
PAK vol. 57, nr 9/2011    1059 
 
Wojciech TARNOWSKI 
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, INSTYTUT MECHATRONIKI NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ 
ul. Racławicka 15/17,  Koszalin 75-620 

 
Polioptymalizacja rozmyta w MATLAB’ie 
 
Prof. dr hab. inż. Wojciech TARNOWSKI 
 
Studia na Wydz. Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, 
doktorat na Wydz. Automatyki Politechniki Śląskiej, 
habilitacja na Wydz. Samochodów i M. Roboczych 
Politechniki Warszawskiej, tytuł profesora 1989. Obszary 
badawcze: podstawy konstrukcji drobnych  mechanizmów 
i urządzeń automatyki, metodologia projektowania, 
komputerowe wspomaganie konstruowania i projektowa-
nia, polioptymalizacja, matematyczne modelowanie  
i symulacja. Utworzył Krajową Konferencję ‘Polioptyma-
lizacja i CAD’, corocznie organizowaną od 1982 roku. 
 
e-mail: wojciech.tarnowski@tu.koszali.pl 

 
 

Streszczenie 
 

Skutecznym sposobem wdrożenia optymalizacji do praktyki może być 
wykorzystanie logiki rozmytej do tworzenia modeli matematycznych 
zadania optymalizacji, jeśli jest dostępna wiedza ekspercka dotycząca 
obiektu optymalizacji. Dzięki temu: a) unika się żmudnego procesu budo-
wania modelu analitycznego i b) umożliwia się uwzględnienie w modelu 
rozmytych kryteriów i ograniczeń. W pracy pokazano procedurę wspoma-
gania optymalizacji za pomocą pakietu MATLAB na przykładzie z dwoma 
i z trzema kryteriami optymalizacji, w ujęciu polioptymalizacyjnym. 
Wyciągnięto wnioski metodologiczne. 
 
Słowa kluczowe: polioptymalizacja; optymalizacja wielokryterialna; 
logika rozmyta; sterowanie rozmyte; kryteria lingwistyczne; model mate-
matyczny; zbiór Pareto; zbiór rozwiązań kompromisowych. 
 

Fuzzy multicriteria optimisation in MATLAB 
 

Abstract 
 
As for now, optimization techniques are not very popular in real engineering, 
though they are taught at universities and are recognized as very useful in 
design and management. Probably the main reason is that mathematical 
models of objects are difficult to device and, what more criteria may not  
be precisely defined. A way to enhance an effective implementation of 
optimisation and MADM techniques to a real practice is a fuzzy logic 
approach to modelling an optimisation problem, if only the expert knowledge 
is at hand. It yields: a) avoiding the laborious and often not possible 
process of building an analytical model, b) makes it possible to use fuzzy 
and imprecise notions and aspects. In the paper there is proposed a procedure 
how to device and handle such models in the MATLAB environment to get 
a Pareto set solutions, in poly-optimisation. The methodology is illustrated 
on an example of a chemical reactor. The poly-optimal control is to be 
found. First, having stated criteria, as fuzzy and/or non-fuzzy notions 
(product quality and  effectiveness, in the example), an expert arbitrarily 
defines decision variables (process temperature, time and mixing velocity), 
and their membership functions, then a mathematical model is established 
as a set of rules if – then  (Fig. 1). This model may be intuitively verified 
and corrected by graphical presentations, as in Fig. 2. Then, a poly-
optimisation is completed: either by survey of all possible solutions (Fig. 3) 
and reducing the set to the Pareto solutions (Figs. 4 - 6), or by mathematical 
optimization algorithms. In the example a first approach is adopted. The 
example is extended: a third non-fuzzy criterion is introduced (cost).   
(Figs. 7 – 9).Methodological conclusions are formulated, too. 
 
Keywords: poly-optimisation; Multi Attribute Decision Making (MADM); 
fuzzy logic; fuzzy control; linguistic criteria; mathematical models; Pareto 
solutions; trade-off solutions. 
 
1. Wstęp 
 

Jak stwierdzono [4, 5], brak zastosowań praktycznych optyma-
lizacji w praktyce gospodarczej wynika m.in. z tego, że brakuje 
modeli matematycznych adekwatnych do rzeczywistych sytuacji. 
Ponadto wiele właściwości, które mają być optymalizowane nie 
ma zdefiniowanych miar (np. jakość czy estetyka), a niektóre nie 
mają uzgodnionych miar (jak bezpieczeństwo, niezawodność czy 
opłacalność). Okazuje się, że opis rozmyty może umożliwić for-

malizację tych wielkości, a logika rozmyta formalnie opisać za-
leżności sformułowane lingwistycznie przez eksperta [1]1, [2]. 

