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W pracy analizowano moŜliwość prognozowania produkcji budowlano montaŜowej wo-
jewództwa dolnośląskiego metodami regresji, sieci neuronowych i ARIMA(Autoregressive Inte-
grated Moving Average - autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej). Do progno-
zowania w metodzie regresji uŜyto danych pogodowych dziennych województwa dolnośląskiego. 
Potencjalne predyktory eliminowano, sprawdzając normalność ich rozkładów (testami Kołmo-
gorowa-Smirnowa, Lilliefoesa i Chi kwadrat),warunek braku korelacji między zmiennymi 
(współczynnik korelacji) oraz warunek równości wariancji pomiędzy zmiennymi (testy Levene’a                  
i Browna-Forsythe’a). Do obliczeń metodą sieci neuronowych uŜyto sieci MLP i RBF, wprowa-
dzając wszystkie uzyskane dane pogodowe. W metodzie ARIMA prognozowanie odbywało się na 
podstawie wartości statystycznych z lat poprzednich. Przeprowadzono analizę wyników, obli-
czając błędy ME, MAE, MPE i MAPE. Zaproponowano kierunek dalszych badań.  
 
 
Słowa kluczowe: prognoza, produkcja budowlano-montaŜowa, regresja krokowa, sieci neuro-
nowe, ARIMA 
 
 

WSTĘP 

Stosowanie współczesnych statystycznych metod obliczeniowych w budownic-
twie jest ograniczone z powodu braku wystarczająco duŜych baz danych wyjściowych. 
Ogólnie znany jest fakt zaleŜności intensywności i wielkości robót budowlanych od 
czynników pogodowych. W pracy podjęto próbę tworzenia bazy danych dla budownic-
twa, która dzięki przyszłym rozszerzeniom mogłaby być uŜyteczna. Jako podstawę bazy 
danych przyjęto dane pogodowe. 
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1. DANE 

Do analizy przyjęto dwa rodzaje danych: dane dotyczące produkcji budowlano-
montaŜowej oraz dane pogodowe. Dane zbierano dla województwa dolnośląskiego. Ze 
względu na zmianę podziału terytorialnego Polski w 1999 roku, dane z lat poprzednich 
wykazują wysoki stopień zaburzenia wiarygodności danych regionalnych (inny podział 
kraju na województwa). Z tego powodu do obliczeń przyjęto okres od stycznia 2000 
roku do grudnia 2008 roku. Zbiór danych od stycznia do grudnia 2009 roku przyjęto 
jako weryfikacyjny do testowania przyjętych modeli w metodach regresji krokowej, au-
tomatycznych sieci neuronowych oraz ARIMA. 

Dane dotyczące produkcji budowlano montaŜowej uzyskano  we Wrocławskim 
Oddziale Głównego Urzędu Statystycznego. Pozyskane dane (bez zbioru weryfikacyj-
nego) przedstawiono na rysunku1. Z przebiegu wykresu moŜna domniemywać, Ŝe jest 
to szereg czasowy stacjonarny z wykładniczą funkcją trendu określoną wzorem (1):   

 20709,02185,67998,339 xxY +−=  (1) 

gdzie: 

Y – produkcja budowlano montaŜowa [ml zł], 

x – kolejne okresy (miesiąc 1,….n). 

Liniowy produkcja budowlano montaŜowa

pogoda miesiące prbm 47v*121c

prod bud montaŜ = 339,7998-6,2185*x+0,0709*x^2
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Rys. 1. Wykres zaleŜności produkcji budowlano montaŜowej w województwie dolnośląskim      

w badanych okresach od stycznia 2000 do grudnia 2008. Na osi X oznaczono okresy  
odpowiadające kolejnym miesiącom 

