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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 methods. The fuzzy rules and way of their determination based on learning set.

ROLA ROZMYTYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W
DIAGNOSTYCE USZKODZEē PODZESPOàÓW
SILNIKA SPALINOWEGO
Streszczenie
W pracy zaprezentowano metodĊ rozmytą jaką moĪna zastosowaü do diagnostyki uszkodzeĔ podzespoáów
silnika spalinowego. Pokazano, dlaczego metody rozmyte są bardziej adekwatne do danego problemu niĪ czysto
probabilistyczne. Zaprezentowano reguáy rozmyte i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru uczącego.

1. WstĊp
Ocena trwaáoĞci obiektu mechanicznego w warunkach laboratoryjnych przy subiektywnym jej wyznaczaniu moĪe okazaü siĊ nieprecyzyjna, niepeána. Rozpatrując ją w kategoriach
czysto probabilistycznych moĪe okazaü siĊ, Īe oszacowanie prawdopodobieĔstw warunkowych wystąpienia pewnej zmiennej pod warunkiem, zaistnienia innej zmiennej moĪe okazaü
siĊ nieprecyzyjne. KaĪdy, kto kiedykolwiek byá uczony kantorowskiej teorii mnogoĞci, wie
doskonale, Īe wiąĪe siĊ ona niezwykle ĞciĞle z klasycznym rachunkiem zdaĔ; mówiąc dokáadniej, formalizm klasycznego rachunku zdaĔ jest po prostu tym samym formalizmem, który rządzi algebrą zbiorów; jest to zupeánie ta sama algebra Boole’a. Chwila zastanowienia
powinna nam nasunąü myĞl, Īe istnienie takiej logiki ma gáĊboki sens: stwierdziliĞmy wszak,
Īe nasze zwykáe codzienne wypowiedzi typu „moĪliwe, Īe...”. „okoáo...” lub „prawdopodobnie...” jest nauce i technice bardzo potrzebna.
W przypadku diagnostyki uszkodzeĔ podzespoáów silnika spalinowego moĪemy mówiü o
systemie ekspertowym, stwierdzającym, czy na podstawie pewnych cech obiektu, moĪna go
potraktowaü jako zdatny do dalszej pracy. Istnieją róĪne podejĞcia do zadania wnioskowania.
MoĪna potraktowaü wektor cech wejĞciowych (ciągáe wartoĞci) i klasĊ decyzyjną jako konkretną wartoĞü (ciągáą) niezawodnoĞci otrzymaną na podstawie tych cech. MoĪna przyjąü, Īe
klasa decyzyjna o przydatnoĞci obiektu do dalszej pracy ma charakter dyskretny, a konkretna
klasa decyzyjna, Ğwiadczyü bĊdzie o pewnym przedziale nieuszkadzalnoĞci obiektu. Dla tego
ostatniego przypadku w niniejszej pracy zaprezentowano algorytm decyzyjny.
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2. Opis zadania rozpoznawania
Na wstĊpie dla uproszczenia, przyjmijmy podziaá niezawodnoĞci nie na 10 klas decyzyjnych
zgodnie z przykáadem [nowak] str. 112, ale na trzy klasy. Niech dany bĊdzie ciąg uczący w
postaci par,


S

( X , j ) ( x1 , x 2 ,..., x n , j ),

(2.1)

w naszym przypadku j=1, 2, 3.
Wektor cech x, oznacza wartoĞci opisujące obiekt i mające wpáyw na ocenĊ nieuszkadzalnoĞci. Zaznaczmy, Īe obiekt jest najmniej uszkodzony, wtedy, gdy j=1, a najbardziej gdy j=10.
Postaü (2.1) ciągu uczącego dotyczy cech oraz poprawnych diagnoz ekspertów.
Schemat systemu wnioskowania zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Rozmyty system wnioskujący
Fig. 1 Fuzzy illative system

PrzejdĨmy teraz do metody wyznaczania reguá rozmytych (2.2) za pomocą ciągu uczącego:

IF ( x1

jest A AND x 2

jest B) THEN y jest C ).