W tej pracy pokazano wykorzystanie logiki rozmytej do tworze-
nia modelu matematycznego zadania optymalizacji, a w szczególno-
ści do formalizacji lingwistycznego opisu obiektu optymalizacji 
oraz kryteriów optymalizacji. Taka sytuacja jest powszechnie spo-
tykana w praktyce. Procedura zostanie pokazana na przykładzie. 

Oprogramowanie zrealizowano w środowisku MATLAB, przy 
wykorzystaniu toolboxa o nazwie Fuzzy Logic 

 
2. Przykład z dwoma kryteriami 
 

Obiektem jest pewien cykliczny (szarżowy) bio-chemiczny pro-
ces przetwórczy. Realizowany jest w podgrzewanym zbiorniku, 
wyposażonym w mieszadło. Należy znaleźć optymalne nastawy 
sterowania. Ograniczono się do uwzględnienia stanów ustalonych, 
ponieważ proces jest długotrwały i stany przejściowe (np. po 
rozpoczęciu pracy) są relatywnie krótkie i nie decydują o właści-
wościach procesu. 

Przyjęto dwa następujące kryteria, które należy maksymalizować: 
1. jakość produktu uzyskana w procesie; 
2. efektywność techniczno-ekonomiczna procesu, rozumiana jako 

stosunek zysku do sumy nakładów na zrealizowanie procesu.  
Oba kryteria są rozmyte, ponieważ nie są ściśle zdefiniowane. 

Założono jednak, że są intuicyjnie zrozumiałe dla eksperta.  
Trzecim kryterium mogła by być na przykład sprawność tech-

niczna procesu (wydajność) rozumiana jako stosunek masy uzy-
skanego produktu do masy wsadu. Jest to wielkość zdefiniowana  
i mierzalna, zatem ostra. W drugiej części pracy jako trzecie kryte-
rium ostre przyjęto jeszcze inne kryterium: koszt realizacji proce-
su, i ta wielkość ma być minimalizowana. 

Na podstawie wiedzy eksperckiej ustalono, że te kryteria zależą 
przede wszystkim od czasu trwania i temperatury procesu oraz od 
prędkości obrotowej mieszadła. Są to wielkości mierzalne, zatem 
ostre. Przyjęto je więc jako zmienne decyzyjne, i w zadaniu opty-
malizacji należy wyznaczyć ich ostre wartości. 

Założono, że w konkretnym przypadku są określone wartości 
graniczne zmiennych decyzyjnych, i te granice wyznaczają prze-
strzeń sterowań dopuszczalnych – jak poniżej. 

Ponadto założono, że model matematyczny obiektu, czyli związki 
między kryteriami i zmiennymi decyzyjnymi nie są znane w postaci 
równań analitycznych, natomiast że w obszarze sterowań dopusz-
czalnych i dla konkretnego obiektu ekspert może utworzyć model 
formalny procesu w postaci reguł rozmytych (nieostrych) typu: 

 
IF (przesłanka lingwistyczna) THEN (konkluzja lingwistyczna). 
 
W przykładzie przyjęto zbiór 12 reguł wnioskowania (rys. 1). 

Poszczególnym regułom można przypisywać wagi. 
 

 
 
Rys. 1.  Wygląd okienka edytora reguł w Toolbox’ie Fuzzy Logic 
Fig. 1.  Rules Editor window in Fuzzy Logic Toolbox  

                                                     
1 tam także bogata bibliografia 
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Przyjęto ponadto ograniczenia, które mają tu postać dopusz-
czalnych przedziałów na zmienne decyzyjne, jak niżej: 
-  temperatura [50, 150] stopni Celsjusza, 
-  czas trwania procesu [1, 5] godz., 
-  prędkość mieszadła [1, 10] obr/min. 
 
