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Metoda rozwi zywania układów równa liniowych
z parametrami interwałowymi i przykłady jej zastosowa

Streszczenie
Szeroki wachlarz dziedzin nauki i gospodarki wymaga rozwi zywania coraz to
bardziej skomplikowanych problemów. Wi kszo z nich mo na jednak sprowadzi do
prostej postaci równa b d układów równa . Ze wzgl du na charakter rzeczywistych
danych, obarczonych ró norodn niepewno ci , parametry oraz zmienne takich równa
mog posiada posta interwałow lub rozmyt . Metody rozwi zywania interwałowych
układów równa s przedmiotem bada wielu naukowców. Jednak e przykłady ich
realizacji obarczone s ró norodnymi wadami, wynikaj cymi przede wszystkim z tego,
e ich twórcy przechodz zbyt bezpo rednio od wersji dla liczb rzeczywistych do wersji
dla liczb interwałowych czy rozmytych, nie bacz c na znacz ce ró nice we własno ciach
arytmetyki rzeczywistej i interwałowej (a tym bardziej rozmytej). W niniejszej pracy
proponujemy własn propozycj metody rozwi zywania interwałowych układów
równa , która bazuje na klasycznym algorytmie Gaussa. Pozbawiona jest wad
zwi zanych z wielokrotnym dzieleniem interwałowym wyst puj cym w tzw.
„post powaniu odwrotnym”. Ciekaw cech naszego podej cia jest mo liwo
uzyskania rozmyto-interwałowych pierwiastków równa interwałowych. Aby pokaza ,
jakie zalety posiada nasza metoda, zostanie ona wykorzystana w kilku przykładach
dotycz cych zagadnie podejmowania optymalizowanych decyzji ekonomicznych.
Pierwszy przykład dotyczy b dzie wykorzystania naszego podej cia do algorytmu
wyliczania tzw. współczynników wzgl dnej wa no ci, drugi przykład zobrazuje, w jaki
sposób nasza metoda mo e by wykorzystana do ulepszenia funkcjonowania
interwałowej analizy i modelu wej cia-wyj cia (sformułowanych przez laureata nagrody
Nobla W. Leontiewa), b d cej narz dziem do prognozowania kosztów działalno ci
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przedsi biorstw i wielko ci produkcji. Otrzymane wyniki s porównywane z wynikami
najbardziej znanych metod w danej dziedzinie.

Słowa kluczowe: Liczba Interwałowa, Zmodyfikowana Metoda
Gaussa, Podejmowanie Decyzji Ekonomicznych, Analiza wej cia-wyj cia,
Interwałowa Macierz Parzystych Porówna , IOA (Input-Output Analysis)