Źródło: Opracowanie własne 
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Produkcja budowlano montaŜowa wykazuje wyraźny wzrost od okresu 51 czyli 
od marca 2004. Okres najniŜszej produkcji budowlano montaŜowej notujemy od okresu 
38 do 51 (luty 2003 do marca 2004). MoŜna zauwaŜyć, Ŝe istnieje powtarzająca się za-
leŜność wartości produkcji od wytypowanych miesięcznych okresów. Największą war-
tość niezaleŜnie od funkcji trendu notujemy w grudniu. Związane jest to z polskimi ure-
gulowaniami prawnymi – płacenie podwójnego podatku VAT i dochodowego od faktur 
wystawionych w listopadzie. W listopadzie widać znaczący spadek produkcji, naleŜy 
jednak uwzględnić fakt, Ŝe wiele przedsiębiorstw unika fakturowania właśnie ze wzglę-
du na podwójne podatki. MoŜe to być wahanie pozorne. Kolejne minima punktowe wy-
stępują w styczniu, a maksima lokalne w czerwcu i wrześniu. Z powyŜszego wynika, Ŝe 
dane pogodowe mogłyby być predyktorami odpowiedzialnymi za wahania sezonowe 
produkcji budowlano montaŜowej. Nie jest moŜliwe pełne prognozowanie produkcji 
jedynie na bazie danych pogodowych. Z całą pewnością mają wpływ równieŜ inne 
czynniki takie, jak wysokość dofinansowania prac przez Unię Europejską, realizacje 
związane z EURO 2012 czy teŜ wysokość średniej płacy krajowej. Zatem wprowadze-
nie danych pogodowych do zaproponowanych modeli statystycznych ma na celu uzy-
skanie wahań sezonowych. Autorzy nie spodziewają się otrzymania w pełni zgodnej 
prognozy w metodzie regresji liniowej i automatycznych sieci neuronowych. Inaczej 
jest w przypadku metody ARIMA, gdzie dane pogodowe nie są wprowadzane do obli-
czeń.  

Dane pogodowe uzyskano ze strony internetowej Uniwersytetu Wyoming         
w Stanach Zjednoczonych, gdzie gromadzone są dane pogodowe z dwóch polskich sta-
cji meteorologicznych z Wrocławia i Legionowa. Do analizy pozyskano dane wrocław-
skie. Stworzono bazę danych dziennych notowań w latach 2000 do 2009 (3650 dni). 
Dane pogodowe dzienne zawierają następujące informacje: 

Zmn10 - ciśnienie atmosferyczne  
Zmn11 - geopotencjalna wysokość  

Zmn12 - temperatura minimalna  

Zmn13 - temperatura maksymalna  

Zmn14 - wilgotność względna 

Zmn15 - współczynnik mieszania 

Zmn16 - kierunek wiatru 

Zmn17 - uogólniony kierunek wiatru 

Zmn18 -  potencjalna temperatura 

Zmn19 - ekwiwalentna potencjalna temperatura  

Zmn20 - wirtualna potencjalna temperatura 

2. PROGNOZOWANIE METOD Ą REGRESJI KROKOWEJ  

Obliczenia wykonano w programie STATISTICA firmy Statsoft. Metoda regre-
sji krokowej wstecznej polega na poszukiwaniu zaleŜności funkcyjnych pomiędzy da-
nymi statystycznymi. Poszukiwana wartość (w naszym przypadku wartość produkcji 
budowlano montaŜowej) zwana jest zmienną zaleŜną, natomiast dane, które słuŜą do jej 
wyznaczenia to zmienne niezaleŜne. Zmienne niezaleŜne, które będą uŜyte jako predyk-
tory (ich wartości będą występować w zaleŜności funkcyjnej), muszą spełniać następu-



ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGNOZOWANIA PRODUKCJI BUDOWLANEJ… 

 285 

jące warunki: muszą mieć rozkład normalny, nie mogą być wzajemnie skorelowane       
i musi zachodzić warunek równości ich wariancji [1].  

2.1. Sprawdzenie warunku normalności rozkładu 

Celem sprawdzenia normalności rozkładów zmiennych zastosowano 3 rodzaje 
testów statystycznych: Kołmogorowa-Smirnowa, Lillieforsa i Chi kwadrat. Postawiono 
hipotezę zerową H0, Ŝe rozkład nie jest normalny oraz hipotezę alternatywną H1 mówią-
cą, Ŝe rozkład jest normalny. W wyniku przeprowadzonych testów, zestawionych w ta-
beli.1, stwierdzono, Ŝe w przypadku zmiennych 10, 14 i 16 (p > 0,05) nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej H0 i naleŜy przyjąć, Ŝe rozkłady tych zmiennych nie są 
normalne. Zatem zmienne te nie powinny być predyktorami zmiennej zaleŜnej. 

