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Abstract
 The recent work presents the fuzzy methods, which can be used In diagnostics of fuel engine subassemblies 
defects. It is shown, why the fuzzy methods are more adequate for specified problem than the probabilistic meth-
ods. The fuzzy rules and way of their determination based on learning set. 

ROLA ROZMYTYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W 
DIAGNOSTYCE USZKODZE  PODZESPO ÓW

 SILNIKA SPALINOWEGO

Streszczenie
 W pracy zaprezentowano metod  rozmyt  jak  mo na zastosowa  do diagnostyki uszkodze  podzespo ów 
silnika spalinowego. Pokazano, dlaczego metody rozmyte s  bardziej adekwatne do danego problemu ni  czysto 
probabilistyczne. Zaprezentowano regu y rozmyte i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru ucz cego.    

1. Wst p

 Ocena trwa o ci obiektu mechanicznego w warunkach laboratoryjnych przy subiektyw-
nym jej wyznaczaniu mo e okaza  si  nieprecyzyjna, niepe na. Rozpatruj c j  w kategoriach 
czysto probabilistycznych mo e okaza  si , e  oszacowanie prawdopodobie stw warunko-
wych wyst pienia pewnej zmiennej pod warunkiem, zaistnienia innej zmiennej mo e okaza
si  nieprecyzyjne. Ka dy, kto kiedykolwiek by  uczony kantorowskiej teorii mnogo ci, wie 
doskonale, e wi e si  ona niezwykle ci le z klasycznym rachunkiem zda ; mówi c do-
k adniej, formalizm klasycznego rachunku zda  jest po prostu tym samym formalizmem, któ-
ry rz dzi algebr  zbiorów; jest to zupe nie ta sama algebra Boole’a. Chwila zastanowienia 
powinna nam nasun  my l, e istnienie takiej logiki ma g boki sens: stwierdzili my wszak, 
e nasze zwyk e codzienne wypowiedzi typu „mo liwe, e...”. „oko o...” lub „prawdopodob-

nie...” jest nauce i technice bardzo potrzebna.
 W przypadku diagnostyki uszkodze  podzespo ów silnika spalinowego mo emy mówi  o 
systemie ekspertowym, stwierdzaj cym, czy na podstawie pewnych cech obiektu, mo na go 
potraktowa  jako zdatny do dalszej pracy. Istniej  ró ne podej cia do zadania wnioskowania. 
Mo na potraktowa  wektor cech wej ciowych (ci g e warto ci) i klas  decyzyjn  jako kon-
kretn  warto  (ci g ) niezawodno ci otrzyman  na podstawie tych cech. Mo na przyj , e
klasa decyzyjna o przydatno ci obiektu do dalszej pracy ma charakter dyskretny, a konkretna 
klasa decyzyjna, wiadczy  b dzie o pewnym przedziale nieuszkadzalno ci obiektu. Dla tego 
ostatniego przypadku w niniejszej pracy zaprezentowano algorytm decyzyjny. 
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2. Opis zadania rozpoznawania

Na wst pie dla uproszczenia, przyjmijmy podzia  niezawodno ci nie na 10 klas decyzyjnych 
zgodnie z przyk adem [nowak] str. 112, ale na trzy klasy. Niech dany b dzie ci g ucz cy w 
postaci par,

),,,...,,(),( 21 jxxxjXS n      (2.1)

w naszym przypadku j=1, 2, 3.
Wektor cech x, oznacza warto ci opisuj ce obiekt i maj ce wp yw na ocen  nieuszkadzalno-
ci. Zaznaczmy, e obiekt jest najmniej uszkodzony, wtedy, gdy j=1, a najbardziej gdy j=10. 

Posta  (2.1) ci gu ucz cego dotyczy cech oraz poprawnych diagnoz ekspertów.  
Schemat systemu wnioskowania zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Rozmyty system wnioskuj cy
Fig. 1  Fuzzy illative system 

Przejd my teraz do metody wyznaczania regu  rozmytych (2.2) za pomoc  ci gu ucz cego:

Przyk ad algorytmu poka emy dla uproszczenia dla przestrzeni dwóch cech. 
Niech  b d  danymi ci g ymi podawanymi na wej cie sterownika, a )(),( 21 ixix 3,2,1)(id
(dane ucz ce dyskretne) jest zadan  (wzorcow ) warto ci  sygna u wyj ciowego.

2.1 Algorytm budowy bazy regu  rozmytych oraz wnioskowania  

Do celów analizy skorzystano z gotowego ci gu ucz cego.
Wyznaczanie przedzia u zmienno ci dla przes anek
W powy szym celu ze zbioru ucz cego S, wyznaczamy warto ci najmniejsze i najwi ksze.

x1 min (s) = 1.67, 
x1 max (s) = 31.27,

x2 min (s) = 15.37, 
x2 max (s) = 60.35.

