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Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją cyklu dotyczącego metod naukowego przewidywania 
przyszłych zdarzeń i zjawisk. W artykule tym przedstawiono sposoby określania horyzontu predykcji, 
którego długość  jest ograniczona możliwościami predykcyjnymi zastosowanego modelu predykcji. 
Przedstawiono także, graficzną interpretację horyzontu predykcji dla dwóch przypadków długości 
okresu czasu, dla którego sporządzana jest predykcja. Omówiono metody predykcji budowane na 
podstawie modeli adaptacyjnych, które są określane za pomocą metod matematyczno-statystycznych. 
Modele te, tworzone są w taki sposób, aby spełnione były zmodyfikowane założenia teorii predykcji, 
z których głównym założeniem, koniecznym do poprawnego zastosowania tego typu modeli w 
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Scharakteryzowano metodę średniej ruchomej, metodę wyrównywania wykładniczego, metodę Holta  
i Wintersa jako głównych reprezentantów procesu predykcji za pomocą modeli adaptacyjnych. 
Różnice w tych metodach polegają na sposobie oszacowania szeregu czasowego zmiennej predykcji 
oraz uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wahań sezonowych. Przedstawiono także praktyczny 
sposób obliczenia predykcji za pomocą metody Holta. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe 
wnioski dotyczące podstawowych założeń teorii predykcji. 
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ADAPTIVE PREDICTION METODS  
 
 
 
Abstract: The article is the continuation of a cycle relating to the scientific expectation methods 
of future events and effects. Was presented the ways of defining the horizon prediction, whose length 
is limited by the prediction possibilities of the prediction model applied. The graphic interpretation 
of horizon prediction for two cases of the length of the time period for which the prediction is 
prepared, is also introduced. The prediction methods built on the basis of the adaptive models which 
are defined using the mathematical-statistical methods are discussed. These models, which are created 
so that they fulfilled modified premises the prediction theory. They main premise, necessary to the 
correct use of this type of models in the prediction process, is the stationary assumption during 
prediction errors.  The method of the movable average, the method of leveling exponential, Holt and 
Winters methods as the main representatives of prediction process using the adaptive models are 
characterized. Differences in these methods consist in the estimation way of the temporary series 
prediction variable and taking or not taking into consideration of seasonal fluctuation. The practical 
way of prediction calculation using Holt method, is also introduced. Concise conclusions relating to 
the basic premises of the prediction theory are presented at the end of the article. 
 
Keywords: prediction, prognosis, event, effect, method, model, horizon. 
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1. Wstęp 
 

Artykuł ten jest kontynuacją artykułu, który ukazał się w Problemach Techniki 
Uzbrojenia w roku 2012 pod tytułem „Proces predykcji zdarzeń i zjawisk”. Aby problem 
predykcji był bardziej zrozumiały autor podjął próbę wprowadzenia czytelnika do tematyki 
predykcji czyli naukowego przewidywania przyszłych zdarzeń lub zjawisk jakie mogą 
zaistnieć w nadchodzącym czasie. Określenie najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju 
wyróżnionego zdarzenia lub zjawiska na podstawie dotychczasowego przebiegu tego 
zjawiska oraz aktualnego stanu danego obiektu technicznego jest umiejętnością, którą bardzo 
trudno jest posiąść. Autor w ww. artykule, określił schemat klasyfikacyjny rodzajów 
predykcji oraz przedstawił schemat główny stosowanych metod predykcji, który jest 
zamieszczany w wielu publikacjach literatury.   

Określił także dokładność procesu predykcji z jego błędami  ex post i ex ante. Przedstawił 
typowy model ekonometryczny predykcji, którego konstrukcja stanowi podstawę 
wnioskowania w przyszłość. Jego pięć głównych etapów charakteryzuje w pełni ten model, 
który posiada szereg zalet prakseologicznych, takich jak poprawność, ścisłość i 
uniwersalność.  

Rozpatrzył klasyczne i zmodyfikowane założenia teorii predykcji. Dokonał analizy tych 
założeń oraz określił niektóre zasady predykcji ilościowej. Predykcja ta kończy się 
obliczeniem prognozy ilościowej, czyli podaniem wartości liczbowej w postaci pojedynczej 
wartości, przedziału liczbowego lub wektora liczb.  