Tabela 1. Zestawienie wyników testów Kołmogorowa – Smirnowa, Lillieforsa i Chi kwadrat 
testujących normalność rozkładów 

Zmienna d Kołmogorowa 
- Smirnowa 

p 
Lillieforsa 

Chi 
kwadrat 

df p rozkład 

Zmn10 0,10218 <0,010 6,338 5 0,2747 inny niŜ normalny 
Zmn11 0,49099 <0,010 160,068 1 0,0000 normalny 

Zmn12 0,08647 <0,050 19,880 8 0,0100 normalny 

Zmn13 0,09500 <0,095 42,778 8 0,0000 normalny 

Zmn14 0,07321 <0,200 9,518 5 0,0900 inny niŜ normalny 

Zmn15 0,29484 <0,010 93,464 3 0,0000 normalny 

Zmn16 0,07455 <0,200 7,423 5 0,1910 inny niŜ normalny 

Zmn17 0,10499 <0,010 8,922 3 0,0303 normalny 

Zmn18 0,09215 <0,050 28,314 8 0,0004 normalny 

Zmn19 0,09883 <0,050 21,493 6 0,0015 normalny 

Zmn20 0,08842 <0,050 17,387 8 0,0263 normalny 

Źródło: Opracowanie własne 

Do dalszych testów statystycznych, mających na celu wyznaczenie predyktorów 
nie będą uwzględniane zmienne 10,14 i 16, ze względu na brak spełnienia warunku 
normalności rozkładu.   

2.2. Sprawdzenie warunku braku korelacji pomiędzy zmiennymi  

Obliczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla pozostałych zmien-
nych. Współczynnik ten (oznaczany rxy i przyjmujący wartości [-1,1]) jest miernikiem 
siły związku prostoliniowego między dwiema cechami mierzalnymi. Wartość tego 
współczynnika (tabela 2) wyliczona z próby jest zgodnym estymatorem współczynnika 
korelacji w całej populacji. Aby moŜna było uznać, Ŝe zmienne nie są skorelowane, 
współczynnik rxy musi przyjąć wartość 0. Korelację nikłą przyjmujemy, gdy: 0<rxy<0,1. 
Współczynniki korelacji obliczono ze wzoru (2). 
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gdzie: yx, - średnie, a sx i sy odchylenia standardowe tych cech. 
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Tabela 2. Zestawienie współczynników korelacji potencjalnych predyktorów, brak korelacji 
pomiędzy zmiennymi oznaczono czcionką Bold 

Korelacje (Arkusz1.sta) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=105 (Braki danych usuwano przypadkami) 

 Zmn11 Zmn12 Zmn13 Zmn15 Zmn17 Zmn18 Zmn19 Zmn20 

Zmn11 1,000 0,032 0,056 -0,639 -0,091 0,027 0,039 0,028 

Zmn12 0,032 1,000 0,991 0,415 -0,638 0,998 0,993 0,999 

Zmn13 0,056 0,991 1,000 0,380 -0,643 0,990 0,993 0,991 

Zmn15 -0,639 0,415 0,380 1,000 -0,258 0,419 0,419 0,419 

Zmn17 -0,091 -0,638 -0,643 -0,258 1,000 -0,620 -0,641 -0,622 

Zmn18 0,027 0,998 0,990 0,419 -0,620 1,000 0,993 1,000 

Zmn19 0,039 0,993 0,993 0,419 -0,641 0,993 1,000 0,995 

Zmn20 0,028 0,999 0,991 0,419 -0,622 1,000 0,995 1,000 

Źródło: Opracowanie własne 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, Ŝe istnieje nikła korelacja 
pomiędzy zmienną 11, a zmiennymi 12,13,17,18,19 i 20. Zatem moŜemy utworzyć na-
stępujące zespoły predyktorów: (11,12), (11,13), (11,17), (11,18), (11,19), (11,20) pod 
warunkiem równości ich wariancji  lub teŜ zmienne 11,12,13,17,18,19 i 20 mogą być 
pojedynczymi predyktorami zmiennej zaleŜnej.  