1. Wprowadzenie.
Współczesne problemy z jakimi borykaj si ró ne instytucje, w
szczególno ci przedsi biorstwa produkcyjno-usługowe, zwi zane s z takim
planowaniem działalno ci aby przy minimalnych kosztach własnych
wyprodukowa jak najwi cej i jak najwi cej zyska przy sprzeda y
wytworzonych dóbr. Tak sformułowany problem nazwa mo emy problemem
podejmowania decyzji w warunkach zmienno ci szeroko rozumianej
niepewno ci, wyra aj cej si chocia by tym, e np. produkcja silników
samochodowych zale na jest od terminowo ci wytworzenia tłoków, a nie
jeste my w stanie ze 100% pewno ci powiedzie czy podwykonawca wytworzy
je na czas, a nawet je eli tak, to czy b d spełnia zało one normy jako ciowe.
Znaczna cze tego typu problemów sprowadza si do rozwi zywania
równa b d układów równa algebraicznych. Mo na do jednoznacznie
stwierdzi , e problemy ich rozwi zywania w przypadku opisu parametrów
przez liczby rzeczywiste s w zasadzie rozwi zane. Jednak w rzeczywisto ci
parametry tych układów równa s cz sto wiadome z dokładno ci do
przedziałów. Na przykład, dobre tablice wła ciwo ci materiałowych podaj z
reguły dane w formie m±σ, gdzie σ charakteryzuje szeroko ci przedziałów
zmienno ci zadanego parametru, za m opisuje oczekiwan warto
tego
parametru. Nie b dziemy tutaj zagł bia si w filozofi niepewno ci danych
wej ciowych (zwykle jest zwi zana z niedokładno ci pomiarów, prognoz,
wpływu zewn trznego otoczenia itp.). Problem rozwi zywania równa
przydziałowych jest jednym z wa niejszych zagadnie arytmetyki przedziałowej
[1]. Chocia formalnie rozszerzenie przedziałowe systemów zwykłych, z punktu
widzenia algebraicznego, wydaje si banalnym, konkretne realizacje, na
przykład, rozmyto-przedziałowej odmiany procedury Gaussa doprowadz do
znacznego rozszerzenia wynikowych przedziałów. Odnotowana cecha to jest
wewn trzny problem arytmetyki przedziałowej, w zwi zku z czym powstało
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kilka jej modyfikacji. Najbardziej znanymi spo ród nich s : arytmetyka
przedziałowa z niestandardowym odejmowaniem i dzieleniem [2], uogólniona
arytmetyka przedziałowa [3], matematyka segmentowa [4], forma scentrowana
[1], MV-forma [5]. Wszystkie te sposoby s efektywne w odniesieniu do
okre lonych klas sytuacji. Przyczyn ich powstania jest wła nie d enie do
skonstruowania matematyki przedziałowej, pozwalaj cej otrzymywa wyniki w
formie dosy w skich przedziałów. Wzrost szeroko ci przedziałów wynikowych
całkowicie odzwierciedla rzeczywisto
i w istocie odpowiada zasadzie
wzrastania nieoznaczono ci (entropii) jednak jest on zjawiskiem niepo danym.
Obok opisanego powy ej problemu istnieje drugi problem, zwi zany z
istnieniem zera przedziałowego. Dla przykładu, gdy mamy bazowe rzeczywiste
równanie f(x) = 0. Jego naturalne rozszerzenie przedziałowe [1] mo e by
przedstawione jako zast pienie zwykłych zmiennych przez zmienne
przedziałowe i wszystkich operacji arytmetycznych przez odpowiednie operacje
przedziałowe. W wyniku otrzymujemy równania przedziałowe w formie: [f]([x])
= 0. Po niewielkiej analizie tak sformułowanego równania mo emy stwierdzi ,
e nie ma ono sensu, poniewa jego lewa cz
przedstawia warto
przedziałow , a prawa nieprzedziałowe zdegenerowane zero. Oczywi cie, je eli
[ f ]([ x]) = [ f , f ], to wtedy wydaje si , e równanie [f]([x]) = 0 jest prawdziwe