Posiadanie odpowiednio dużych zasobów środków bojowych bezpiecznych w 
eksploatacji i niezawodnie działających jest warunkiem koniecznym zabezpieczenia 
gotowości bojowej wojsk. Niezbędne zatem jest określenie procesu predykcji przydatności 
tych zasobów do użytkowania.  

Predykcja ( prognozowanie ) stanu technicznego zasobów środków bojowych jest 
procesem bardzo trudnym do określenia. Zachodzące procesy starzeniowe oraz warunki 
eksploatacji środków bojowych mają decydujący wpływ na ich stan techniczny. Dzięki 
prowadzonym badaniom diagnostycznym amunicji i jej elementów, jesteśmy w stanie 
określić sąd na temat przyszłego stanu technicznego tej amunicji, czyli możemy określić 
okres predykcji tzn. okres jej zdatności technicznej. Horyzont tej predykcji uzależniony jest 
tylko i wyłącznie od aktualnych wyników badań diagnostycznych amunicji i jej elementów.  
 
2. Horyzont predykcji 
 

Zgodnie z [ 1 ] im dalej wybiegamy w przyszłość tym mniej pewne i trafne są nasze 
predykcje. Predykcję łatwiej jest skonstruować i uzasadnić, gdy horyzont czasowy predykcji 
jest krótki. Przyjmijmy następujące oznaczenia:  – zmienna czasowa, 

 – szereg czasowy realizowanej zmiennej w badanych okresach lub 
momentach czasu. 

Horyzont predykcji to przedział postaci: 
                                                ( tb, T ]           

gdzie:  – okres czasu, dla którego sporządzamy predykcję,  - bieżący okres czasu. 
Wyprzedzenie czasowe predykcji to długość horyzontu predykcji, czyli: 
                                                       
Horyzont predykcji ( dla bieżącego okresu czasu ) to przedział postaci: 
                                                      

gdzie:  - długość horyzontu predykcji wynikająca z przyjęcia określonego modelu 
predykcyjnego. 
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Jeżeli przez  oznaczymy czas niezbędny do podjęcia efektywnych kroków w celu 
skorygowania niekorzystnych tendencji eksploatacyjnych np. środków bojowych, to powinna 
zachodzić nierówność:  

                                                      
Oznacza to, że wyprzedzenie czasowe predykcji powinno zapewniać możliwość podjęcia 

działań zmierzających do przeciwstawienia się lub złagodzenia przyszłych niekorzystnych dla 
odbiorcy predykcji. Jednocześnie wyprzedzenie czasowe predykcji powinno być ograniczone 
długością horyzontu predykcji, czyli „możliwościami" predykcyjnymi zastosowanego modelu 
predykcji.  

Opóźnieniem bieżącym modelu predykcji nazywamy odległość między okresem 
bieżącym i okresem środkowym przedziału czasowego próby czyli: 

                                                       
Predyktywnym opóźnieniem modelu nazywamy sumę opóźnienia bieżącego modelu i 

wyprzedzenia czasowego predykcji postaci:  
                                              

którą interpretujemy jako wyprzedzenie okresu, na który dokonuje się predykcji w 
porównaniu ze środkiem przedziału czasowego próby. 

Horyzont predykcji ( dla wyjściowego okresu predykcji ) to przedział postaci: 
                                                    

gdzie:  – wyjściowy okres predykcji, to okres czasu dla którego dysponujemy najnowszymi 
wynikami badań środków bojowych o rzeczywistej realizacji zmiennej predykcji. 

Jeżeli przez  oznaczymy opóźnienie w dopływie wyników badań, to mamy równość: 
                                                      
Realne wyprzedzenie czasowe predykcji to odległość okresu czasu, na który dokonuje się 

predykcji, od wyjściowego okresu predykcji, czyli: 
                                                       
lub 
                                           
 Na podstawie powyższych określeń można zapisać następującą nierówność: 
                                                        
Po pierwsze, realne wyprzedzenie czasowe predykcji jest co najmniej równe 

wyprzedzeniu czasowemu predykcji. Równość zachodzi tylko wówczas, gdy nie występuje 
opóźnienie w dopływie wyników badań np. środków bojowych, czyli bieżący okres czasu jest 
zarazem ostatnim okresem, dla którego posiadamy informacje o tych wynikach badań. Po 
drugie, realne wyprzedzenie czasowe predykcji powinno być ograniczone ze względu na 
zastosowany model predykcyjny, którego własności pozwalają uznać za uzasadnione tylko 
predykcje charakteryzujące się realnym wyprzedzeniem czasowym nieprzekraczającym 
długości horyzontu predykcji. 