2.3. Sprawdzenie warunku równości wariancji pomiędzy zmiennymi  

Celem sprawdzenia jednorodności wariancji w grupach przeprowadzono testy 
ANOVA, test Levene’a i test Browna-Forsythe’a. Obliczenia wykonano przy uŜyciu 
programu STATSTICA. Postawiono hipotezę zerową H0, Ŝe zmienne poddane analizie 
mają jednakowe wariancje. Wykonano obliczenia dla wytypowanych w p.2.2. zespołów 
danych.  Przykładowe wyniki obliczeń dla zespołu potencjalnych predyktorów (11,12) 
zestawiono w  tabeli 3: 

Tabela 3. Wyniki testów Levene’a i  Browna-Forsythe’a równości wariancji 

Test Levene'a jednorodności wariancji 

Zaznaczone efekty są istotne z p < ,05000 
Zmienna 

SS 

Efekt 

df 

Efekt 

MS 

Efekt 

SS 

Błąd 

df 

Błąd 

MS 

Błąd 

F p 

NowaZm1 1684,004 1 1684,004 1221,192 238 5,131058 328,1982 0,00 

Test jednorodności wariancji Browna-Forsythe’a 

Zaznaczone efekty są istotne z p < ,05000 
Zmienna 

SS 

Efekt 

df 

Efekt 

MS 

Efekt 

SS 

Błąd 

df 

Błąd 

MS 

Błąd 

F p 

NowaZm1 1682,489 1 1682,489 1230,380 238 5,169663 325,4543 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 
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W wyniku przeprowadzonych obliczeń ( test Levene’a i Browna-Forsythe’a) 
mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej H0 gdyŜ: MSEF > dfEF . Przyjmuje 
się, Ŝe analizowane zmienne mają róŜne wariancje. Analizując wyniki obliczeń wszyst-
kich zespołów wytypowanych w p.2.2, stwierdzono kaŜdorazowo, Ŝe nie istnieje po-
między zmiennymi równość wariancji. 

WNIOSEK: predyktorami zaleŜności regresyjnej mającej na celu prognozowa-
nie produkcji budowlano montaŜowej mogą być tylko pojedyncze dane z pliku danych 
pogodowych z podzbioru zmiennych 11, 12, 13, 17, 18, 19 i 20. 

2.4. Obliczenia zaleŜności regresyjnych 

Poszukując takiego równania regresji, aby prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu było najmniejsze (p<0,05), stwierdzono, Ŝe ze względu na wykładniczy charakter 
linii trendu zmiennej zaleŜnej, predyktorem powinna być równieŜ zmienna wykładni-
cza. Przeprowadzono szereg obliczeń, wprowadzając nowe zmienne będące funkcją po-
tęgową zmiennych wytypowanych w p.2.3 oraz zmienną lp (liczba porządkowa od 1 do 
108), lp2, lp3 i zmienną t (okres od 1 do 12), t2 i t3. Otrzymywane wyniki sprawdzano, 
obliczając błędy prognozowania ME, MPE, MAE i MAPE (opisane w punkcie 5 niniej-
szej pracy). Brano równieŜ pod uwagę skorygowany współczynnik R2, informujący      
o stopniu wyjaśnienia wartości zmiennej zaleŜnej od przyjętych predyktorów.  Jak opi-
sano w p.1, nie spodziewano się uzyskania pełnego wyjaśnienia zmiennej zaleŜnej od 
danych pogodowych, spodziewano się wartości R2 powyŜej 0,6. Analizując otrzymane 
wyniki, optymalnym rozwiązaniem jest zaleŜność regresyjna w postaci (3) tabela 4. 

 ( ) )atemperaturapotencjaln(109,4126,0lp015,0582,994 32 +++−= tY  (3) 

 

Tabela 4. Wyniki obliczeń regresji zmiennej zaleŜnej 

Podsumowanie regresji zmiennej zaleŜnej: produkcja budowlano 
montaŜowa  

R= ,83178932 R^2= ,69187348 Skorygowany. R2= ,68298521 

F(3,104)=77,841 p<0,0000 Błąd standardowy estymacji: 62,622 N=108 

b* 
Błąd stan-
dardowy. 

z b* 
b 

Błąd stan-
dardowy 

z b 
t(104) p 

W. wolny   -994,582 274,5086 -3,62314 0,000452 

lp^2 0,488855 0,054716 0,015 0,0017 8,93445 0,000000 

t^3 0,626887 0,055728 0,126 0,0112 11,24910 0,000000 

potencjalna temperatura 0,233374 0,055446 4,109 0,9762 4,20903 0,000055 

Źródło: Opracowanie własne 

Otrzymane wartości funkcji regresji (linia przerywana) oraz wartości zmiennej 
zaleŜnej przedstawiono na rysunku 2. 
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Liniow y   w iele zmiennych

pogoda miesiące prbm 47v*121c

prod bud montaŜ = 334,2451-5,8155*x+0,0663*x^2
prog lp^2,t^3,pt = 207,0063+0,3304*x+0,0134*x^2
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Rys. 2. Wykres zaleŜności produkcji budowlano montaŜowej i prognozy uzyskanej metodą 
regresji od kolejnych okresów lp. 