3. Modelowanie 
 

Na podstawie powyższych danych utworzono rozmyty model 
zadania polioptymalizacji o nazwie fuzzy_proces.fis w środowisku 
MATLAB, przy wykorzystaniu interfejsu graficznego FIS (Fuzzy 
Inference System) w toolboxie o nazwie Fuzzy Logic2. 
Ścisła weryfikacja modelu rozmytego nie jest możliwa – może 

być tylko intuicyjna, przez eksperta. Dla ułatwienia sprawdzenia 
spójności reguł może posłużyć opcja View – Surface (z głównej 
strony edytora FIS), za  pomocą której można graficznie pokazać 
jak dowolnie wybrane dwie zmienne decyzyjne wpływają na 
wybraną wielkość wyjściową. Dla przykładu na rysunku 2 poka-
zano jak w modelu ‘jakość’ zależy od ‘temperatury’ i od ‘prędko-
ści’ (intensywności mieszania). Widać, że zależność jest silnie 
nieliniowa.  

 
 

 
 
Rys. 2.  Powierzchnia wybranego kryterium w funkcji dwóch wybranych  

zmiennych decyzyjnych 
Fig. 2.  Surface of a specific criterion vs. two specific decision variables 

 
 
4. Optymalizacja 
 

Utworzony i sprawdzony model może posłużyć do optymalizacji. 
Aby znaleźć zbiór wariantów niezdominowanych (zbiór Pareto) 
należy przeprowadzić polioptymalizację. Są dwie możliwości [3]: 
1. wygenerowanie dyskretnej reprezentacji funkcji wyjść (czyli 

kryteriów) od wejść (czyli zmiennych decyzyjnych), a następnie 
eliminacja z tego zbioru wariantów zdominowanych; lub 

2. utworzenie zastępczej funkcji optymalności od kryteriów, ska-
larnej, np. liniowej z wagami, i przeprowadzenie optymalizacji 
dla kolejno zmienianych wartości współczynników wagi. 
Sposób pierwszy jest czasochłonny, szczególnie przy wielu 

zmiennych decyzyjnych, jednak można go skrócić stosując prze-
gląd losowy. Drugi sposób może być zrealizowany dowolną me-
todą optymalizacji, np. gradientową lub za pomocą algorytmu 
genetycznego.  

W tym przykładzie wybrano sposób pierwszy z przeglądem zu-
pełnym, ponieważ: a) nie nakłada żadnych wymagań na postać 
modelu matematycznego (np. ciągłości czy różniczkowalności 

                                                     
2 W tym toolboxie są oprogramowane dwa znane algorytmy wnioskowania rozmyte-
go: Mandamiego i Sugano [7], do wyboru przez użytkownika. 

funkcji); b) w tym przykładzie istnieje prawdopodobieństwo wielu 
minimów lokalnych (co wynika z silnych nieliniowości i niemo-
notoniczności modelu – patrz rysunek 2); c) model jest szybki  
w obliczeniach, więc optymalizacja nie będzie procesem długo-
trwałym. 

Sporządzono odpowiedni program i zapisano jako skrypt  
w MATLAB’ie. Na rysunku 3 pokazano wygenerowany zbiór R 
wszystkich 64821 rozwiązań  (n1=251) x (n2=31) x (n3=41), 
gdzie n(i) określają gęstość siatki zmiennych decyzyjnych prze-
glądu zupełnego. 
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Rys. 3.  Zbiór wszystkich rozwiązań dopuszczalnych 
Fig. 3.  All 64 821 variants generated by the fuzzy system 

 
 
Polioptymalizacja 

 
Ze zbioru wszystkich wariantów dopuszczalnych należy usunąć 

warianty zdominowane. Do tego celu wykorzystano prosty 
iteracyjny algorytm eliminacji przez porównywanie kolejnych 
wierszy - wariantów w Tablicy R.   

Jeśli wartości wiersza 2 i następnych są gorsze niż wartości 
wiersza pierwszego, przypisuje im się wartości zerowe i dalej 
usuwa z macierzy: 

 
k=n1*n2*n3; 
r1= Tab(:,1);  %efektywnosc; 
r2= Tab(:,2);  %jakosc; 
R=[r1 r2] 
p=0; 
while p<k 
 [m,n]=size(R); 
for i=2:m 
    if R(1,1)>=R(i,1)& R(1,2)>=R(i,2) 
             R(i,:)=[0,0];       
    end 
end______ 
% eliminacja wariantów zdominowanych 
A1=R(R(:,1)>0); 
A2=R(:,2); 
A2=A2(A2>0); 
%wpisywanie pierwszego wariantu tabeli na miejsce 
ostatnie 
R1=[A1 A2]; 
R2=R1(1,:); 
R1(1,:)=[]; 
R1=[R1; R2]; 
RPar=R1; 
p=p+1; 
end 
RPar  % macierz wariantów niezdominowanych (Pareto 
– optymalnych) 
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Interpretacja zbioru Pareto i decyzja 
 