Zgodnie z [ 2 ] graficznie horyzont predykcji przedstawiają rysunki 1 i 2. 
                                                                                
 
 
                                                                             
      
                                                                                                                               t ( czas ) 
                                                                                       
 
                                                                             

Rys. 1 Przypadek, gdy moment czasu T, na który sporządzamy predykcję  
mieści się w horyzoncie predykcji 
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                                                                                                                               t ( czas ) 
                                                                                  
 
                                                                         

Rys. 2 Przypadek, gdy moment czasu T, na który sporządzamy predykcję  
nie mieści się w horyzoncie predykcji 

 

 

3. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych 
 

Modele adaptacyjne należą do metod opartych na modelach ekonometrycznych czyli są 
one określane za pomocą metod matematyczno-statystycznych.  

W literaturze przedmiotu coraz większe znaczenie zyskują tego typu modele. Wiąże się to 
z faktem, że klasyczne założenia predykcji ilościowej sprowadzają się do bardzo krępującego 
postulatu niezmienności mechanizmu rozwojowego badanych zjawisk i zdarzeń. 
Wnioskowanie w przyszłość stosujące klasyczne modele trendu, modele przyczynowo-
opisowe i modele symptomatyczne wiąże się ze znacznym ryzykiem, że predykcja będzie 
oparta na modelu zdezaktualizowanym. W takim modelu predykcji parametry nie 
odzwierciedlają już rzeczywistych relacji ilościowych między poszczególnymi zmiennymi 
(badanymi cechami np. elementów amunicji), a to z kolei na ogół prowadzi do większych 
błędów wnioskowania w przyszłość typu błędów systematycznych. 

W konsekwencji modele adaptacyjne budowane są w taki sposób, aby spełnione były 
zmodyfikowane założenia teorii predykcji, uwzględnia się także m.in. ewentualny brak 
stabilności prawidłowości zmiennej w czasie (postępujące procesy starzenia elementów 
amunicji są uzależnione od bardzo wielu przyczyn) . Duża elastyczność modeli adaptacyjnych 
i ich zdolność dostosowawcza w przypadku nieregularnych zmian kierunku lub prędkości 
trendu czy też zniekształceń i przesunięć wahań periodycznych (np. sezonowych) czynią z 
nich wygodne narzędzie krótkoterminowych predykcji. Modele adaptacyjne stosuje się 
głównie wówczas, gdy zmienne zależne mają dość stabilny przebieg w czasie i gdy, z tych 
czy innych powodów, jako podstawę wnioskowania w przyszłość preferujemy model trendu, 
a nie model przyczynowo-opisowy. 

W zasadzie jedynym założeniem, które jest konieczne do poprawnego zastosowania 
modeli adaptacyjnych w procesie predykcji, jest założenie stacjonarności w czasie błędów 
predykcji. To realistyczne założenie i względnie wysoka jakość predykcji, a także prostota 
obliczeń numerycznych sprawiły, że metody te mają wielu zwolenników. Modele adaptacyjne 
nie zakładają a priori stałości w badanym przedziale czasu analitycznej postaci funkcji trendu 
ani parametrów w niej występujących. Postępowanie predykcyjne oparte na tych modelach 
zakłada, że rozwój zjawiska lub zdarzenia w czasie może być segmentowy, tzn. „gładki” 
tylko w pewnych przedziałach czasu (w zależności od wieku oraz aktualnego stanu 
technicznego badanych środków bojowych). 
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4. Metoda średniej ruchomej  
 

Zgodnie z [ 1 ] metodę średniej ruchomej (moving averages) stosuje się do predykcji 
krótkookresowej, na ogół na jeden okres naprzód, czyli  (predykcje tego rodzaju 
można stosować podczas badań środków bojowych). Brane są pod uwagę tylko szeregi 
czasowe (czyli wyniki badań danej cechy badanego elementu amunicji), w których nie 
występuje składnik systematyczny (trend) i składnik periodyczny (np. sezonowy). 
Zaobserwowany w rozpatrywanym okresie czasu poziom wartości zmiennej predykcji jest 
względnie stały, z pewnymi niewielkimi odchyleniami przypadkowymi. W metodzie średnich 
ruchomych predykcję obliczamy jako średnią arytmetyczną rzeczywistych wartości zmiennej 
z wybranego przedziału czasu, nazywanego przedziałem wygładzania.    