Źródło: Opracowanie własne 

3. PROGNOZOWANIE METOD Ą AUTOMATYCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 

Zastosowanie sieci neuronowych wymaga posiadania duŜej bazy danych. W bu-
downictwie zwykło się uwaŜać, Ŝe posiadamy zbyt mało danych. Baza danych pogodo-
wych okazała się wystarczająco duŜa, aby moŜna było otrzymać zadawalające wyniki. 
Obliczenia wykonano w programie STATISTICA. Stosowano sieci MLP (20 sztuk)      
o liczbie warstw ukrytych od 6 do 20 oraz sieci RBF(20 sztuk) o liczbie warstw ukry-
tych od 14 do 20. Na rysunku 3 przedstawiono wykres uzyskanych wartości prognozo-
wanych (oznaczono linią przerywaną) oraz wartości rzeczywiste (linia ciągła). Uzyska-
no niepełne dopasowanie, co świadczy o tym, Ŝe pogoda nie jest jedynym czynnikiem 
mającym wpływ na produkcję budowlano montaŜową. Sukcesem jest natomiast to, Ŝe 
udało się uzyskać wahania sezonowe.  

4. PROGNOZOWANIE METOD Ą ARIMA 

Model autoregresyjny średniej ruchomej ARIMA to ogólny model wprowadzo-
ny przez Boxa i Jenkinsa (1976). Zawiera on zarówno parametry autoregresyjne, jak      
i średniej ruchomej oraz wprowadza do postaci modelu operator róŜnicowania [2].      
W szczególności, w modelu wyróŜnia się trzy typy parametrów: parametry autoregre-
syjne (p), rząd róŜnicowania (d) oraz parametry średniej ruchomej (q). Wedle notacji 
wprowadzonej przez Boxa i Jenkinsa, modele określa się jako ARIMA (p, d, q); na 
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przykład opisanie modelu jako (0, 1, 2) oznacza, Ŝe zawiera on 0 (zero) parametrów au-
toregresyjnych (p) i 2 parametry średniej ruchomej (q), które zostały obliczone dla sze-
regu po jednokrotnym róŜnicowaniu (d). W modelu ARIMA zakłada się, Ŝe moŜna 
oszacować współczynniki modelu, które opisują kolejne elementy szeregu na podstawie 
opóźnionych w czasie poprzednich elementów (proces autoregresyjny) oraz Ŝe pozosta-
ją one pod wpływem realizacji składnika losowego w okresach przeszłych (proces śred-
niej ruchomej). Zatem kaŜda obserwacja składa się ze składnika losowego oraz kombi-
nacji liniowej składników losowych z przeszłości, a wartość szeregu czasowego jest 
sumą składnika losowego oraz kombinacji liniowej poprzednich obserwacji. 

Liniow y   w iele zmiennych

pogoda miesiące prbm 47v*121c

prod bud montaŜ = 334,2451-5,8155*x+0,0663*x^2
sieci = 761,8203-16,6347*x+0,1245*x^2
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Rys. 3. Prognoza wartości produkcji budowlano montaŜowej otrzymana przy zastosowaniu sieci 
neuronowych 

Źródło: Opracowanie własne 

Poszukując optymalnego modelu ARIMA dla szeregu czasowego produkcji bu-
dowlano montaŜowej, analizowano wiele modeli. Wyznacznikiem dobroci dopasowania 
określonego modelu jest analiza funkcji autokorelacji i korelacji cząstkowych. Wyniki 
obliczeń dla optymalnych współczynników (3,0,1) (1,0,0) przedstawiono na rysunkach 
4 i 5. Linie przerywane na korelogramach przedstawiają przedział wyznaczony przez 
dwa błędy standardowe (przedział ufności). Pola funkcji nie mogą przekraczać tych li-
nii. 
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Funkcja autokorelacji

