etapie. Przyk adowo

mo na zaproponowa  tutaj miar  przewidywanej 

jako ci prognozy w postaci szeroko ci przedzia u

predykcji lub wzgl dnej szeroko ci przedzia u

odniesionej do warto ci oczekiwanej prognoz. 

3. PRZYK AD ZASTOSOWANIA METOD 

W celu zilustrowania dzia ania metod dokonano 

porównania uzyskiwanego redniego b du

procentowego MAPE (ang. Mean Absolute 

Percentage Error). Wspomniany b d definiowany 

jest jako: 

100
ˆ1

1

h

T T

TT

S

SS

h
MAPE ,   (8) 

gdzie: h – liczba prognoz w przedziale weryfikacji 

prognoz, TŜ - prognozowana warto  symptomu, 

TS - rzeczywista warto  symptomu. 

Badania przeprowadzano dla danych 

otrzymanych z m ynów wentylatorowych 

pracuj cych w jednej z elektrociep owni w Polsce. 

Rozpatrywano zbiór 10 krzywych ycia. Dla ka dej

krzywej dokonywano prognozy wielokrotnie  

z horyzontem 10 kroków w przód dla ró nych jej 

odcinków. Poniewa  ostateczny wynik zale y od 

losowo dobranych warto ci wag pocz tkowych 

sieci, trenowanie i prognozowanie dla danego 

odcinka krzywej ycia powtarzano 10-cio krotnie. 

Proces trenowania zako czy  si  sukcesem je li

osi gni to za o ony b d uczenia. Je eli za o ony 

b d uczenia nie zosta  osi gni ty wynik prognozy 

nie zosta  uwzgl dniany. W strukturach sieci 

uwzgl dniono jedno wej cie - miar  eksploatacyjn

m yna wentylatorowego, oraz wyj cie w postaci 

warto ci skutecznej pr dko ci drga  w pa mie od 5 

Hz do 1000Hz. Wspomniane obiekty nie podlega y

sterowaniu tzn. pracowa y zawsze z tymi samymi 

parametrami roboczymi. Dost pne krzywe ycia

charakteryzowa y si  wyra nym trendem zwi zanym 

z szybkim narastaniem niewyrównowa enia wirnika 

powsta ego w wyniku jego niejednorodnego 

zu ycia. W przypadku oceny b du ex post
zastosowano sieci: Elmana, MLP oraz GRNN. 

Rekurencyjna sie  Elmana jest sieci  ze sprz eniem 

zwrotnym pomi dzy wyj ciem warstwy ukrytej,  

a wej ciem tej warstwy. Sie  taka dobrze nadaje si

do aproksymacji przebiegów czasowych. Dzi ki 

sprz eniu zwrotnemu stan wyj  w danej chwili 

zale y nie tylko od aktualnego stanu wej cia ale 

tak e od jego poprzedniego stanu. Zarówno dla sieci 

MLP jak i sieci Elmana przyj to jedn  warstw

ukryt  jako wystarczaj c  dla celów aproksymacji 

dowolnej funkcji nieliniowej. Sie  GRNN to sie

z jedn  ukryt  warstw  neuronów RBF i ze 

specjaln  warstw  liniow  na wyj ciu sieci [23]. 

Niestety w przypadku ekstrapolacji poza przedzia

obserwacji istnieje istotny problem w zastosowaniu 

wspomnianych sieci. Dobre rezultaty mo na

uzyska  rezygnuj c z bezpo redniego modelowania 

krzywej ycia zawieraj cej trend (szereg 

niestacjonarny), zast puj c go przekszta ceniem na 

szereg stacjonarny z zastosowaniem operatora 

ró nicowego:

ttt SSS 1

'
,      (9) 

gdzie: tS  - wynikowy element szeregu czasowego, 

tS , 1tS  - pierwotne realizacje szeregu czasowego, 

t = 1,2 … N-1.

Wa nym parametrem w tej sieci jest szeroko

funkcji radialnej. W praktyce im jest ona wi ksza

tym mo na uzyska  bardziej wyg adzony model.  