Podstawowym problemem w tej metodzie jest właściwe określenie liczby  wyrazów 
szeregu czasowego, dla których oblicza się średnią ruchomą. Liczbę wyrazów średniej 
ruchomej, czyli tzw. „stałą wygładzania”, która zależy od długości szeregu czasowego, (czyli 
od ilości uzyskanych wyników badań danej cechy badanego elementu amunicji) określa 
przeprowadzający proces predykcji, przy czym decyzje co do wyboru wartości tego 
parametru muszą być oparte na metodzie kolejnych przybliżeń empirycznych lub na 
doświadczeniach zebranych w toku podobnych badań diagnostycznych amunicji lub jej 
elementów prowadzonych w przeszłości. Do jego optymalnego wyznaczenia można użyć np. 
średniego błędu ex post predykcji wygasłych. Spośród różnych wstępnie przyjętych wartości 
stałej wygładzania, jako ostateczną przyjmuje się tę, dla której wielkość średniego błędu ex 
post predykcji wygasłych była najmniejsza. 

  
 

5. Metoda wyrównywania wykładniczego ( Browna ) 
 

Metoda wyrównywania wykładniczego wyników danych (np. badań diagnostycznych 
amunicji lub jej elementów) została przedstawiona w pracy R. G. Browna w 1959 roku. 
Podstawowe założenie, które musi być spełnione brzmi: przyrosty wartości trendu zmiennej 
zależnej  (poza okresami czasu, kiedy następowała zmiana lub załamanie się trendu zmian) 
są w przybliżeniu stałe lub zmieniają się w regularny sposób.  

Metoda wyrównywania wykładniczego [ 1 ] dla szeregu czasowego bez wahań 
sezonowych (czyli np. dla badanych elementów amunicji, w których procesy starzeniowe 
przebiegają systematycznie), polega na obliczeniu wartości wygładzonych według układu 
równań postaci: 

 
                                                                                  
                                           
 

gdzie:  - ocena wartości trendu ( wartość wygładzona ) w okresie czasu , 
            - stała wygładzania . 

 W układzie równań ( 12 ) punktem startowym jest przyjęcie jako oceny wartości trendu 
w pierwszym okresie odpowiadającej jej wartości rzeczywistej. Jest to najprostszy wariant tej 
metody. Jako pierwszą ocenę wartości trendu można przyjąć także średnią arytmetyczną 
wyrazów całego szeregu czasowego lub też jego fragmentu, np. kilka pierwszych realizacji 
zmiennej predykcyjnej. Problem powstaje w momencie, kiedy dany element środka bojowego 
jest badany po raz pierwszy. Nie ma wówczas możliwości określenia wartości trendu zmian 
jaka jest potrzebna do wyznaczenia predykcji według tej metody. 

Obliczając wartość wygładzoną dla okresu czasu  przyjmujemy, że jest ona równa 
średniej ważonej dwóch składników: wartości rzeczywistej zaobserwowanej w okresie czasu 
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 i poprzedniej wartości wygładzonej obliczonej dla czasu . Rolę wag pełni parametr  
i jego dopełnienie do jedności, czyli . Dobór stałej wygładzania , podobnie jak w 
metodzie średnich ruchomych, zależy od charakteru zmiennej predykcji. Jeżeli mamy 
podstawę sądzić, że możliwe są częste i znaczne nieregularne zmiany trendu w czasie, to 
większą wagę trzeba przywiązywać do najnowszej realizacji zmiennej, a mniejszą do 
poprzedniej wartości wygładzonej tzn. bardziej wiarygodne są najnowsze wyniki badań 
diagnostycznych sprawdzanej cechy amunicji lub jej elementu. Wówczas wartość stałej 
wygładzania jest bliższa jedności. W przeciwnym przypadku, czyli wtedy, gdy  jest bliższe 
zeru, większe znaczenie ma ocena wartości trendu w poprzednim okresie. Najczęściej 
parametr  wyznacza się w sposób doświadczalny — buduje się predykcje wygasłe przy 
różnych wartościach , a następnie porównuje się predykcje z rzeczywistymi realizacjami 
zmiennej i wybiera się tę stałą, przy której, według przyjętego kryterium, predykcje najlepiej 
aproksymują rzeczywiste realizacje zmiennej predykcyjnej. Taki sposób wyznaczenia tego 
parametru  w tej metodzie wymaga pewnego doświadczenia praktycznego.  