tylko, je li f = f = 0. Nawet w takim przypadku równanie nie jest w pełni
spełnione, poniewa jego rozwi zaniem b dzie interwał, którego lewa granica
b dzie wi ksza od prawej – jest to sytuacja niedopuszczalna.
W niniejszej pracy przedstawimy propozycj metody rozwi zywania
interwałowych układów równa eliminuj cej opisywane powy ej problemy,
bazuj cej na klasycznej metodzie eliminacji Gaussa. Ponadto aby
zademonstrowa zalety wprowadzonej metody zaprezentujemy kilka jej
zastosowa zwi zanych z interwałowymi i rozmyto - interwałowymi metodami
wspomagaj cymi podejmowanie decyzji, których sformułowanie wymaga
istnienia sprawnego mechanizmu rozwi zywania interwałowych równa i
układów równa , pozbawionego problemów opisanych wcze niej.
Na pocz tku przedstawiona zostanie sformułowana przez nas metoda
rozwi zywania przedziałowych układów równa , pozbawiona problemów
zwi zanych z operacj dzielenia interwałowego i problemów zwi zanych z
istnieniem zera interwałowego, bazuj ca na klasycznej interwałowej metodzie
Gaussa [1]. Metoda ta zostanie nast pnie wykorzystana w zagadnieniu
wyznaczania współczynników wzgl dnej wa no ci na podstawie danych
zawartych w interwałowej macierzy parzystych porówna , w celu zobrazowania
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jej zalet. Drugim przykładem zastosowa zaproponowanej metody b dzie
interwałowa analiza wej cia-wyj cia, sformułowana przez laureata nagrody
Nobla W. Leontiewa [7-11]. Wspomniana analiza i skojarzony z ni model słu
do prognozowania wielko ci produkcji i warto ci kosztów działalno ci w
ró norodnych systemach gospodarczych, podzielonych na tzw. sektory
gospodarcze.
Pozostała cz
niniejszej pracy zorganizowana została w nast pny
sposób. W sekcji 2 opisane s ogólne metodologiczne zasady proponowanej
metody rozwi zywania przedziałowych układów równa
pozbawionej
problemów zwi zanych z operacj dzielenia interwałowego i problemów
zwi zanych z istnieniem zera interwałowego. W sekcji 3 przedstawione zostan
podstawy metody wyznaczania interwałowych współczynników wzgl dnej
wa no ci z wykorzystaniem metody z sekcji 2. Metoda ta zostanie zilustrowana
przykładem zawartym w pracy [6] maj cym na celu pokaza zalety poł czenia
proponowanych przez nas metod z sekcji 2 i 3 w porównaniu z metodami
sformułowanymi w pracach [19], [20] i [23]. W sekcji 4 zawarty jest krótki opis
analizy wej cia-wyj cia i sposób jej modyfikacji z udziałem metody z rozdziału
2. Modyfikacja ta umo liwia wyeliminowanie z IOA (input-output analysis)
etapu odwracania głównej macierzy współczynników technologicznych, który to
etap w znacz cy sposób wpływa na kumulacj bł dów, a tym samym na
niedokładno prognoz. W sekcji 5 zawarte zostanie krótkie podsumowanie i
prezentacja głównych wniosków.
W sekcji 2 przedstawiona zostanie mo liwo uzyskania rozmyto –
interwałowych wyników w sytuacji, gdy dane wej ciowe maj form
przedziałow .
2. Metoda rozwi zywania interwałowych układów równa .
Rozmyto-interwałowe pierwiastki równa interwałowych.

Załó my na pocz tku, e liczby przedziałowe [x] oraz [y] opiszemy za
pomoc przedziałów warto ci odpowiednio [ x, x ], oraz [ y, y ]. Bazowe
operacje przedziałowe zaczerpni te zostały z prac [1], [13] i [16].
Poni ej przedstawimy proponowan przez nas metod rozwi zania równa
liniowych, która w znacz cym stopniu eliminuje problemy zwi zane z
arytmetyk przedziałow opisane powy ej. Niech mamy układ n zwykłych
równa liniowych w postaci macierzowej A*x = b. Stosuj c rozkładu macierzy
A na dwie macierze trójk tne, otrzymujemy algorytm dwuprzebiegowy, na który
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składaj si post powanie wprost, polegaj ce na eliminacji do zer elementów,
le cych pod diagonal macierzy A, oraz post powanie odwrotne. Przedziałowy
odpowiednik metody Gaussa buduje si poprzez zastosowanie analogicznych
etapów przetwarzania macierzy A oraz wektorów x i b, których elementy
składowe b d miały posta : aij = [aij , aij ] , [xi ] = [ xi , xi ] , oraz [bi ] = [bi , bi ] ,

[ ]

przy czym i, j = 1, 2, ... , n. W wyniku rekurencyjnych przekształce , zgodnie z
klasycznym algorytmem Gaussa, otrzymujemy nast puj cy algorytm:
Etap post powania wprost:

a)

