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فازی اعداد برای ذوزنقه ای تقریب عملگر دو مقایسه و بررسی
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دامغان دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده

فاطمه فخریان*
دامغان دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده

چکیده

خوبی بسیار دقت با عملگر دو این می پردازیم. فازی اعداد برای تقریب عملگر دو مقایسه و بررسی به مقاله این در
برای و است ذوزنقه ای فازی عدد تقریب، حاصل می نمایند تضمین مذکور عملگرهای می زنند، تقریب را فازی اعداد

است. مناسب بسیار اریب با همراه فازی اعداد
عملگر دوم، عملگر و است انتظار بازه پایایی با ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر اصالح نخست، عملگر
و تکیه گاه بودن یکسان برای الزم شرایط عملگر دو هر در که است انتظار بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین

می شود. لحاظ آن تقریب و فازی عدد هسته

انتظار) بازه ای، ذوزنقه تقریب فازی، (عدد کلیدی: واژه های

مقدمه ١

تابع اینکه به توجه با است. تقریب نظریه در مباحث از یکی مجموعه، یک روی تقریب بهترین یکتایی و وجود موضوع
کاهش در به سزایی تاثیر عضویت تابع شکل سادگی است، فازی عدد یک کامل اطالعات دربردارنده فازی عدد یک عضویت
تابع است، گوشه راست و مثلثی مانند خطی اشکال انواع یافته تعمیم ذوزنقه ای عضویت تابع آنکه سبب به دارد. محاسبات
مقاله این در دارد. را محاسبات پیچیدگی کمترین دیگر توابع به نسبت خطی راست و چپ حاشیه دو با ذوزنقه ای عضویت
اعداد برای حتی نظر مورد تقریب می کنند تضمین که می دهیم قرار بررسی مورد را ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر دو
عملگر برخالف تقریب ها این است ذکر به الزم است. ذوزنقه ای فازی عدد حاصل نتیجه و است مناسب اریب با همراه فازی
همیشه تقریب نتیجه که ،[١] شد ارائه ٢٠٠۵ سال در گرزگرزوسکی توسط که انتظار بازه پایایی با ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین
که است شرح این به مقاله ساختار است. ذوزنقه ای فازی عددی مذکور عملگرهای تقریب حاصل نبود، ذوزنقه ای فازی عدد
می کنیم بیان را شده اصالح ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر ٣ بخش در می کنیم، معرفی را مقدماتی مفاهیم ٢ بخش در
با نتایج مثالی ارائه با نهایت در و می کنیم بیان را انتظار بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر ۴ بخش در و

می شوند. مقایسه هم

مقدماتی مفاهیم ٢

در که می دهیم نشان F با را A(x) : R → [٠, ١] فازی اعداد فضای و R با را حقیقی اعداد مجموعه ی .٢ . ١ تعریف
می کند، صدق زیر موارد

باشد، نرمال A(x) .١
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باشد، فازی محدب .٢

باشد، فشرده A(x) تکیه گاه .٣

باشد. پیوسته نیمه باال از .۴

به و می نامیم B و A فازی عدد دو بین ( اقلیدسی١ (فاصله L٢ فاصله را d : F × F → R فازی متر .٢ . ٢ تعریف
صورت

d(A,B) =

√∫ ١

٠

(
|Al(α)−Bl(α)|٢ + |Au(α)−Bu(α)|٢

)
dα. (١)

می کنیم. تعریف

باشد، زیر صورت به آن برش −α اگر فقط و اگر گوییم ذوزنقه ای٢ را A فازی عدد .٢ . ٣ تعریف

[t١ + (t٢ − t١)α, t۴ − (t۴ − t٣)α], ti ∈ R , (i = ١, . . . , ۴), (٢)

شرط در i = ١, . . . , ۴ tiها، و

t١ ≤ t٢ ≤ t٣ ≤ t۴ (٣)

کنند. صدق

فازی عدد انتظار بازه .۴ . ٢ تعریف

EI(A) = [EIL(A), EIU (A)] =

[∫ ١

٠
Al(α)dα,

∫ ١

٠
Au(α)dα

]
. (۴)

،[٢] می دهیم نمایش زیر صورت به را فازی عدد هسته و تکیه گاه پایین کران های بین روابط

LSP (A) = ۶
∫ ١

٠
αAl(α)dα− ٣EIL(A);

USP (A) = ٣EIU (A)− ۶
∫ ١

٠
αAU (α)dα.