Predykcję dla okresu czasu  uzyskujemy ze wzoru: 
                                                        

gdzie: - ostatnia (najnowsza) ocena wartości trendu, 
            - realne wyprzedzenie czasowe predykcji, 
           - różnica ostatnich wartości wygładzonych, obliczona ze wzoru: 
                                                               

Zastosowanie metody wyrównywania wykładniczego dla szeregu czasowego z wahaniami 
sezonowymi, (które to wahania mogą wystąpić podczas długoletniego składowania środków 
bojowych), polega na oczyszczeniu szeregu z wahań sezonowych, zbudowaniu predykcji  
metodą wyrównywania wykładniczego oraz obliczeniu predykcji zgodnie z jednym z 
poniższych wzorów: 

                                                        
 

lub                                                           
 
gdzie:  lub  jest wskaźnikiem sezonowości dla j-tego sezonu ( okresu czasu ) 

. 
Wybór wariantu wzorów ( 15 ) lub ( 16 ) jest uzależniony od sposobu oddziaływania wahań 
sezonowych na trend. 

Metoda wyrównywania wykładniczego w zaprezentowanej postaci jest także nazywana 
metodą pojedynczego wygładzania wykładniczego (a single exponential smoothing). 
Określenie „wygładzanie wykładnicze" jest ściśle związane ze sposobem obliczania wartości 
wygładzonych.  

W praktyce stosuje się również metodę podwójnego wygładzania wykładniczego (a 
second-order or a double exponential smoothing). Metoda ta znajduje zastosowanie, gdy 
szereg czasowy nie jest stacjonarny, a więc gdy wykazuje trend, przy czym trend ten jest 
liniowy. W tym wariancie wartości szeregu czasowego czyli np. wyniki badań danej cechy 
amunicji lub jej elementu powinny być dwukrotnie wygładzane. W opinii autora artykułu 
metoda podwójnego wygładzania wykładniczego nie powinna być stosowana do wyznaczania 
predykcji dla badanej amunicji lub jej elementów. Podwójne wygładzanie spowoduje 
zaburzenie informacji uzyskanej z przeprowadzonych badań środków bojowych, dotyczącej 
występujących niezgodności w diagnozowanej amunicji lub jej elementach.  
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6. Metoda Holta 
 

Metodę Holta dla szeregu czasowego bez wahań sezonowych zgodnie z [ 1 ] można 
zapisać w następujący sposób (czyli podobnie jak w metodzie średniej ruchomej np. dla 
badanych elementów środków bojowych w których zachodzące procesy starzeniowe 
przebiegają systematycznie): 

 
                                                                                  
                                           
 
przy czym:                                                           
                                          
 

gdzie:  – wygładzona wartość przyrostu ocen wartości trendu w okresie czasu , 
            - stała wygładzania . 

Wygładzona wartość przyrostu ocen wartości trendu  występująca w układzie równań  
(17) zastąpiła przyrost  który występował w metodzie wyrównywania wykładniczego. W 
metodzie Holta uwzględniono układ równań (18) przyrostu ocen wartości trendu w okresie 
czasu  od zmiany (przyrostu) ocen wartości trendu w okresie poprzednim, czyli . 
Wpływ poprzedniego przyrostu wyraża stała wygładzania . Gdy  przyjmuje wartość 
bliską zeru, to wpływ ten jest silny, w przeciwnym przypadku  jest bliskie jedności. Czyli 
podobnie jak w metodzie Browna, gdy bardziej wiarygodne są najnowsze wyniki badań 
diagnostycznych sprawdzanej cechy amunicji lub jej elementu, wówczas stała wygładzania  
jest bliska jedności. 