[m

ji , m ji

] = [a

[m

ji , m ji

ji , a ji

] = [a

]/[a , a ]; [a
ii

ji , a ji

ii

jk , a jk

] = [a

jk , a jk

]− [m

ji , m ji

]/[a , a ]; [b , b ] = [b , b ]− [m
ii

ii

j

j

j

j

]* [a

ji , m ji

ik , aik

];

]* [b , b ]
i

i

(1)
(2)

gdzie i = 1, 2, …, n, j = i +1,…; k = i,…,n.
b)

Post powanie odwrotne:
i =n, j =n

[a , a ]*[x , x ];

(3)

[xi , xi ] = ([bi , bi ] − [s, s]) /[aii , aii ]

(4)

[s, s] =

ij

i =0 ,
j =i

ij

j

j

gdzie: i = n, n - 1, …,0; j = n, n - 1, …,i, [mij], [sij] – zmienne pomocnicze.
W wyniku otrzymujemy przedziałowy wektor [x] = [[ x1 , x1 ], [ x 2 , x 2 ],..., [ x n , x n ]] .
Skupiamy si na etapie post powania odwrotnego. Równanie (4)
przewiduje wielokrotnie dzielenie warto ci przedziałowej przez przedział.
Poniewa , jak wiadomo, operacja dzielenia powoduje znaczne rozszerzenie
przedziału wynikowego, proponujemy nast puj ce rozwi zanie tego problemu.
Aby wyeliminowa z równania dzielenie, nale y je przekształci do
równowa nej postaci: [a] * [ x ] − [b] = [0] , gdzie przez zapis [0] rozumiemy
przedziałow posta zera. Z zasad arytmetyki przedziałowej [1], wynika, e
[a, a] − [a, a ] = [a − a, a − a ]. To znaczy, e odejmowanie od siebie tej samej
warto ci daje w wyniku symetryczny wokół rzeczywistej liczby zero przedział.
Zgodnie z t widz mo emy zdefiniowa [0] jako przedział [0]=[-y, y], gdzie y
oznacza b dzie symetryczn odchyłk wokół zera rzeczywistego. Ostatecznie
nasze równanie b dzie mie posta :
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[a , a ]* [x, x ]− [b, b ] = [ − y , y ]

(5)

Otrzymane równanie przedziałowe mo na zgodnie z zasadami arytmetyki
przedziałowej przedstawi jako:

[a * x, a * x] − [b, b] = [− y, y] .

(6)

Powy sze równanie mo e by z kolei rozpisane na dwa równania, dotycz ce
lewych i prawych granic przedziałów bior cych w nim udział:
a * x − b = − y,

(7)
a * x − b = y.