شده     [٢] اصالح انتظار بازه پایایی با فازی اعداد ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر ٣

عملگر این واقع در که می دهیم نشان T ∗(A) با را شده اصالح انتظار بازه پایایی با ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر
گرزگرزوسکی می کند. لحاظ انتظار بازه پایایی بر عالوه را آن تقریب و فازی عدد هسته و تکیه گاه بودن یکسان برای الزم شرایط

بخشید، بهبود زیر شرایط اعمال با هسته و گاه تکیه بر محدودیت با را حل راه این ،[٣ ،٢]

core(A) ⊆ core(T (A)),

١Euclidean
٢Trapezoidal
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supp(T (A)) ⊆ supp(A).

عملگر است. ذوزنقه ای فازی عددی نیز اریب همراه فازی اعداد برای حتی تقریب نتیجه می کند تضمین شرایط این که
۴ وینیارسکا و ٣ گرزگرزوسکی توسط ،[٣] شده اصالح انتظار بازه پایایی با ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین

می کنیم. معرفی انتظار بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر با همراه زیر بخش در که شد ارائه

انتظار[۴] بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر ۴

تمایل کاربر گاه اما می کند. تضمین … و انتظار مقدار مانند را دیگر مفید ویژگی های که چرا است مفید انتظار بازه پایایی
بر محدودیت هم و باشد پایا انتظار بازه به نسبت باید هم تقریب زیرا دارد محاسبات کاهش یا و اضافی الزامات حذف به
T ∗∗(A) نماد با را انتظار بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر بنابراین کند. اعمال را هسته و تکیه گاه
نزدیک ترین عملگر با انتظار بازه پایایی بدون ذوزنقه ای تقریب نزدیک ترین عملگر بین رابطه زیر قضیه ،[٢] می دهیم. نمایش
می کنیم. بیان است قضیه نیاز پیش که را زیر تعریف قضیه، بیان از قبل می کند. بیان را انتظار بازه پایایی با ذوزنقه ای تقریب

تقریب عملگرهای از متفاوت ترکیب شانزده کنید، فرض [a٢, a٣] هسته و [a١, a۴] تکیه گاه با را A فازی عدد .١ . ۴ تعریف
زیر مورد هشت جایگشت از عبارتند

،a١ ≤ EIL(A)− LSP (A) و a٢ ≥ EIL(A) + LSP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(l١, .) .١
.t١ = EIL(A)− LSP (A) , t٢ = EIL(A) + LSP (A) با است برابر T ∗(A) = T ∗∗(A) که

،a١ > EIL(A)− LSP (A) و a٢ ≥ EIL(A) + LSP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(l٢, .) .٢
.t١ = a١ , t٢ = ٢EIL(A)− a١ با است برابر T ∗(A) که

.t١ = a١, t٢ = ٣
٢EIL(A) +

١
٢LSP (A)− ١

٢a١ با است برابر T ∗∗(A) و

،a١ ≤ EIL(A)− LSP (A) و a٢ < EIL(A) + LSP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(l٣, .) .٣
.t١ = ٢EIL(A)− a٢ , t٢ = a٢ با است برابر T ∗(A) که

.t١ = ٣
٢EIL(A)− ١

٢LSP (A)− ١
٢a٢ , t٢ = a٢ با است برابر T ∗∗(A) و

،a١ > EIL(A)− LSP (A) و a٢ < EIL(A) + LSP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(l۴, .) .۴
.t١ = a١ , t٢ = a٢ با است برابر T ∗(A) = T ∗∗(A) که

،a٣ ≤ EIU (A)− USP (A) و a۴ ≥ EIU (A) + USP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(., r١) .۵
.t٣ = EIU (A)− USP (A) , t۴ = EIU (A) + USP (A) و T ∗(A) = T ∗∗(A) که

،a٣ > EIU (A)− USP (A) و a۴ ≥ EIU (A) + USP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(., r٢) .۶
.t٣ = a٣ , t٢ = ٢EIU (A)− a٣ با است برابر T ∗(A) که