W literaturze przedmiotu można spotkać propozycję, aby za początkowe wartości  i  
we wzorach (17) i (18) przyjmować, odpowiednio, wyraz wolny i współczynnik kierunkowy 
liniowej funkcji trendu. 

Predykcję obliczamy zgodnie ze wzorem: 
                                                      

 
Zauważmy, że wzory na predykcję ( 13 ) i ( 19 ) w przypadku rozważanych metod są 

bardzo podobne. Zawsze występuje ostatnia ( najnowsza ) ocena wartości trendu  i iloczyn, 
którego jednym czynnikiem jest realne wyprzedzenie czasowe predykcji . Różny jest 
jedynie drugi czynnik iloczynu. Jest to albo przyrost dwóch ostatnich ocen wartości trendu, 
albo średnia ważona kilku ostatnich przyrostów ocen wartości trendu, ewentualnie ostatni 
wygładzony przyrost ocen wartości trendu. 

 
 

7. Metoda Wintersa  
 

Metoda Wintersa dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi [ 1 ] ( czyli np. dla 
badanych elementów amunicji, w których procesy starzeniowe przebiegają nie 
systematycznie tzn. mogą występować dodatkowe wahania periodyczne), przedstawiona 
zostanie w dwóch wersjach: addytywnej i multiplikatywnej. W metodzie Wintersa rozważa 
się szeregi czasowe z wahaniami sezonowymi, które mogą nakładać się na trend w sposób 
addytywny lub multiplikatywny. Wersja addytywna polega na sumowaniu składników 
szeregu czasowego, natomiast wersja multiplikatywna polega na mnożeniu czynników 
szeregu czasowego.  

Wersja addytywna metody Wintersa ma postać: 



 82 

 

                                                                            
                               
 

przy czym:                   
                                     
 

oraz                              
                                         
   
gdzie:  - ocena wskaźnika sezonowości w okresie czasu , 
           - liczba faz w cyklu, 
            - stała wygładzania . 

Predykcję w tej wersji obliczamy ze wzoru: 
 

                                                  
 

Wersja multiplikatywna metody Wintersa znajduje zastosowanie wówczas, gdy spełnione 
jest założenie mówiące, że przyrosty względne wartości trendu zmiennej (poza okresami 
czasu, kiedy nastąpiła zmiana lub załamanie się trendu) są w przybliżeniu stałe lub zmieniają 
się w sposób regularny. Wersja multiplikatywna ma postać: 

 
                                              

 

                              
 

przy czym:                 

  
                                 
 

oraz                             

                                        
  

Predykcję w tej wersji ustalamy na poziomie: 
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Porównując metodę Holta i metodę Wintersa można wyciągnąć wniosek, że metoda 
Wintersa jest wersją metody Holta, uwzględniającą szeregi z wahaniami sezonowymi. We 
wzorach (23) i (27) na obliczenie predykcji pojawił się składnik ( lub czynnik ), który nie 
występował we wcześniejszych metodach. Składnik ( lub czynnik ) ten pozwala przy 
budowaniu predykcji uwzględnić wahania sezonowe (czyli np. wpływ warunków 
składowania amunicji), a co za tym idzie, sformułować bardziej trafne predykcje. 

Przedstawione modele adaptacyjne predykcji są najczęściej używane przez badaczy w 
celu przewidywania możliwych stanów badanych obiektów technicznych jakim są 
niewątpliwie środki bojowe. Istnieje oczywiście szereg innych modeli adaptacyjnych procesu 
predykcji, które na przestrzeni lat powstały i prawdopodobnie będą powstawać, jednakże są 
one na etapie tworzenia, testowania i modyfikowania.  
 
 
8. Praktyczne zastosowanie metody adaptacyjnej 
 

 Jako praktyczny przykład zastosowania jednej z omówionych w artykule metod 
adaptacyjnych, przedstawię metodę Holta. Metodę tę wykorzystam do prognozowania 
zmiennej  przyjmującą wartości równe wartościom frakcji decyzji dodatnich dla badanych 
zapalników artyleryjskich typu RGM. Szereg czasowy z danymi rzeczywistymi znajduje się 
w tabeli 1 (kolumna 3). Jako decyzje dodatnie przyjęto następujące decyzje podiagnostyczne 
B5 i  B3.  