W celu rozró nienia poszczególnych struktur  

i typów sieci przyj to oznaczenia: E(n) – sie

Elmana z liczb  neuronów w warstwie ukrytej 

równ n, P(n) – sie  perceptronowa o n neuronach

w warstwie ukrytej oraz G(s) – sie  GRNN 

zastosowana do szeregu poddanego dzia aniu

operatora ró nicowego z wspó czynnikiem 

rozszerzenia s bazowej funkcji radialnej. Im wi ksza

warto  parametru s tym neuron b dzie odpowiada

wi ksz  warto ci 3 dla wi kszych odleg o ci

pomi dzy danym wektorem wej ciowym,  

a wektorem wag.  

                                                
3

Maksymalna warto  odpowiedzi takiego neuronu jest 

oczywi cie jedno ci  dla zerowego dystansu pomi dzy 

danym wektorem wej ciowym, a wektorem wag.
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Na rys. 1 zaprezentowano przyk adow  krzyw

ycia m yna wentylatorowego, tworz c  pierwotnie 

trend, poddan  dzia aniu operacji (9) oraz 

dopasowany model uzyskany dzi ki zastosowaniu 

sieci GRNN. Mo na zauwa y , e poprawnie 

dobrany parametr s pozwala na wyg adzenie

fluktuacji w przyrostach krzywej ycia.

Rys. 1. Krzywa ycia po poddaniu operacji 

okre lonej wzorem (9) oraz dopasowany model 

uzyskany dzi ki zastosowaniu sieci GRNN 

Z kolei na rys. 2. widoczny jest rezultat operacji 

odwrotnej polegaj cej na obliczeniu skumulowanej 

sumy warto ci modelowych. Na omawianym 

rysunku przedstawiono tak e pierwotn  krzyw

ycia. Jak wida  za pomoc  omawianej sieci mo na

uzyska  dobr  generalizacj  danych wej ciowych co 

skutkuje uchwyceniem w a ciwego trendu. 

Ekstrapolacja wspomnianego trendu stanowi 

prognoz  warto ci symptomów w przysz o ci.

Rys. 2. Pierwotna krzywa ycia i model z rys. 1 po 

wyznaczeniu odpowiedniej skumulowanej sumy 

wraz z prognoz  krótkoterminow

Na rys. 3 zaprezentowano redni b d prognozy 

MAPE zwi zany z poszczególnymi metodami, oraz 

b dy uzyskane przy zastosowaniu algorytmu 

przeciwdzia ania dezaktualizacji modelu 

prognostycznego opartego na ocenie ex post b du

MAPE. Uzyskiwany b d prognozy w okresie 

poprzedzaj cym rozpatrywan  chwil  czasow

determinowa  wybór modelu prognostycznego na te 

chwil  (metoda M1). Wyznaczone przez wybrany 

model prognozy stanowi y podstaw  do porówna

i oceny. W kolejnej metodzie decydowa o rednie

oszacowanie b du prognozy z ostatnich 3 realizacji, 

ka da z horyzontem 10 kroków (metoda M2). 

Metoda oznaczona jako M3 polega a na 

wyznaczeniu prognozy jako redniej wa onej

prognoz generowanych przez wszystkie konkuruj ce

modele. Warto ci wag wyznaczane by y jako 

odwrotno  kwadratu b dów prognozy MAPE  

w poprzednim kroku. W ten sposób metody  

o du ych b dach mia y najmniejsze znaczenie  

w kolejnej prognozie. Wreszcie metoda M4 dzia a a

analogicznie jak M3 z tym, e oszacowanie b du

prognoz uzyskano na podstawie 3 ostatnich serii 

prognoz. W ka dym z omawianych przypadków 

kolejne prognozy budowano poruszaj c si

z krokiem 10 pomiarów wzd u  danej krzywej ycia.

Wspomniany b d MAPE wyznaczano w oparciu  

o ca y horyzont prognozy tzn. 10 kroków w przód. 