Pokrywanie przedzia ów zmienno ci zbiorami rozmytymi przedstawiono na rys 2. 

).)( 21 CjestyTHENBjestxANDAjestxIF                         (2.2) 
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Rys. 2  Przyk adowe funkcje przynale no ci
Fig. 2  The instances of pertained functions

2.2 Generowanie regu

Tab  1. Baza regu  rozmytych 
Table 1. The rule base fuzzy 

CECHA 2

M S D
M Klasa 1 - 17 

Klasa 2 - 4 
Klasa 3 - 0 

Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 1 
Klasa 3 – 0 

Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 0 
Klasa 3 - 0 

S
Klasa 1 - 25 
Klasa 2 - 20 
Klasa 3 - 7 

Klasa 1 - 16 
Klasa 2 - 39 
Klasa 3 - 44 

Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 0 
Klasa 3 - 1 

D
Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 1 
Klasa 3 - 0 

Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 0 
Klasa 3 – 8 

Klasa 1 - 0 
Klasa 2 - 0 
Klasa 3 - 8 

C
EC

H
A

1

MM Je li x1  < 1.67, 9.07 >  i  x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0.81,2/0.19,3/0). 
SM  Je li x1  < 9.07, 23.87 >  i  x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0.48,2/0.38,3/0.13). 
DM  Je li x1  < 23.87, 31.27 >  i  x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0,2/1,3/0). 
MS Je li x1  < 1.67, 9.07 >  i  x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0,2/1,3/0). 
SS Je li x1  < 9.07, 23.87 >  i  x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0.16,2/0.39,3/0.44). 
DS. Je li x1  < 23.87, 31.27 >  i  x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0,2/0,3/1). 
MD  Je li x1  < 1.67, 9.07 >  i  x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/0). 
SD  Je li x1  < 9.07, 23.87 >  i  x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/1). 
DD  Je li x1  < 23.87, 31.27 >  i  x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/1). 
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 Baza regu  rozmytych sk ada si  z pól utworzonych przez zmienne lingwistyczne np., MM 
– Ma yMa y... W ka dym polu znajduj  si  liczno ci klas decyzyjnych, które w wyniku ucze-
nia znalaz y si  w tych obszarach. 

9 regu  rozmytych 
MM SM DM MS SS DS MD SD DD

Klasa 
1 P(1)*0,81 P(1)*0,48 P(1)*0 P(1)*0 P(1)*0,16 P(1)*0 P(1)*0 P(1)*0 P(1)*0 

Klasa 
2 P(2)*0,19 P(2)*0,38 P(2)*1 P(2)*1 P(2) *0,39 P(2)*0 P(2)*0 P(2)*0 P(2)*0 

Klasa 
3 P(3)*0 P(3)*0,13 P(3)*0 P(3)*0 P(3)*0,44 P(3)*1 P(3)*0 P(3)*1 P(3)*1 

 Gdzie: p(j) – s  prawdopodobie stwami a priori klas decyzyjnych wyestymowanych z 
ci gu ucz cego.

2.3 . Wyznaczanie stopnia spe nienia ka dej z regu .

k(x1, x2) = min (p A1
(k)(x1), A2

(k)(x2)),                     (2.3)

k – numer regu y k = {1, 2, ..., 8}. 

2.4 . Modyfikacja konkluzji ka dej z regu .

B
(k)(x1, x2) = min { B

(k), k(x1, x2)}.              (2.4)

2.5 . Wyznaczanie konkluzji wypadkowej. 

B(x1, x2) = max { B1(x1, x2), B2(x1, x2), ..., B8(x1, x2)}.

2.6 . Defuzyfikacja (wyostrzanie). 

b(x1, x5) = max B(x1, x2).                            (2.5)

 Schemat realizacji algorytmu zaproponowano na rys 3, a wygl d interfejsu u ytkownika
na rys. 4
 Powy szy algorytm decyzyjny, w którym wprowadzono przy budowie regu  rozmytych 
dodatkow  zale no , mno c przynale no  klas decyzyjnych do ka dej z regu  przez praw-
dopodobie stwa a priori tych kas. Uzyskano skuteczno  algorytmu dla tego przypadku red-
nio 95.30 %. System taki mo e by  stosowany do oceny nieuszkadzalno ci elementu mecha-
nicznego. W prosty sposób mo na rozszerzy  opis zadania do 10 klas decyzyjnych i zwi k-
szy  wymiarowo  cech. Pami ta  nale y, e ilo  cech oraz klas decyzyjnych wp ywa na 
z o ono  obliczeniow . Dlatego zaleca si  aby do analizy by y wybrane tylko te najbardziej 
dyskryminuj ce cechy nieuszkadzalno .
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Rys. 3. Realizacja programu komputerowego 
Fig. 3  Realization of computer programme 
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Rys. 4. Wygl d interfejsu u ytkownika 
Fig. 4  Appearance of the user's interface 
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