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 Veriler Bulanıklaştırılmalı
 Kurallar Belirlenmeli
 Kurallara Göre Bağıntıların Oluşturulması
 Karar Verme Ara Yüzü
 Veriler Durulaştırılmalı



Sorudaki Bulanık Denetleyicinin  Giriş  Sorudaki Bulanık Denetleyicinin  Giriş  
Değişkenleri:Değişkenleri:

 HIZ: Otobandaki  araçların  ortalama  hızı
 YOĞUNLUK: Otobandaki  araçların ortalama  

yoğunluğu 

Sorudaki Bulanık Denetleyicinin Çıkış Sorudaki Bulanık Denetleyicinin Çıkış 
Değişkenleri:Değişkenleri:

 KIS: Kırmızı  Işık  Süresi
 YIS: Yeşil  Işık Süresi



 Üyelik Fonksiyonları:Üyelik Fonksiyonları:





Kural Tabanı:Kural Tabanı:



 AND : Cebirsel çarpma 
 İMA : Min
 TOPARLAMA: Max

DURULTUCU İÇİN TERCİH EDİLEN OPERATÖRLER:



























SORU: Yoğunluğu = 0,45  araba/m2 Hız = 95 km/s  değerleri  için 
çıkışları hesaplayınız. 

AND : Cebirsel çarpma 
İMA : Min
TOPARLAMA: Max

Durultucu : Ağırlık merkezi yöntemi.



Çıkarım mekanizmasının 
nasıl çalıştığını yine 
Yoğunluğu = 0,45  
araba/m2 Hız = 95 km/s  
sayısal değerlerini ele 
alarak inceleyelim. Bu 
sayısal giriş değerleri için 
bulandırıcının  çıkarım 
mekanizmasına 
gönderdiği üyelik 
dereceleri
μ1

Y(0.45)=0  
μ2

Y(0.45)=0.25 
μ3

Y(0.45)=0.75  

μ1
H(95)=0 

μ2
H(95)=0.5

μ3
H(95)=0.16 



AND: Kuralların kesinlik dereceleri μij
CR= μi

Y(e*). μj
H (δe*) eşitliği 

kullanılarak aşağıdaki  gibi hesaplanır:
μ22

CR=0.125  μ32
CR=0.375;  μ23

CR=0.042 ; μ33
CR=0.125 

μij
CR=0 eğer   (i,j)≠{(2,2);(2,3);(3,2);(3,3)}.

İMA: Böylece ima edilen bulanık çıkış  kümeleri
μ22(u)=min{0.125, μ22

KIS(u)}
μ32(u)=min{0.375, μ32

KIS(u)} 
μ23(u)=min{0.042, μ23

KIS(u)}
μ33(u)=min{0.125, μ33

KIS(u)} 
şeklinde elde edilir. 



TOPARLAMA: Buna göre, sonuç bulanık çıkış  kümesi;

μ out(u)=max{μ22(u), μ23(u), μ32(u), μ33(u)} olur.

Bunun anlamı, sadece i=2,3 ve j= 2,3’e karşılık gelen 4 kural sonuç 
çıkış bulanık kümesinin oluşmasında etkili olmuştur. Giriş 
değişkenlerinin bu sayısal değerleri için (e=0.45, δe=95), diğer 5 
kuralın çıkışa hiçbir etkisi olmamıştır. 

Aşağıdaki şekil TOPARLAMA işlemlerinden sonra oluşan sonuç bulanık 
çıkış kümesini göstermektedir.



DURULTUCU: Ağırlık merkezi yöntemi

Sonuç bulanık çıkış kümesi ima edilen bulanık çıkış kümelerinin birleşimi 
neticesinden elde edildiğinden, ağırlık merkezi hesaplanmasının yaklaşık 
değeri, ima edilen  bulanık çıkış kümelerinin merkezlerinin ağırlıklı 
ortalaması hesaplanarak bulunabilir. Örneğin, un  n'inci ima edilen bulanık 
kümenin merkezi ve wn'de bu kümenin yüksekliği olsun. Buna göre 
denetleyicinin çıkışının sayısal değeri

olarak hesaplanır.

Hesaplamalarda, çıkış  bulanık kümelerinin  sadece  merkezleri  
kullanıldığı  için,   çıkış  bulanık  kümelerinin    şekilleri  önemli  değildir. 
Yine yukarıda kullanılan  e=0,45, δe=95 örneğini ele alırsak   ve 
“Merkezlerin Ağırlıklı  Ortalaması” yöntemi   durultma işlemi  için   
seçilirse  o zaman   çıkış 

olarak  hesaplanır.