Aby ostatecznie oceni  metody, otrzymane 

oszacowania b dów u redniane by y po realizacjach 

(wielokrotne powtarzanie dla tego samego odcinka 

danej krzywej ycia), oraz dokonywano u rednie

po wszystkich rozpatrywanych odcinkach krzywych 

ycia.

Rys. 3. Porównanie neuronowych modeli 

prognostycznych i metod przeciwdzia ania

narastaniu b du prognozy w kategoriach b du

MAPE (metody oparte o oszacowanie b du ex post)

Ogólnie mo na stwierdzi , e najlepsze 

rezultaty w kategorii b du MAPE dla 

analizowanych danych uzyskuje si  stosuj c sie

GRNN na danych poddanych operacji usuwania 

trendu z wykorzystaniem operatora ró nicowego.

redni b d prognozy dla przyj tego horyzontu jest 

mniejszy ni  4%, podczas gdy najlepsza sie

perceptronowa (MLP) osi gn a rednio b d ponad 

6%, a najlepsza sie  Elmana rz du 9%. 

Nale y zwróci  uwag , e decyduj c si  na 

okre lon  struktur  sieci nie mamy pewno ci czy 

sprawdzi si  ona w przypadku okre lonych danych. 
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Przyk adowo decyduj c si  na sie  GRNN 

mo na by o otrzyma  tak e b d redni rz du 6%. 

Niestety kiedy uruchamiamy system diagnostyczny, 

trudno przewidzie  jaki model sprawdzi si

najlepiej. Ma to szczególne znaczenie  

w automatycznych systemach diagnostycznych, 

które powinny by  tak zaprojektowane aby nie 

wymaga y wiedzy eksperta na etapie pos ugiwania

si  okre lonymi metodami. Warto wi c zastosowa

mechanizm zabezpieczaj cy przed stosowaniem 

modelu, który nie sprawdzi si  w danych 

warunkach. Zastosowane metody doboru modelu 

prognostycznego pozwala na wprowadzenie takiego 

zabezpieczenia. Najlepiej sprawdzi a si  tutaj 

metoda wa onej prognozy (M3). Co prawda redni

b d jest na poziomie 4,5% ale metoda zabezpiecza 

nas przed z ym doborem typu sieci i jej struktury co 

w najgorszym przypadku rozpatrywanego przyk adu

skutkowa oby b dem ponad 12%. Z porównania 

metod wynika tak e, e metoda uzgadniania prognoz 

poprzez zastosowanie redniej wa onej i wag 

statystycznych (metody M3 i M4) daje lepsze 

rezultaty ni  poleganie na jednym modelu, który 

ostatnio spisywa  si  najlepiej (M1 i M2). Rysunek 4 

przedstawia porównanie wyników uzyskanych za 

pomoc  ró nych struktur sieci neuronowych typu 

MLP oraz za pomoc  metody oceny szeroko ci

przedzia u predykcji przy za o eniu wiarygodno ci

predykcji na poziomie 95% i wyliczonego za 

pomoc  wzorów 5 i 6.

Rys. 4. Porównanie neuronowych modeli 

prognostycznych i metody przeciwdzia ania

narastaniu b du prognozy z wykorzystaniem 

oszacowania przedzia u predykcji  

W omawianym algorytmie system wybiera

model neuronowy, który charakteryzowa  si

najmniejsz  przewidywan  szeroko ci  przedzia u

predykcji. Oczywi cie szacowanie przedzia u

predykcji odbywa o si  na podstawie aktualnie 

dost pnych danych st d jest to tylko przewidywanie, 

e rzeczywista zmienna prognozowana znajdzie si

we wspomnianym przedziale. W prezentowanym 

porównaniu wybór odbywa  si  tylko z grupy sieci 

MLP gdy  tylko dla tych modeli daje si atwo

zaimplementowa  opisywan  w punkcie 2.2 metod .

