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Streszczenie: Jako jest nieodłcznym parametrem procesu produkcji betonu 
towarowego. Zapewnienie dobrej jakoci betonu wymaga podjcia odpowiednich działa w 
wytwórni. Kontrola produkcji wg [1,3] obejmuje działania konieczne do uzyskania i 
zachowania właciwoci betonu zgodnie z okrelonymi wymaganiami, w szczególnoci: 

• doboru materiałów; 
• projektowania betonu; 
• produkcji betonu; 
• weryfikacji i bada (składników mieszanki betonowej i betonu oraz sprztu); 
• kontroli sprztu stosowanego do transportu mieszanki betonowej; 
• kontroli zgodnoci. 
Wanym, zagadnieniem jest przyjcie  odpowiedniej procedury pozwalajcej 

sprowadzi oceny czstkowe kontroli produkcji betonu do jednej syntetycznej oceny 
jakoci betonu towarowego.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podejcia w analizie i ocenie jakoci 
przy produkcji betonu towarowego opartego na teorii zbiorów rozmytych. Zagadnienia 
podjte w artykule s pogłbieniem tematyki poruszanej w artykule prezentowanym na 58 
Konferencji Krynickiej [2]. Rozmyty system ekspertowy wspomagajcy wnioskowanie o 
jakoci betonu uzupełniono o zmodyfikowan rozmyt funkcj wyjcia oraz 
zaproponowano matematyczn formuł umoliwiajc okrelenie jakoci jako wartoci 
zdeterminowanej. 
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1. Wprowadzenie 
Wprowadzenie pojcia zbiorów rozmytych umoliwiło matematyczny opis wielkoci, 

które maj charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny. Dane dotyczce produkcji betonu 
towarowego weryfikowane s na podstawie próby o małej liczebnoci (n = 3÷15), tak wic 
w analizach i ocenach jakoci betonu napotyka si na problem z wadami metod 
statystycznych. Niepewnoci zwizane zarówno z ocen jak i klasyfikacj betonu maj
wic rozmyty, nielosowy charakter.  

W teorii zbiorów rozmytych, funkcja charakterystyczna przyporzdkowuje kademu 
x z obszaru rozwaa X warto z przedziału [0; 1], a nie jak w przypadku zbiorów ostrych 
z dwuelementowego zbioru {0; 1}.  

Funkcja: 
A=[(µA(x), x]     µA: X → [0; 1] (1) 
Funkcja ta nazywana jest funkcj przynalenoci. Jej warto dla danego x

interpretuje si jako stopie, w jakim x naley do zbioru rozmytego. Kady element x
z obszaru rozwaa X naley do zbioru rozmytego A zdefiniowanego w tym obszarze 
z pewnym stopniem przynalenoci (stopniem zaufania) okrelonym przez µA(x).

Podstawowymi operacjami na zbiorach rozmytych s suma OR oraz iloczyn AND [4, 
5, 6, 7, 8]. 

Systemy wnioskowania rozmytego opieraj si na tzw. bazie reguł typu „jeeli 
(przesłanka) to (konkluzja)”.  
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Procedura budowy modelu rozmytego obejmuje (rys. 1): 
• rozmywanie danych (fuzzyfikacj), przekształcanie zmiennych wejciowych do 

modelu w postaci rozmytej za pomoc załoonych funkcji przynalenoci i ich 
parametrów; 

• utworzenie bazy reguł oraz załoenie modelu wnioskowania rozmytego (np. model 
Mamdaniego, Talagi-Sugeno); 

• agregacja reguł (grupowanie) oraz wnioskowanie; interpretacj na podstawie 
reguły globalnej; 

• wyostrzenie (defuzzyfikacj), znajdowanie jednoznacznych wyników kocowych, 
jeli wyjciem z modelu jest warto rozmyta; 

• denormalizacj, powrót do pocztkowego zakresu danych, prezentacj, 
przedstawienie wyników w postaci czytelnej dla odbiorcy [4, 5, 6, 7, 8]. 

Rys. 1. Schemat wnioskowania rozmytego 

2. Rozmyty system ekspertowy 
Jako oraz jej parametry bardzo czsto przedstawiane s za pomoc zmiennych typu 

lingwistycznego np. jako zalecana, dobra, bardzo dobra, znakomita. W wielu 
przypadkach wartoci kryterialne przyjcia poszczególnych wartoci skali (parametrów 
jakoci czy samej jakoci) s rónie przyjmowane i interpretowane przez ekspertów. Majc 
szerok, ale jednoczenie  subiektywn, eksperck wiedz dotyczc  jakoci 
produkowanego betonu towarowego mona zbudowa rozmyty model analizy jakoci, 
który pozwoli na wykorzystanie w całoci wszystkich informacji i na tej podstawie 
podjcie odpowiednich decyzji w procesie zarzdzania jakoci. 