ARIMA   : ARIMA (3,0,1)(1,0,0) reszty   ;

(Błędy standardowe to oceny białego szumu)

 P. ufności-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 12 -,073 ,0899

 11 -,124 ,0904

 10 +,007 ,0908

  9 +,027 ,0913

  8 -,047 ,0917

  7 -,025 ,0922

  6 +,058 ,0927

  5 -,090 ,0931

  4 -,037 ,0936

  3 -,020 ,0940

  2 -,003 ,0945

  1 -,006 ,0949

Opóźn Kor. S.E

0

 4,49 ,9728

 3,83 ,9746

 1,95 ,9967

 1,94 ,9923

 1,86 ,9851

 1,60 ,9788

 1,52 ,9580

 1,13 ,9510

  ,21 ,9949

  ,05 ,9971

  ,01 ,9973

  ,00 ,9487

  Q p

 
Rys. 4. Korelogram funkcji autokorelacji z oznaczonym poziomem ufności, ARIMA (3,0,1) 

(1,0,0), z opóźnieniem sezonowym 12 dla zmiennej produkcja budowlano montaŜowa 

Źródło: Opracowanie własne 

Funkcja autokorelacji cząstkowej

ARIMA   : ARIMA (3,0,1)(1,0,0) reszty   ;

(Błędy std. przy załoŜeniu AR rzędu k-1)

 P. ufności-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 12 -,087 ,0962

 11 -,120 ,0962

 10 +,002 ,0962

  9 +,022 ,0962

  8 -,052 ,0962

  7 -,027 ,0962

  6 +,056 ,0962

  5 -,090 ,0962

  4 -,038 ,0962

  3 -,020 ,0962

  2 -,003 ,0962

  1 -,006 ,0962

Opóźn Kor. S.E

 
Rys. 5. Korelogram funkcji autokorelacji cząstkowej z oznaczonym poziomem ufności, ARIMA 

(3,0,1) (1,0,0), z opóźnieniem sezonowym 12 dla zmiennej produkcja budowlano montaŜowa 

Źródło: Opracowanie własne 

Po stwierdzeniu prawidłowości modelu wykonano prognozowanie wartości pro-
dukcji budowlano montaŜowej w okresach lp od 109 do 120. Otrzymane wyniki przed-
stawiono w postaci graficznej na rysunku 6. 
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Prognoza; Model: (3,0,1)(1,0,0) Opóź. sezon.: 12

Dane:  ARIMA

Początek bazy:   1        Koniec bazy:   108
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Rys. 6. Prognoza ARIMA (3,0,1) (1,0,0), z opóźnieniem sezonowym 12 dla zmiennej produkcja 

budowlano montaŜowa 

Źródło: Opracowanie własne 

5. ANALIZA WYNIKÓW  

W tabeli 5 zestawiono wyniki prognoz otrzymanych z metod: regresji, sieci neu-
ronowych i ARIMA. Wykres zaleŜności przedstawiono na rysunku 7. 

Tabela 5. Wyniki obliczeń regresji zmiennej zaleŜnej 

Lp DANE REGRESJA SIECI 
NEURONOWE 

ARIMA 

109 303,30 298,27 421,20 353,88 

110 299,40 305,39 487,10 366,51 

111 368,40 324,41 556,40 399,05 

112 431,50 358,55 432,40 431,11 

113 477,90 377,13 303,30 478,80 

114 570,80 405,36 299,40 492,93 

115 576,60 430,88 368,40 465,78 

116 542,00 452,86 570,80 463,25 

117 669,10 470,65 576,60 528,68 

118 705,20 481,30 669,10 562,30 

119 527,90 536,69 527,90 459,06 

120 752,40 550,32 752,40 662,41 

Źródło: Opracowanie własne 
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Liniow y   w iele zmiennych

dane arima sieć regresja 10v*12c

 ARIMA
 DANE
 SIEĆ NEURONOWA
 REGRESJA0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200
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Rys. 7. Prognozy produkcji budowlano montaŜowej metodami regresji, sieci neuronowych  

w zestawieniu z danymi rzeczywistymi z roku 2009 

Źródło: Opracowanie własne 

Celem analitycznej oceny poprawności prognozowania 3 metodami obliczono 
błędy: ME, MAE, MPE i MAPE dane wzorami (4), (5), (6) i (7). Otrzymane wyniki ze-
stawiono w tabeli 6 i na rysunku 8.   
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gdzie: 