Końcowym rezultatem obliczeń polioptymalizacyjnych jest 
zbiór wariantów rozwiązań Pareto-optymalnych (kompromiso-
wych) RPar (rys. 4). Kolejną, ostatnią fazą polioptymalizacji jest 
decyzja: to jest arbitralne wskazanie najlepszego (zdaniem decy-
denta) wariantu rozwiązania ze zbioru Pareto. Przedstawiony on 
jest w przestrzeni celów (jak na rys. 4, 7, 8, 9). W razie wątpliwo-
ści decydent może skorzystać z nowego kryterium, ale takiego, 
którego dotąd nie można było uwzględnić, np. z powodu trudności 
z formalizacją lub kryterium, które już pojawiło się w fazie po-
lioptymalizacji, ale w formie uproszczonej. 
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Rys. 4.  Zbiór otrzymanych 41 wariantów Pareto (poli-optymalnych) 
Fig. 4.  Collection of 41 Pareto-optimal solutions 

 
Dla decydenta istotne może być także pokazanie znalezionego 

zbioru Pareto w przestrzeni zmiennych decyzyjnych  (rys. 5). 
Rysunek 6 pokazuje zależność wybranej wielkości wyjściowej 

od wybranej zmiennej decyzyjnej. 
Z kolei pełny zbiór wariantów Tab porządkuje się według ro-

snących wartości drugiego kryterium i otrzymuje się uporządko-
wany zbiór o nazwie TabSort. Umożliwia to znalezienie wszyst-
kich wartości konkretnego wariantu o wartości drugiego kryterium 
lepszej od zadeklarowanej przez użytkownika wartości k2 = aa. 
Te dane są wyprowadzane na ekran monitora 

W tym przykładzie dla aa = 0,4 program wyprowadził wariant 
o następujących parametrach: 

 
  0.6805                0.40                  112                  2.0667                      8.4250 

efektywn,           jakość,           temp[oC],         czas[godz],   prędk [obr/min]) 
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Rys. 5.  Warianty Pareto w przestrzeni zmiennych decyzyjnych (w dwóch  

różnych perspektywach) 
Fig. 5.  Collection of 41 Pareto-optimal solutions in the decision space 
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Rys. 6.  Zależność jakości TabPar(2) od prędkości TabPar(5) 
Fig. 6.  „Quality” vs. ‘velocity’ (example) 

 
 
5. Przykład z trzema kryteriami:  

dwoma rozmytymi i trzecim ostrym 
 

Jako przykładu użyto ten sam obiekt. Zadanie poszerzono, do-
dając jako trzecie ostre kryterium: koszt procesu. To kryterium ma 
być minimalizowane. Założono, że można je jednoznacznie zdefi-
niować następującą przybliżoną ale ‘ostrą’ zależnością: 

 
   ocesuCzasedkMieoTempckoszt PrPr20Pr 2   

 
gdzie: c jest stałą, a 20 jest temperaturą otoczenia. 

Po uruchomieniu programu otrzymano zbiór wszystkich do-
puszczalnych wariantów w liczbie k =n1 x n2 x n3 = 24969  
w postaci 7-kolumnowej macierzy Tab (trzy kryteria i trzy zmien-
ne decyzyjne, ostatnia kolumna to kolejny numer wariantu). 

Po uruchomieniu kolejnego programu usuwania wariantów 
zdominowanych otrzymano zbiór Pareto zawierający 202 warianty 
niezdominowane. W postaci dyskretnych punktów zbiór Pareto 
pokazany jest poniżej na rysunku 7.  
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Rys. 7.  Zbiór Pareto w postaci dyskretnych punktów w przestrzeni  

celów  
Fig. 7.  The Pareto set of discrete points collection in the criteria  

space 

 
Jego intuicyjna analiza jest możliwa przy wykorzystaniu na 

ekranie komputera opcji obracania rysunku. 
Wygodną do oceny formą prezentacji zbioru Pareto jest ciągła 

powierzchnia pokazana na rysunku 8. Wymaga ona interpolacji 
dyskretnego zbioru punktów z tablicy rozwiązań. Na kolejnym 
rysunku 9 pokazano ten sam zbiór z innym algorytmem interpola-
cji. 
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Rys. 8.  Zbiór Pareto w przestrzeni 3D z interpolacją algorytmem v4  
Fig. 8.  Collection of 202 Pareto solutions (interpolated by the v4 algorithm) 
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Rys. 9.  Zbiór Pareto w przestrzeni 3D z interpolacją algorytmem nearest 
Fig. 9.  The Pareto set in 3D interpolated by the nearest algorithm 

 
Zbiór jest ten sam, ale zobrazowania nieco się różnią ze wzglę-

du na odmienną metodę interpolacji. Przy niewielkiej liczbie 
punktów obrazy mogą być mocno zafałszowane.  