Decyzje podiagnostyczne B5 i B3 oznaczają, że badana partia zapalników jest zdatna do 
użytku i składowania bez ograniczeń przez kolejne 5 lub 3 lata. Po tym okresie powinna 
zostać poddana ponownie badaniom diagnostycznym.   

Załóżmy, że postawiono przed nami zadanie polegające na obliczeniu predykcji 
dotyczących frakcji decyzji dodatnich na kolejne dwa lata. W tym celu zastosuję metodę 
Holta ze stałymi wygładzania równymi . Przyjęta wartość  oznacza, że przy 
ocenie wartości trendu  w okresie  większą wagę przypisuje się wartości rzeczywistej  
zanotowanej dla tego okresu niż ocenie wartości trendu  w poprzednim okresie, 
powiększonej o wygładzony przyrost . Natomiast założony poziom  wskazuje, że na 
wygładzoną wartość przyrostu  większy wpływ będzie miał ostatni znany przyrost ocen 
wartości trendu  niż wygładzona wartość przyrostu  dla poprzedniego okresu. 
Niezbędne obliczone wartości cząstkowe znajdują się w tabeli 1. Określenie moment w tabeli 
oznacza daną chwilę lub okres uzyskania wyników badań diagnostycznych. 

 
         Tabela 1 – obliczenia cząstkowe oszacowane zgodnie z wzorami 17 i 18 
 

Moment     
1 2 3 4 5 

1991 1 75,00 75,00 0,86 
1992 2 75,86 75,86 0,86 
1993 3 28,57 33,39 -38,14 
1994 4 66,67 59,53 19,71 
1995 5 60,87 62,71 4,83 
1996 6 50,00 51,75 -9,37 
1997 7 76,19 72,81 18,01 
1998 8 83,33 84,08 11,94 
1999 9 67,65 70,49 -11,04 
2000 10 78,57 76,66 4,45 
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 W oparciu o obliczenia cząstkowe zamieszczone w tabeli 1, można obliczyć predykcje 
frakcji decyzji dodatnich dla kolejnych dwóch lat badawczych tj. dla roku 2001 (t=11) oraz 
2002 (t=12).  Mamy zatem zgodnie z wzorem 19: 

 
 
 

 
czyli prognozowana wartość frakcji decyzji dodatnich przewidzianych do badań zapalników 
artyleryjskich typu RGM wyniesie na rok 2001 – 81,11% oraz na rok 2002 – 85,56%. 
Oczywiście istnieją pewne warunki, które powinny być spełnione aby predykcja była 
wiarygodna a mianowicie: nakłady finansowe przeznaczone na badania w kolejnych latach 
powinny być na tym samym poziomie oraz przeznaczone do badań zapalniki artyleryjskie 
powinny być przechowywane w takich samych warunkach składowania jak dotychczas. 
Ponadto próbka badawcza powinna być wytypowana zgodnie z dotychczasowymi zasadami 
czyli powinna być próbką losową prostą.   

Mając oszacowane predykcje frakcji decyzji dodatnich na lata 2001 i 2002, możemy 
porównać je z rzeczywistymi wartościami jakie wystąpiły w tych latach po przeprowadzo- 
nych badaniach diagnostycznych. W roku 2001 frakcja decyzji dodatnich wyniosła 76,47 % 
czyli różniła się o niecałe 5 % od prognozowanej predykcji, natomiast w roku 2002 wyniosła 
85,45 % czyli została prawie dokładnie oszacowana.  

Obliczone predykcje obciążone są oczywiście pewnymi błędami, których badacz nie jest 
w stanie wyeliminować. Dlatego też, podczas szacowania każdego rodzaju predykcji, należy 
dodatkowo określić wielkość popełnianych błędów predykcji.  
 
