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Розглядається алгоритм симулятору. 

 

Antonenko A. A, Yemets` O. O. Simulator «Defuzzification of 

fuzzy sets». The algorithm of the simulator is considered. 
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У доповіді розглядається тренажер різних методів 

дефазифікації нечітких множин. Тут представлено метод 

найбільшого та найменшого з максимумів. 

В алгоритмі при вірній відповіді відбувається перехід до 

наступного кроку; при невірній – помилку слід виправити. 

Завдання. Провести дефазифікацію нечіткої множини 

),1|180(),1|175(),8,0|170(),3,0|165(),1,0|160(),0|155({
~
A  

})0|190(),5,0|185(  за методом найбільшого з максимумів. 

1. Нечітка множина складається з множини пар, в яких перші 

елементи утворюють носій нечіткої множини, а другі – множину 

функцій належності. 

Скільки пар в нечіткій множині A
~

? 

k  

Правильно: 8k . В цьому випадку з’являється 

підтвердження «Правильно!». 

У випадку помилки на екрані з’являється пояснення 
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«Помилка! Множина складається з восьми пар. Перша пара – це 

)0|155( , друга пара – )1,0|160( , …, восьма пара – )0|190( .».  

2. Нечітка множина складається з множини пар, в яких перші 

елементи утворюють носій нечіткої множини, а другі – множину 

функцій належності. 

Зазначте носій нечіткої множини A
~

 (в порядку зростання 

елементів носія): 

};;;;;;;{x  

Правильно: }190;185;180;175;170;165;160;155{x . В 

цьому випадку – «Вірно!». 

У випадку помилки – «Не правильно! Перші елементи пар 

нечіткої множини утворюють носій нечіткої множини. Отже, це 

множина }190;185;180;175;170;165;160;155{x .».  

3. Нечітка множина складається з множини пар, в яких перші 

елементи утворюють носій нечіткої множини, а другі – множину 

функцій належності. 

Вкажіть множину функцій належності нечіткої множини A
~

 

(в порядку зростання):  

};;;;;{)(~ x
A

  

Правильно – }1;8,0;5,0;3,0;1,0;0{)(~ x
A

 . В цьому випадку 

– «Правильна відповідь!». 

У випадку помилки – «Не вірно! Другі елементи пар нечіткої 

множини утворюють множину функцій належності. При цьому 

елементи не повторюються (тобто однакових елементів немає). 

Отже, множина функцій належності – це 

}1;8,0;5,0;3,0;1,0;0{ .».  

4. Дефазифікацією називається процедура перетворення 

нечіткої множини в чітке число. 

Дефазифікація нечіткої множини 

))(|()),...,(|(
~

~1~1 kAkA
xxxxA   за методом найбільшого з 

максимумів виконується за формулою:  

)(max Ga  , 

де G  – множина всіх елементів носія, що мають максимальне 

значення
 
функції належності. 
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Вкажіть максимальне значення функції належності:      . 

Правильно: 1. В цьому випадку – «Ви праві!». 

У випадку помилки – «Ви не праві! Максимальний елемент в 

множині значень функцій належності }1;8,0;5,0;3,0;1,0;0{  – це 

1.». 

5. Зазначте елементи носія (за зростанням), які мають 

максимальне значення функції належності, тобто одиницю: 

};{G  

Правильно: }180;175{G . В цьому випадку – «Чемпіон!». 

У випадку помилки – «Не зовсім так! Елементи носія, для 

яких значення функції належності 1, – це 175 та 180.». 

6. Вкажіть найбільший елемент в множині }180;175{G : 

 )180;175(max)(max Ga  

Правильно: 180)180;175(max)(max  Ga . В цьому 

випадку – «Чудова робота!».  

У випадку помилки – «Ні! Продовжуйте ваші спроби! 

Максимальне серед чисел 175 і 180 – це 180.». 

На екрані з’являється повідомлення «Отже, дефазифіковане 

значення a  заданої нечіткої множини за методом найбільшого з 

максимумів – це 180.». 

Програма переходить до кроку 7. 

Завдання. Провести дефазифікацію нечіткої множини 

),1|180(),1|175(),8,0|170(),3,0|165(),1,0|160(),0|155({
~
A  

})0|190(),5,0|185(  за методом найменшого з максимумів. 

7. Дефазифікацією називається процедура перетворення 

нечіткої множини в чітке число. 

Дефазифікація нечіткої множини 

))(|()),...,(|(
~

~1~1 kAkA
xxxxA   за методом найменшого з 

максимумів виконується за формулою:  

)(min Ga  , 

де G  – множина всіх елементів носія, що мають максимальне 

значення
 
функції належності. 

Вкажіть найменший елемент в множині }180;175{G : 

 )180;175(min)(min Ga  
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Правильно: 175)180;175(min)(min  Ga . В цьому 

випадку – «Відмінна робота!».  

У випадку помилки – «Не вірно! Спробуйте ще раз! 

Мінімальне серед чисел 175 і 180 – це 175.». 

На екрані з’являється повідомлення «Отже, дефазифіковане 

значення a  заданої нечіткої множини за методом найменшого з 

максимумів – це 175.». 

На екрані – «Кінець прикладу!». 
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