W przyjtym modelu wartociami wejciowymi były parametry kontrolowane tj. 
rednia warto wytrzymałoci betonu na ciskanie oraz gsto pozorna, natomiast 
wyjciem jest warto jakoci.  

Zaproponowano zmodyfikowanie parametru wyjciowego, którym jest jako betonu 
(w odniesieniu do propozycji [2]). Zdefiniowana funkcja rozmyta umoliwia po dokonaniu 
wyostrzenia okrelenie jakoci jako wartoci zdeterminowanej.  

Do analizy jakoci przy produkcji betonu towarowego zaproponowano nastpujce 
typy funkcji przynalenoci: 
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- funkcje typu Gama 
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w których: x- zmienna (liczba rozmyta), 
a, b, c, d – parametry funkcji przynalenoci. 

Na postawie histogramów analizowanych cech betonu przyjto funkcje rozmyte typu 
trapezowego oraz typu gama i L [2] dla poszczególnych parametrów wejciowych oraz 
parametru wyjciowego (rys. 2-4). 
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Rys. 3. Funkcja rozmyta dla gstoci pozornej 

Warto jakoci produkowanego betonu towarowego przedstawiono jako zbiór, 
którego elementami były podzbiory rozmyte opisane za pomoc zmiennych 
lingwistycznych (j={ Z - zalecana, D - dobra, BD - bardzo dobra, Zn - znakomita}). 
Zmienne te opisano za pomoc funkcji przynalenoci, których charakterystyk
przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Zmodyfikowana funkcja przynalenoci jakoci betonu 

3. Przykład liczbowy 
Analiz jakoci produkowanego betonu przeprowadzono w odniesieniu 

do wytrzymałoci betonu na ciskanie oraz gstoci pozornej (w odniesieniu do betonu 
mostowego klasy C 25/30),  w rzeczywistoci parametrów tych moe by wicej. 

W załoonym modelu wartociami wejciowymi były wartoci parametrów 
wpływajcych na jako produkowanego betonu towarowego, które zdefiniowano 
w postaci zbiorów rozmytych (rys. 2 i 3), natomiast wyjciem była warto jakoci (rys.4). 

Wartoci zmiennych wejciowych to rednia wytrzymało na ciskanie oszacowana 
na podstawie próby o liczebnoci n=3 wynosi 45MPa oraz gsto pozorna 2354 kg/m3, 
a odczytane z rys. 2 i 3. stopnie przynalenoci do poszczególnych klas wynosz: 
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Wartoci zmiennych wejciowych to rednia wytrzymało na ciskanie oszacowana 
na podstawie próby o liczebnoci n=3 wynosi 45MPa oraz gsto pozorna 2354 kg/m3, 
a odczytane z rys. 2 i 3. stopnie przynalenoci do poszczególnych klas wynosz: 

Tabela 1. Stopnie przynalenoci do poszczególnych klas
Lp. Wytrzymało betonu na ciskanie 45,0 MPa Gsto pozorna 2354 kg/m3

1 (fc)N  = 1,00 (g)M = 0,00 
2  (fc)S = 0,18  (g)S = 0,80 
3  (fc)W = 0,00  (g)D = 0,20 

Poszczególnym wartociom parametrów przypisano odpowiednie wartoci funkcji 
przynalenoci, co stanowiło proces rozmywania danych wejciowych otrzymujc macierz 
danych w postaci rozmytej: 

N S W

M S D

(fc)   (fc)   (fc) 1,00   0,18   0,00
(g)    (g)    (g) 0,00   0,80   0,20

J = =  (5) 

W celu przeprowadzenia procesu wnioskowania naley zdefiniowa baz reguł. 
Proces ten przeprowadzono w oparciu o wiedz ekspertów. Przyjto nastpujc baz
reguł, któr przedstawiono w poniszej tabeli (Tabela 2). 
Tabela 2. Baza reguł do analizy jakoci 

Nr reguły Opis 
1 Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest mała, to jako jest Zalecana  
2 Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest mała, to jako jest Dobra  
3 Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest mała, to jako jest Dobra  
4 Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest rednia, to jako jest Zalecana  
5 Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest rednia, to jako jest Bardzo Dobra  
6 Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest rednia, to jako jest Znakomita 
7 Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest dua, to jako jest Zalecana 
8 Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest dua, to jako jest Znakomita 
9 Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest dua, to jako jest Znakomita 

Kolejny etap to wykonanie działa implikacji przesłanek poszczególnych reguł. 
W tym celu wykorzystano operator T-normy w postaci iloczynu algebraicznego. 