Z rysunku 4 wynika, e dzi ki wprowadzeniu 

metody doboru modelu poprzez szacowanie 

przedzia u prognozy predykcji (M5) dla 

rozpatrywanych danych uzyskano b d prognozy na 

poziomie 7,5% zabezpieczaj c si  przed 

nadmiernym jego wzrostem w wyniku z ego doboru 

modelu prognostycznego. Jest to gorszy wynik ni

uzyskany w metodzie M3 ale nale y pami ta , e

omawiana metoda mog a dokonywa  wyboru  

z ograniczonego zbioru modeli. Dla porównania 

skuteczno ci metod przeciwdzia ania

dezaktualizacji, mo na zaproponowa  miar

wyra on  jako wzgl dn  ró nic  pomi dzy

u rednionym b dem MAPE uzyskanym dzi ki 

zastosowaniu okre lonej metody, a rezultatem 

uzyskanym dzi ki zastosowaniu najlepszego  

z modeli sieci z rozpatrywanego zbioru.  

W przypadku M3 jest to ok. 34% , a dla metody M5 

ok. 9%. Wynika st d, e w wietle takiego kryterium 

metoda M5 jest skuteczniejsza i lepiej wykorzystuje 

zasób dost pnych modeli. Z drugiej jednak strony 

ograniczone mo liwo ci jej zastosowania nie 

pozwalaj  na osi gni cie b dów prognozy 

mniejszych ni  5% jak ma to miejsce w przypadku 

metody M3.  

4. PODSUMOWANIE 

Dzi ki zastosowaniu proponowanych metod 

optymalizowanego doboru neuronowego modelu 

prognostycznego mo na zabezpieczy  si  przed 

nadmiernym wzrostem b du prognozy. Aby opisane 

metody by y skuteczne konieczny jest do  szeroki 

zbiór konkuruj cych modeli. W przypadku 

analizowanych danych najlepiej spisywa y si  sieci 

GRNN z warstw  neuronów radialnych. W celu 

zastosowania takiej sieci konieczna by a operacja 

obliczania przyrostów warto ci symptomów, 

dopasowanie modelu i dokonanie prognozy,  

a nast pnie obliczenie skumulowanego szeregu 

czasowego na podstawie otrzymanego modelu. 

Najlepsz  metod  optymalizacji modelu 

prognostycznego w kategoriach minimalnego b du

prognozy MAPE okaza a si  metoda prognoz oparta 

o redni  wa on  ze wszystkich rozpatrywanych 

modeli. Wagi wspomnianej redniej by y

odwrotno ciami kwadratów b du MAPE 

uzyskanego przez dan  metod  w kroku poprzednim 

w stosunku do chwili, w której buduje si  prognoz .

Cho  metoda ta dzia a z opó nieniem (1 kroku 

czasowego) to jednak wystarczaj co zabezpiecza 

przed narastaniem b du prognozy. Przy 

zastosowaniu wspomnianej metody uda o si

zapewni redni b d prognozy na poziomie 4,5%. 

W omawianych badaniach zastosowano tak e

redni  z trzech ostatnich kroków co jednak 

pogorszy o osi gane wyniki. Wyd u anie

wspomnianego opó nienia mo e wi c pogorszy

sytuacj . Zastosowanie metody ledzenia szeroko ci

przedzia u predykcji daje tak e obiecuj ce rezultaty. 

Niestety nie mo na tej metody atwo zastosowa
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w przypadku sieci Elmana (ze sprz eniem 

zwrotnym) oraz sieci GRNN st d zbiór 

rozpatrywanych modeli uleg  zaw eniu.
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Jego zainteresowania 

dotycz  metod prognozo-

wania warto ci sympto-

mów, stanu maszyn oraz 

czasu resztkowego do 

awarii, a tak e wykorzy-

stania metod sztucznej inteligencji w procesie 

prognozowania, modelowania miar sygna ów

diagnostycznych

i pomiarów wielko ci mechanicznych. Zajmuje si

tak e programowaniem obiektowym dla potrzeb 

realizacji narz dzi cyfrowej analizy sygna ów

i metod eksploracji danych.  