.t٣ = a٣ , t۴ = ٣
٢EIU (A) +

١
٢USP (A)− ١

٢a٣ با است برابر T ∗∗(A) و

،a٣ ≤ EIU (A)− USP (A) و a۴ < EIU (A) + USP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(., r٣) .٧
.t٣ = ٢EIU (A)− a۴ , t۴ = a۴ با است برابر T ∗(A) که

.t٣ = ٣
٢EIU (A)− ١

٢USP (A)− ١
٢a۴ , t۴ = a۴ با است برابر T ∗∗(A) و

٣Przemyslaw Grzegorzewski
۴Karolina Pasternak-Winiarska
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.a٣ > EIU (A)− USP (A) و a۴ < EIU (A) + USP (A) اگر تنها و اگر A ∈ F(., r۴) .٨
.t٣ = a٣ , t۴ = a۴ با است برابر T ∗(A) = T ∗∗(A) که

است، برقرار تقریب عملگر دو برای زیر روابط بگیرید، نظر در [a٢, a٣] هسته و [a١, a۴] تکیه گاه با را A فازی عدد .٢ . ۴ قضیه

.A ∈ F(l١, r١) ∪ F(l١, r۴) ∪ F(l۴, r١) ∪ F(l۴, r۴) اگر تنها و اگر T ∗(A) = T ∗∗(A) (١

.A ∈ F(l١, r٢) ∪ F(l٣, r١) ∪ F(l٣, r٢) ∪ F(l٣, r۴) ∪ F(l۴, r٢) اگر تنها و اگر T ∗(A) ⊂ T ∗∗(A) (٢

می پردازیم. عملگر دو مقایسه به مثالی ارائه با اکنون

بگیرید نظر در ذیل عضویت تابع با را A فازی عدد .٣ . ۴ مثال

µT (A)(x) =



(X + ٢(١ if − ١ ≤ x ≤ ٠,
١ if ٠ ≤ x ≤ ١,(

۴٠ − x

٣٩

)٢

if ١ ≤ x ≤ ۴٠,

٠ otherwise.

از عبارتند که می آوریم دست به را فازی عدد مشخصه های Aα = [
√
α− ١, ۴٠ − ٣٩

√
α] برش α محاسبه با

است. USP (A) =
٧٨
۵

و LSP (A) =
٢
۵

، EIU (A) = ١۴ ، EIL(A) = −١
٣

و EIL(A) + LSP (A) = ١
١۵ > a٢ = ٠ و EIL(A)− LSP (A) = − ١١

١۵ > a١ = −١ نتیجه در
از عبارتند تقریب مشخصه های و EIU (A) + USP (A) = ١۴٨

۵ < a۴ = ۴٠ و EIU (A)− USP (A) = − ٨
۵ < a٣ = ١

.t۴ = ٢EIU (A)− a٣ = ٢٧ و t٣ = a٣ = ١ و t٢ = a٢ = ٠ و t١ = ٢EIL(A)− a٢

T ∗∗(A) = با است برابر T ∗∗(A) فوق مشابه محاسباتی با و .T ∗(A) = (−٢
٣
, ٠, ١, ٢٧) با است برابر T ∗(A) بنابراین

a٣ > EIU (A)− و EIL(A)− LSP (A) ≥ a١, EIL(A) + LSP (A) ≥ a٢ روابط به توجه با .(−٠٫ ٧, ٠, ١, ٢٨٫ ٣)
است. برقرار T ∗(A) ⊆ T ∗∗(A) بنابراین F(l١, r٢) داریم USP (A), EIU (A) + USP (A) ≤ a۴

نتیجه
الزامات این که می کند اعمال هسته و تکیه گاه بر اضافی الزامات دو هر که کردیم مطرح را فازی اعداد ذوزنقه ای تقریب مقاله این در
تضمین اریب عضویت تابع با فازی اعداد برای حتی را ذوزنقه ای اعداد وسیله ی به فازی اعداد تقریب و می شود تقریب بهبود سبب اضافی
هسته روی بر اضافی الزامات گرفتن نظر در باشد همراه کمی اریب با فازی عدد هنگامی که می یابیم در شده ذکر قضیه به توجه با می کند.

است. ذوزنقه ای فازی عددی و یکسان انتظار بازه پایایی بدون و انتظار بازه پایایی با تقریب نتیجه و نیست نیاز تکیه گاه و
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