Proces agregacji reguł polega na połczeniu reguł o tej samej konkluzji tj. 
w analizowanym przypadku odpowiedniego poziomu jakoci (Z – zalecana, D – dobra, BD 
– bardzo dobra, Zn – znakomita). Reguły łczone s za pomoc spójnika lub, std 
otrzymano grupy reguł postaci: 

- Jako Zalecana:  
Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest mała, to jako jest Zalecana 
Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest rednia, to jako jest Zalecana 
Jeli wytrzymało jest wysoka i gsto jest dua, to jako jest Zalecana 

- Jako Dobra:  
Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest mała, to jako jest Dobra  
Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest mała, to jako jest Dobra  

- Jako Bardzo Dobra:  
Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest rednia, to jako jest Bardzo Dobra 

- Jako Znakomita:  
Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest rednia, to jako jest Znakomita 
Jeli wytrzymało jest rednia i gsto jest dua, to jako jest Znakomita 
Jeli wytrzymało jest niska i gsto jest dua, to jako jest Znakomita 

Nastpny etap to okrelenie stopnia przynalenoci poszczególnych przesłanek  - im 
wyszy topie spełnienia przesłanki (wyszy stopie przynalenoci), tym wyszy jest 
udział danej reguły w wyznaczeniu kocowego wniosku na podstawie bazy reguł. W celu 
wykonania działania w kadej grupie reguł spójnik lub zastpiono operatorem S-normy 
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typu max. W analizowanym przykładzie wartoci funkcji przynalenoci poszczególnych 
reguł wynosiły: 

{ }( ) max ( ) , ( ) ; ( ) , ( ) ; ( ) , ( ) 0,80Z W M W S W DJ fc g fc g fc gµ µ µ µ µ µ µ= =

{ }( ) max ( ) , ( ) ; ( ) , ( ) 0,00D W M S MJ fc g fc gµ µ µ µ µ= =

{ }( ) max ( ) , ( ) 0,18BD S SJ fc gµ µ µ= =

{ }( ) max ( ) , ( ) ; ( ) , ( ) ; ( ) , ( ) 0,18Zn W S W D S DJ fc g fc g fc gµ µ µ µ µ µ µ= =
Wynikowe funkcje przynalenoci charakteryzuj stopie przynalenoci do 

poszczególnych poziomów jakoci: 
- jako zalecana (JZ)=0,80 
- jako dobra (JD)=0,00 
- jako bardzo dobra (JBD)=0,18 
- jako znakomita (JZn)=0,18. 
Przedstawione wartoci na tym etapie charakteryzuj jako produkowanego betonu 

towarowego w sposób rozmyty, aby otrzyma zdeterminowan warto jakoci naley 
przeprowadzi proces wyostrzenia (zamiana wartoci rozmytych w warto
zdeterminowan). Transformacj zbioru rozmytego przeprowadzono metod singeltonów 
zgodnie z nastpujca formuł: 

3
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µ
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=

⋅
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(6) 

w której: 
Jr – warto jakoci (dla kadego poziomu), przyjta jako warto rodkowa 

przedziału wg rys. 4 
(Ji) – warto funkcji przynalenoci poszczególnych reguł. 
W wyniku wyostrzenia warto wyjciowa dla weryfikowanej partii betonu na 

podstawie dwóch cech: wytrzymałoci na ciskanie oraz gstoci pozornej, bdca ocen
jakoci betonu towarowego wyniosła  J=0,27. Weryfikujc wytrzymało betonu na 
ciskanie na podstawie próby o liczebnoci n=3, przy otrzymanym wyniku wartoci 
redniej 45 MPa i gstoci pozornej 2354 kg/m3 produkowany beton mona sklasyfikowa
jako beton dobrej jakoci. 

4. Wnioski 
Do kompletnej analizy i oceny jakoci produkowanego betonu towarowego 

wymagana jest obszerna baza rónorodnych danych dotyczcych mieszanki betonowej oraz 
stwardniałego betonu, jak równie procesu produkcji. Jeeli nie jest moliwe uzyskanie 
dokładnych i kompletnych danych statystycznych, potrzebne dane mona otrzyma od 
ekspertów, którzy na podstawie swojej wiedzy, dowiadczenia i danych literaturowych 
oceniaj wartoci poszczególnych parametrów jakoci. Otrzymane w ten sposób dane 
stanowi baz ocen subiektywnych, które mog by podstaw do rozmytego modelowania 
jakoci. 

