
Sztuczna inteligencja - ćwiczenia 
 

Lista 5 
 

1. W przestrzeni X = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } określono dwa zbiory rozmyte: 

A = 0,1|2 + 0,3|3 + 0,5|4 + 0,7|5 + 0,9|6 

 B = 0,3|1 + 0,5|2 +1|3 + 1|4 + 0,5|5 + 0,3|6 

 Podać wynik następujących operacji: A ∪ B, A ∩ B, ¬A ∪ B. 

 

2. Załóżmy, że mieszkanie opisujemy przy pomocy dwóch parametrów: powierzchni (w m
2
) i 

lokalizacji (odległość od centrum w km). Przynależność mieszkania do odpowiedniego zbioru 

jest określona następująco: 

- powierzchnia: małe L30, 50 średnie Π30, 40, 60, 70 duże Γ50, 70 

- lokalizacja: zła Γ4, 5 dobra Π1, 2, 4, 5 komfortowa L1, 2 

Mamy następujące mieszkania: Mi(powierzchnia [m
2
], odległość od centrum [km]): 

M1(20, 0,2) M2(25, 7) M3(33, 3,5) M4(38, 1,2) M5(44, 4,8) 

M6(55, 2,5) M7(64, 1,8) M8(69, 0,8) M9(75, 4,3) M10(90, 6) 

Określić zbiory rozmyte reprezentujące mieszkania według powierzchni (małe, średnie, duże) 

oraz lokalizacji (zła, dobra, komfortowa). 

Określić zbiory rozmyte mieszkań o których można powiedzieć, że: 

- są średnie i duże (iloczyn), 

- lokalizacja jest dobra lub komfortowa. 

 

3. Zbiornik może być napełniany przez otwarcie zaworu. Mamy określony zbiór poziomów płynu 

w zbiorniku (stopień napełnienia w %): XN = { 0, 25, 50, 75, 100 } oraz zbiór położeń zaworu 

(otwarcie w %): XO = { 0, 50, 100 }. 

Poziom niski jest zbiorem rozmytym: 

N = { 1|0, 0,75|25, 0,4|50, 0,1|75, 0|100 } w przestrzeni XN 

Zawór otwarty jest zbiorem rozmytym: 

O = { 0|0, 0,5|50, 1|100 }   w przestrzeni XO 

Utworzyć opis dla implikacji rozmytej (typu Mamdaniego): 

MN⇒O   Jeśli poziom niski to zawór otwarty 

Sprawdzić poprawność zapisu implikacji (czy dla przesłanki N otrzymujemy konkluzję O): 

N ◦ MN⇒O  powinno dać O 

Poziom "dość niski" jest reprezentowany zbiorem rozmytym: 

N' = { 0|0, 1|25, 0,5|50, 0,2|75, 0|100 } w przestrzeni XN 

Zastosować wnioskowanie (typu modus ponens) aby określić otwarcie zaworu O': 

O' = N' ◦ MN⇒O  przesłanka: N'  implikacja: MN⇒O wniosek: O' 
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4. Zaprojektować sterownik rozmyty do automatycznego podlewania ogrodu. Zadaniem sterownika 

jest określenie intensywności podlewania na podstawie temperatury i wilgotności powietrza. 

Schemat sterownika przedstawia rysunek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określić odpowiedź sterownika dla następujących danych wejściowych: 

t = 20 
o
C i w = 71 %.  

 

Rozwiązując zadanie należy przyjąć następujące założenia: 

- zakres temperatur 0 – 40 
o
C, zakres wilgotności i podlewania 0 – 100 %, 

- definicje funkcji przynależności: 

temperatura: zimno L5,15 

 letnio Λ5, 15, 25 

 ciepło Λ15, 25, 35 

 gorąco Γ25, 35 

wilgotność: mała L20,50 

 średnia Λ20, 50, 80 

 duża Γ50, 80 

podlewanie: brak L0,25 

 słabe Λ0, 25, 50 

 średnie Λ25, 50, 75 

 mocne Λ50, 75, 100 

 maksymalne Γ75, 100 

- zestaw reguł określonych następującą tabelą:  

w 

t 
mała średnia duża 

zimno średnie słabe brak 

letnio mocne słabe brak 

ciepło mocne średnie słabe 

gorąco maksymalne mocne średnie 

 

p – podlewanie 

t – temperatura  

w – wilgotność  
STEROWNIK 

ROZMYTY 