Na przykład dla mniejszej gęstości siatki obszaru poszukiwań 
(n1=11, n2=9, n3=11) uzyskano3 1 089 rozwiązań 4, wśród nich 
zbiór 50 rozwiązań Pareto i jego obraz jest pokazany na rys. 10. 
Widać wyraźną różnicę konfiguracji w porównaniu do rys. 9. 
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Rys. 10.  Zbiór Pareto w przestrzeni 3D dla małej liczby wariantów zdominowanych 
Fig. 10.  The Pareto set interpolated mapping for small number of solutions 

 
Przy zniekształconym obrazie zbioru Pareto miarodajna jest ta-

blica wyników R. Analizę tej tablicy można sobie ułatwić przez jej 

                                                     
3 Czas obliczeń wyniósł 69 s. 
4 Czas obliczeń  2 s. 

uporządkowanie według różnych kryteriów, na przykład według 
drugiego (jakość) poleceniem: 

 
Rsort = sortrows(R,2) 

 
6. Wnioski 
 

Oto podstawowe zalety polioptymalizacji rozmytej: 
-   można uwzględnić w modelu kryteria niemierzalne; 
-  nie jest potrzebny analityczny model matematyczny kryteriów, 

wystarczy wiedza ekspercka, wyrażona lingwistycznie; 
-   kryteria nie muszą być niezależne; 
-  model może być silnie nieliniowy, a zależności nie muszą two-

rzyć ciągłej przestrzeni ani spójnego zbioru. 
Te cztery zalety czynią polioptymalizację rozmytą niezwykle 

atrakcyjnym narzędziem dla praktyki. Ponadto: 
1. W środowisku MATLAB budowanie modelu i prowadzenie 

zabiegów optymalizacyjnych jest bardzo wygodne; co więcej: 
obliczenia są szybkie; dostępna jest dobra grafika. 

2. Budowanie modelu matematycznego jest łatwe, a potem sto-
sunkowo łatwa ocena i weryfikacja wprowadzonych reguł,  
w szczególności za pomocą powierzchni (jak na rys. 2). 

3. Są dwie możliwości optymalizacji:  
-  przegląd zupełny lub przegląd losowy, a potem redukcja 

zbioru – jak w powyższym przykładzie; 
-  utworzenie zastępczej skalarnej funkcji celu i wykorzystanie 

jednej ze znanych metod optymalizacji [3]. 
Wydaje się, że ta pierwsza jest bardziej niezawodna i ‘bez-

pieczniejsza’ w tym sensie, że nie ma możliwości utknięcia  
w minimum lokalnym lub niestabilności programu. 

Jak wiadomo [3], celem polioptymalizacji jest wygenerowanie 
zbioru wariantów niezdominowanych (Pareto-optymalnych) 5. To 
z reguły jest działaniem algorytmicznym, wspomaganym kompu-
terowo. Z kolei użytkownik intuicyjnie wybiera z tego zbioru 
jeden wariant. Aby mu to ułatwić, zbiór powinno się przedstawić 
graficznie, zazwyczaj w przestrzeni kryteriów (inaczej: w prze-
strzeni celów). Gdy zbiór jest 2-wymiarowy (dwa kryteria), nie 
przedstawia to trudności. Natomiast gdy zbiór jest 3-wymiarowy 
(trzy kryteria), przestrzeń celów jest trudniejsza do zobrazowania, 
szczególnie gdy zbiór jest dyskretny, mało-liczny. Rozpięcie 
powierzchni w Matlab’ie wymaga interpolacji, która może bardzo 
zniekształcić obraz (jak na rys. 10). Wówczas być może lepiej jest 
pokazać zbiór w postaci tablicy. Dla ułatwienia przeglądu, można 
jedno kryterium wybrać jako ograniczenie, uporządkować tablicę 
wg tego kryterium i odciąć warianty nie spełniające ograniczenia. 
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