 
9. Wnioski zużycia parametrów w czasie, pozwala wyznaczyć trajektorię stanu jakości 
wybranych  

W artykule omówiono metody predykcji budowane na podstawie modeli adaptacyjnych, 
które są określane za pomocą metod matematyczno-statystycznych. Modele te, tworzone są w 
taki sposób, aby spełnione były zmodyfikowane założenia teorii predykcji, z których 
głównym założeniem, koniecznym do poprawnego zastosowania tego typu modeli w procesie 
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Scharakteryzowano metodę średniej ruchomej, metodę wyrównywania wykładniczego, 
metodę Holta i Wintersa jako głównych reprezentantów procesu predykcji za pomocą modeli 
adaptacyjnych. Różnice w tych metodach polegają na sposobie oszacowania szeregu 
czasowego zmiennej predykcji oraz uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wahań 
sezonowych. Przedstawiono także praktyczny sposób obliczenia predykcji na kolejne dwa 
lata za pomocą metody Holta. Predykcja dla roku 2001 różniła się o niecałe 5%, natomiast dla 
roku 2002 została oszacowana prawie idealnie. 

Zgodnie z [ 3 ] niezmiernie ważne w procesie predykcji jest umiejętne posługiwanie się 
odpowiednią metodą predykcji. Wybór odpowiedniego sposobu uzyskiwania predykcji zależy 
od badacza, ale należy pamiętać, że determinuje on ostatecznie wyniki predykcji. 
Koncentrując się na klasycznych modelach szeregów czasowych, zakłada się, że powiązania 
między zmienną objaśnianą modelu predykcji a zmiennymi objaśniającymi są „gładkie” w 
całym zbiorze możliwych wartości zmiennych i można je wyrazić jednym wzorem 
analitycznym lub układem równań.  

Ze względu na walory poznawcze, modele adaptacyjne są zbliżone do klasycznych modeli 
tendencji rozwojowej, opisują bowiem kształtowanie się zmiennej predykcji w czasie, bez 
wnikania w mechanizm przyczynowo-skutkowy. Istnieje jednak zasadnicza różnica 
przemawiająca na korzyść modeli adaptacyjnych, które mogą być stosowane w przypadku, 
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gdy rozważana zmienna charakteryzuje się dużą nieregularnością i załamaniami trendu. 
Ponadto warto wskazać na stosunkowo dużą precyzję predykcji wyznaczaną na podstawie 
modeli adaptacyjnych. Dokonując oceny jakości oszacowanych modeli stosować należy 
odpowiednie miary i testy statystyczne, czyli określone sposoby weryfikacji przyjętego 
modelu predykcji.  

Należy jednak pamiętać, że znajomość modelu tendencji rozwojowej zmiennej 
predykcyjnej spełnia dopiero pierwsze z pięciu wymienianych przez profesora Zbigniewa 
Pawłowskiego [ 4 ] podstawowych założeń teorii predykcji. Równie ważnym zagadnieniem 
jest stabilność zarówno prawidłowości w czasie jak i rozkładu składnika losowego 
założonego modelu. Kolejny z koniecznych warunków prawidłowej predykcji zakłada 
znajomość wartości zmiennych objaśniających w okresie predykcji. W przypadku 
wnioskowania na podstawie klasycznych modeli tendencji rozwojowej spełnienie tego 
wymogu jest o tyle proste, że jedyną zmienną objaśniającą jest tu zmienna czasowa lub jej 
modyfikacje. Wystarczy zatem za nią podstawić odpowiednią wartość obrazującą okres 
predykcji. Ostatnie z założeń teorii predykcji stanowi rodzaj zabezpieczenia przed 
bezkrytycznym uogólnieniem dotychczasowych wyników, dotyczy bowiem dopuszczalności 
ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w próbie obszar zmienności zmiennych 
objaśniających. Z. Pawłowski zdając sobie sprawę z niemożności empirycznej weryfikacji 
tego warunku stwierdza, że ekstrapolacja nie jest szkodliwa dopóty, dopóki wynikający z niej 
błąd pozwalał będzie na przydatność predykcji do celów praktycznych. Każda predykcja 
obciążona jest błędami, których nie można w pełni wyeliminować. Istnieje zatem potrzeba 
określenia wielkości błędów predykcji. Podyktowana ona jest również spełnieniem 
fundamentalnych postulatów teorii predykcji.  

Sposób wyznaczania dokładności procesu predykcji za pomocą błędów predykcji ex post 
oraz ex ante został przedstawiony w artykule „Proces predykcji zdarzeń i zjawisk”, który 
został opublikowany w Problemach Techniki Uzbrojenia w roku 2012.  
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