(2.2)

Przykáad algorytmu pokaĪemy dla uproszczenia dla przestrzeni dwóch cech.
Niech x1 (i ), x 2 (i) bĊdą danymi ciągáymi podawanymi na wejĞcie sterownika, a d (i )  ^1,2,3`
(dane uczące dyskretne) jest zadaną (wzorcową) wartoĞcią sygnaáu wyjĞciowego.
2.1 Algorytm budowy bazy reguá rozmytych oraz wnioskowania
Do celów analizy skorzystano z gotowego ciągu uczącego.
Wyznaczanie przedziaáu zmiennoĞci dla przesáanek
W powyĪszym celu ze zbioru uczącego S, wyznaczamy wartoĞci najmniejsze i najwiĊksze.
(s) = 1.67,
x1 max (s) = 31.27,
x1 min

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

Pokrywanie przedziaáów zmiennoĞci zbiorami rozmytymi przedstawiono na rys 2.
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Rys. 2 Przykáadowe funkcje przynaleĪnoĞci
Fig. 2 The instances of pertained functions

2.2

Generowanie reguá
TabHOD 1. Baza reguá rozmytych
Table 1. The rule base fuzzy

CECHA 2

CECHA 1

M
S
D
MM
SM
DM
MS
SS
DS.
MD
SD
DD

M

S

D

Klasa 1 - 17
Klasa 2 - 4
Klasa 3 - 0
Klasa 1 - 25
Klasa 2 - 20
Klasa 3 - 7
Klasa 1 - 0
Klasa 2 - 1
Klasa 3 - 0

Klasa 1 - 0
Klasa 2 - 1
Klasa 3 – 0
Klasa 1 - 16
Klasa 2 - 39
Klasa 3 - 44
Klasa 1 - 0
Klasa 2 - 0
Klasa 3 – 8

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

JeĞli x1  < 1.67, 9.07 > i x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0.81,2/0.19,3/0).
JeĞli x1  < 9.07, 23.87 > i x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0.48,2/0.38,3/0.13).
JeĞli x1  < 23.87, 31.27 > i x2  < 15.37, 26.61 > to (1/0,2/1,3/0).
JeĞli x1  < 1.67, 9.07 > i x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0,2/1,3/0).
JeĞli x1  < 9.07, 23.87 > i x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0.16,2/0.39,3/0.44).
JeĞli x1  < 23.87, 31.27 > i x2  < 26.61, 49.11 > to (1/0,2/0,3/1).
JeĞli x1  < 1.67, 9.07 > i x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/0).
JeĞli x1  < 9.07, 23.87 > i x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/1).
JeĞli x1  < 23.87, 31.27 > i x2  < 49.11, 60.35 > to (1/0,2/0,3/1).
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Baza reguá rozmytych skáada siĊ z pól utworzonych przez zmienne lingwistyczne np., MM
– MaáyMaáy... W kaĪdym polu znajdują siĊ licznoĞci klas decyzyjnych, które w wyniku uczenia znalazáy siĊ w tych obszarach.

Klasa
1
Klasa
2
Klasa
3

7DEHOD5HJXá\UR]P\WH
7DEOH)X]]\UXOHV
9 reguá rozmytych
DM
MS
SS

MM

SM

DS

MD

SD

DD

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

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

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) – są prawdopodobieĔstwami a priori klas decyzyjnych wyestymowanych z
ciągu uczącego.

2.3 . Wyznaczanie stopnia speánienia kaĪdej z reguá.
Qk(x1, x2) = min (pP A1(k)(x1), P A2(k)(x2)),
k – numer reguáy

(2.3)

k = {1, 2, ..., 8}.

2.4 . Modyfikacja konkluzji kaĪdej z reguá.
P B(k)(x1, x2) = min {P B(k), Qk(x1, x2)}.

(2.4)

2.5 . Wyznaczanie konkluzji wypadkowej.
P B(x1, x2) = max {P B1(x1, x2), P B2(x1, x2), ..., P B8(x1, x2)}.
2.6 . Defuzyfikacja (wyostrzanie).
b(x1, x5) = max P B(x1, x2).

(2.5)

Schemat realizacji algorytmu zaproponowano na rys 3, a wygląd interfejsu uĪytkownika
na rys. 4
PowyĪszy algorytm decyzyjny, w którym wprowadzono przy budowie reguá rozmytych
dodatkową zaleĪnoĞü, mnoĪąc przynaleĪnoĞü klas decyzyjnych do kaĪdej z reguá przez prawdopodobieĔstwa a priori tych kas. Uzyskano skutecznoĞü algorytmu dla tego przypadku Ğrednio 95.30 %. System taki moĪe byü stosowany do oceny nieuszkadzalnoĞci elementu mechanicznego. W prosty sposób moĪna rozszerzyü opis zadania do 10 klas decyzyjnych i zwiĊkszyü wymiarowoĞü cech. PamiĊtaü naleĪy, Īe iloĞü cech oraz klas decyzyjnych wpáywa na
záoĪonoĞü obliczeniową. Dlatego zaleca siĊ aby do analizy byáy wybrane tylko te najbardziej
dyskryminujące cechy nieuszkadzalnoĞü.
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Rys. 3. Realizacja programu komputerowego
Fig. 3 Realization of computer programme
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Rys. 4. Wygląd interfejsu uĪytkownika
Fig. 4 Appearance of the user's interface
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