
Logika rozmyta 



 Koniunkcja (iloczyn) logiczna – AND 

 

 

 

 

 Alternatywa (suma) logiczna - OR 

x y x AND y 

FALSE FALSE FALSE 

TRUE FALSE FALSE 

FALSE TRUE FALSE 

TRUE TRUE TRUE 

x y x OR y 

FALSE FALSE FALSE 

TRUE FALSE TRUE 

FALSE TRUE TRUE 

TRUE TRUE TRUE 



 Negacja logiczna – NOT 

 

 

 

 

 Alternatywa wykluczająca - XOR 

 x y x XOR y 

FALSE FALSE FALSE 

TRUE FALSE TRUE 

FALSE TRUE TRUE 

TRUE TRUE FALSE 

x NOT x 

FALSE TRUE 

TRUE FALSE 



 Proszę pobrać plik znajdujący się pod 
adresem: 

http://www.tomaszx.pl/materialy/si_lab1_zad1.pdf 

 

a następnie odpowiedzieć na pytania tam się 
znajdujące. Osoba która zrobi to najszybciej 
(i poprawnie) zostanie nagrodzona plusem  
z aktywności. 

http://www.tomaszx.pl/materialy/si_lab1_zad1.pdf


 Zmienna lingwistyczna to wyrażone w języku 
naturalnym określenie pewniej wielkości 
(wejściowej, wyjściowej, parametru, zmiany 
stanu). 

 Przykłady zmiennych lingwistycznych: 

Ciśnienie, Temperatura, Grubość, Prędkość, Wiek. 

 Wartość zmiennej lingwistycznej (zbiór rozmyty) 
– dana jakościowa określana najczęściej w języku 
naturalnym: 

 Przykłady wartości zmiennych lingwistycznych: 

{małe, duże, średnie}, {niski, wysoki}, {bardzo 
zimno, zimno, gorąco, bardzo gorąco} 

 



 Zbiorem rozmytym A określonym dla pewnej 
(niepustej) przestrzeni X (co zapisujemy jako 
A  X), nazywamy zbiór uporządkowanych 
par: 

 

 

gdzie 

 

 

to funkcja przynależności zbioru rozmytego A.  

 



Funkcja przynależności A(x) przypisuje 
każdemu elementowi x  X stopień jego 
przynależności do zbioru rozmytego A. 

Należy tutaj rozważyć 3 przypadki: 

 A(x) = 1 oznacza pełną przynależność do zbioru 
rozmytego A, tzn. x  A. 

 A(x) = 0 oznacza brak przynależności do zbioru 
rozmytego A, tzn. x  A. 

 0 < A(x) < 1 oznacza częściową przynależność 
elementu x do zbioru rozmytego A. 



Wartości zmiennej lingwistycznej (zbiory rozmyte) 

Zmienna lingwistyczna 
Wartości całkowicie należące do zbioru niski 

Funkcja 
przynależności 



 Proszę pobrać plik znajdujący się pod 
adresem: 

http://www.tomaszx.pl/materialy/si_lab1_zad2.pdf 

 

 oraz po zapoznaniu się z jego treścią 
wyznaczyć wartość funkcji przynależności do 
klas „gorąco” i „zimno” dla temperatury:  

  20,35,40,50,60,70,80,90,100 stopni. 

  

http://www.tomaszx.pl/materialy/si_lab1_zad2.pdf






𝐿 𝑥; 𝑎, 𝑏 =   

1 
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
0

   
𝑥 ≤ 𝑎

𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏
𝑥 > 𝑏

  









Określona za pomocą funkcji klasy s: 





Następująca funkcja rozmyta ma być użyta do obliczania funkcji 
przynależności da zbioru osób zdrowych. „1” – zdrowy, „0” – nie 
zdrowy. Wartość między 0 a 1 ma określać stopień przynależności do 
klasy zdrowych. 

 
 
 
 
 
 
BMI z przedziału między 20 a 25 to przesłanka do tego by uznać kogoś 

za zdrowego. BMI większe niż 27 albo mniejsze niż 18 na pewno nie 
świadczy o stanie zdrowym. Wartości BMI bliskie zakresowi wartości 
dla osób zdrowych – a więc z od 20 do 25 - to wartości z przedziału 
0 a 1. Np. BMI = 19.6 to 0.8. 

1. Narysuj graficznie reprezentację funkcji rozmytej health(x) – 
reprezentującą zarówno klasę „zdrowy” i „niezdrowy”. 

2. Jaki jest stopień przynależności rozmytego zbioru dla osób 
zdrowych w przypadku Marka, którego BMI wynosi 26.2 ? A jaki 
jest stopień jego przynależności do zbioru „niezdrowych”? 

3. Oblicz swój własny BMI i określ jaki jest stopień przynależności 
twojego BMI do klasy zdrowych ? 

 
 



 Dla następującej funkcji przynależności: 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystując program Excel lub podobny narysuj 
jej wykres oraz wylicz jej wartości dla 
argumentów równych: 

-10, 0, 20, 21, 35, 41, 70, 100. 

 

 

 

 



 Dla następującej funkcji przynależności: 
 
 
 
 
 
 

Wykorzystując program Excel lub podobny narysuj 
jej wykres oraz wylicz jej wartości dla 
argumentów równych: 

-10, 0, 20, 21, 35, 41, 70, 100. 
Jak nazywa się ten typ funkcji? 

 
 
 
 