ME – średni błąd (mean error)  

MAE – średni osiągnięty błąd (mean average error) 

MPE – średni błąd procentowy (mean percentage error) 

MAPE – średni absolutny procentowy błąd (mean absolute percentage error) 

T – suma ilości okresów obliczeniowych i prognozowanych 
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n – ilość okresów prognozowanych 

Y i – wartość rzeczywista zmiennej w okresie i 

Yp – wartość prognozowana zmiennej w okresie i. 

Tabela 6. Wartości błędów ME, MAE, MPE i MAPE prognoz metodami regresji, sieci 
neuronowych i ARIMA 

Prognoza ME [ml zł] MAE [ml zł] MPE [%] MAPE [%] 

REGRESJA 102,7234 105,1875 17,2411 17,8522 

SIECI 
NEURONOWE 

21,625 108,8417 -1,5820 24,7710 

ARIMA 46,7298 71,6033 5,5113 13,4446 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres słupkow y/kolumnow y   w iele zmiennych 1-regresja, 2- sieci neuronow e, 3 - ARIMA

Arkusz48 10v*10c
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Rys. 8. Wartości błędów ME, MAE, MPE i MAPE prognoz metodami regresji, sieci neurono-

wych i ARIMA 

Źródło: Opracowanie własne 

Najmniejsze błędy prognozy uzyskano w metodzie ARIMA. Błąd MAPE, około 
13%, jest zbyt duŜy. W metodach regresji i sieci neuronowych błędy są zbyt wysokie, 
by mogły być akceptowalne.  

WNIOSKI 

Istnieje moŜliwość prognozowania wahań sezonowych produkcji budowlano 
montaŜowej w metodach regresji i sieci neuronowych, natomiast dane pogodowe są 
słabym predyktorem funkcji trendu prognozy w tych metodach. Produkcja budowlano 
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montaŜowa rośnie  wykładniczo znacznie szybciej niŜ ocieplenie klimatu (rys. 9). Za-
tem naleŜy w dalszych badaniach poszukiwać takich predyktorów, które umoŜliwi ą 
uzyskiwanie mniejszych błędów prognozy.  

Prognozowanie metodą ARIMA zakończono wynikiem miernym. Nie ma moŜ-
liwości modyfikowania obliczeń przy uŜyciu tej metody, gdyŜ bazuje ona jedynie na 
wynikach osiąganych w okresach poprzedzających prognozowany okres. Jako Ŝe błędy 
uzyskane w metodzie ARIMA są najmniejsze, celem dalszych badań będzie znalezienie 
takich predyktorów dla metod regresji i sieci neuronowych, by osiągnąć mniejsze błędy 
ME, MAE, MPE i MAPE. 

Liniowy    temperatura maksy malna

Arkusz1.sta 31v *105c

temperatura maksy malna = 9,0207-0,0839*x+0,0007*x 2̂
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Rys. 9. Wykres temperatur maksymalnych w województwie dolnośląskim 

Źródło: Opracowanie własne 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BUILDING PRODUCTION FORECAS TING    
USING REGRESSION, NEURAL NETWORKS AND ARIMA METHODS  

 

Summary  

The study analyzed the possibility of forecasting of Lower Silesia building production using re-
gression, neural networks and ARIMA methods. For the forecasting regression method, daily 
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weather data of Lower Silesia were used. Potential predictors were eliminated by checking the 
following: the normality of their distributions (Kolmogorov-Smirnov , Lilliefoes and Chi square 
tests), the condition of absence of correlation between variables (correlation coefficient) and 
the condition of equality of variance between the variables (Levene, Brown-Forsythe tests). To 
perform calculations with the neural networks method, MLP and RBF networks were used by 
entering all the weather data obtained. In the case of the ARIMA method, forecasting was car-
ried out on the basis of statistical values from previous years. An analysis of errors was per-
formed by calculating ME, MAE, MPE and MAPE errors. The direction of further research was 
proposed. 
 
 
Key words: forecasting, building and assembling production, regression, neural networks, 
ARIMA 
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