Przedstawiony system ekspercki weryfikacji jakoci betonu został opracowany na 
podstawie uzyskanych wyników bada z produkcji betonu, który był stosowany przy 
realizacji obiektów mostowych. Algorytm ten stanowi koncepcj systemu wspomagajcego 
wnioskowanie o jakoci betonu na podstawie zdefiniowanych poprzez funkcje rozmyte 
dwóch cech betonu: wytrzymałoci na ciskanie oraz gstoci pozornej. Rozmyty system 
ekspertowy wspomagajcy wnioskowanie o jakoci betonu uzupełniono o zmodyfikowan
rozmyt funkcj wyjcia oraz matematyczn formuł umoliwiajc okrelenie jakoci jako 
wartoci zdeterminowanej. Zaproponowana zmodyfikowana procedura weryfikacji jakoci 
betonu umoliwia kontrol betonu nie tylko jakociowo, ale równie umoliwia okrelenie 
jakoci jako wartoci zdeterminowanej. 
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W wyniku wyostrzenia warto wyjciowa dla weryfikowanej partii betonu na 

podstawie dwóch cech: wytrzymałoci na ciskanie oraz gstoci pozornej, bdca ocen
jakoci betonu towarowego wyniosła  J=0,27. Weryfikujc wytrzymało betonu na 
ciskanie na podstawie próby o liczebnoci n=3, przy otrzymanym wyniku wartoci 
redniej 45 MPa i gstoci pozornej 2354 kg/m3 produkowany beton mona sklasyfikowa
jako beton dobrej jakoci. 

4. Wnioski 
Do kompletnej analizy i oceny jakoci produkowanego betonu towarowego 

wymagana jest obszerna baza rónorodnych danych dotyczcych mieszanki betonowej oraz 
stwardniałego betonu, jak równie procesu produkcji. Jeeli nie jest moliwe uzyskanie 
dokładnych i kompletnych danych statystycznych, potrzebne dane mona otrzyma od 
ekspertów, którzy na podstawie swojej wiedzy, dowiadczenia i danych literaturowych 
oceniaj wartoci poszczególnych parametrów jakoci. Otrzymane w ten sposób dane 
stanowi baz ocen subiektywnych, które mog by podstaw do rozmytego modelowania 
jakoci. 

Przedstawiony system ekspercki weryfikacji jakoci betonu został opracowany na 
podstawie uzyskanych wyników bada z produkcji betonu, który był stosowany przy 
realizacji obiektów mostowych. Algorytm ten stanowi koncepcj systemu wspomagajcego 
wnioskowanie o jakoci betonu na podstawie zdefiniowanych poprzez funkcje rozmyte 
dwóch cech betonu: wytrzymałoci na ciskanie oraz gstoci pozornej. Rozmyty system 
ekspertowy wspomagajcy wnioskowanie o jakoci betonu uzupełniono o zmodyfikowan
rozmyt funkcj wyjcia oraz matematyczn formuł umoliwiajc okrelenie jakoci jako 
wartoci zdeterminowanej. Zaproponowana zmodyfikowana procedura weryfikacji jakoci 
betonu umoliwia kontrol betonu nie tylko jakociowo, ale równie umoliwia okrelenie 
jakoci jako wartoci zdeterminowanej. 

Zalecenia normowe PN-EN 206-1 zakładaj ocen zgodnoci produkowanego betonu 
dla kadej z cech osobno (konsystencji, wytrzymałoci na ciskanie, gstoci pozornej, 
itd.), a na kocow dobr jako, wpływ maj wspólnie wszystkie uzyskiwane parametry.  

Zaproponowany system ekspertowy wspomagajcy wnioskowanie o jakoci betonu 
przy wykorzystaniu zbiorów rozmytych uwypuklił fakt, e wzrost wytrzymałoci betonu na 
ciskanie przy tej samej wartoci parametru gstoci nie implikuje polepszenia jakoci 
betonu. Wykorzystanie zaproponowanej metody do kontroli jakoci moe znaczco 
wspomaga proces optymalizacji technologii wytwarzania tak, by przy okrelonym 
zakresie akceptacji, minimalizowa koszty inwestycji.  
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Abstract: Quality is an inherent parameter of the production of ready-mixed 
concrete. Providing good quality concrete needs taking appropriate action in the concrete 
mixing plant. Production control includes the activities necessary to achieve and maintain 
the properties of concrete in accordance with specified requirements, in particular: 

• Composition of materials, 
• Specification of concrete, 
• Production of concrete, 
• Verification and testing (fresh and hardened concrete), 
• Control equipment for the transport of concrete, 
• Confromity control. 
An important question is the adoption of an appropriate procedure to bring the 

evaluation of partial control of the concrete production to the one synthetic evaluation of 
concrete quality. The purpose of this article is to present an approach to the analysis and 
evaluation of the quality in the production of ready-mixed concrete based on the theory of 
fuzzy sets. The issnes raised in this article are supposed to develop the themes addressed in 
the paper presented at the 58 Conference of Krynicka [2]. Fuzzy expert system supporting 
the inference on the quality of the concrete was supplemented with a modified fuzzy output 
function and proposition of a mathematical formula for specyfying the quality as a 
determined value. 
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