W wyniku tej transformacji otrzymali my układ dwóch równa z trzema
niewiadomymi. Aby upro ci otrzymany układ równa , mo emy oba równania
doda stronami w wyniku czego otrzymamy jedno równanie liniowe z dwoma
niewiadomymi:
a * x − b + a * x − b = 0.
(8)
Nale ałoby si teraz zastanowi , w jaki sposób mo emy otrzyma rozwi zania
szczegółowe i w jakiej one b d postaci? W celu rozwi zania równania (8)
musimy doda pewne ograniczenie. Najbardziej naturalnym w przypadku
wi kszo ci zagadnie fizyki albo ekonomiki wygl da ograniczenie typu x >0,
czyli przepuszczenie, e warto pozyskiwanego przez nas parametru mo e by
wył cznie dodatniej. Gdy przeanalizujemy równanie (8), maj c na uwadze
ograniczenie typu x >0, to dojdziemy do wniosku, e gdy warto x b dzie
najmniejsza, czyli x = 0, to x osi gnie warto maksymaln , z czego wynika,
e długo przedziału [ x , x ] b dzie najwi ksza. Gdy warto
x przesuwa
b dziemy na prawo od zera, to w pewnym momencie rozpi to przedziału
[ x , x ] osi gnie warto 0, gdy x przesuwaj c si w kierunku pocz tku układu
współrz dnych zrówna si warto ci z x. Oczywi cie, e w praktyce dolna
granica x nie obowi zkowo powinna by równa zero. To znaczy, e w ogóle x =
x0, gdzie x0 – ograniczenie, wynikaj ce z sensu rozwi zywanego problemu. Na
pierwszy rzut oka wprowadzenie takiego rodzaju ogranicze w algebrze liniowej
(co prawda, przedziałowej) wygl da do
niezwykłe. Jednak wystarczy
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wspomnie , e w zagadnieniach programowania liniowego ograniczenia s ju
niezb dnym elementem zagadnienia. Wprowadzaj c ograniczenia w naszej
sytuacji faktycznie nie zmniejszamy dokładno ci otrzymanego rozwi zania,
poniewa w realnych zagadnieniach mo liwe granice poszukiwanego
rozwi zania z reguły s wiadome.
Rozpatrywane przypadki podsuwaj rozwi zanie postaci, jak przyjmie w
naszej metodzie wynik dzielenia dwóch przedziałów. W wyniku otrzymamy nie
przedział, lecz liczb rozmyt (ang. fuzzy number) w postaci trójk tnej ~
x =[l, m,
u], gdzie l, m, u oznaczaj charakterystyczne dla trójk tnej liczby rozmytej
parametry: l-lewa granica, u-prawa granica, m - rodek przedziału.
Rozwa my procedur otrzymania rozmytego wyniku, gdy przyjmujemy
x = x0, gdzie x0 – minimalna mo liwa warto dolnej granicy. Wtedy z równania
(8) otrzymamy maksymaln warto
x i z kolei maksymaln szeroko
przedziału w([x]) = x - x = wmax. Gdy przesuniemy x na prawo, otrzymamy
mniejsze x i mniejsz szeroko przedziałowego rozwi zana w. Oczywi cie
wzgl dn szeroko
przedziału w/ wmax mo emy traktowa jak naturalny
wzgl dny stopie niepewno ci przedziałowego rozwi zana. Je eli skojarzy
stopie niepewno ci w/ wmax z α- poziomem liczby rozmytej, mo emy
przedstawi ci gły zbiór mo liwych przedziałowych rozwi za (równanie (8)) w
formie liczby rozmytej, przedstawionej na rys. 1.

Rysunek 1. Rozmyty wynik równania interwałowego
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Ko cowe rozmyto-interwałowe rozwi zania równania interwałowego mo e
zosta przedstawione jako:

(
(

)(
)

b+b b+b
~
x = x0 ,
,
a+a
a

)

(9)
LR

Poni ej przedstawione zostan dwa przykłady zastosowa opisanej metody,
dotycz ce wspomagania podejmowania ró norodnych decyzji ekonomicznych.

3. Metoda wyznaczania współczynników wzgl dnej wa no ci z
wykorzystaniem interwałowej macierzy parzystych porówna .
Pierwszym przykładem zastosowania powy szej metody b dzie podej cie,
nale ce do klasy metod wspomagaj cych podejmowanie optymalizowanych
decyzji w oparciu o oceny pewnych lokalnych kryteriów (np. IRR, NPV itd.),
dokonywanych przez ekspertów. Stanowi ono interwałowe rozszerzenie
podej cia, bazuj cego na liczbach rzeczywistych, zaprezentowanego przez A.
Chu, R. Kalaba’ [22], w oparciu o teori Saaty’ego [18],[21] z wykorzystaniem
metody rozwi zywania zada
minimalizacji funkcji wielu zmiennych
f(x) = f(x1, x2,… xn) przy istnieniu ogranicze , zadanych w formie równo ci
gi(x) = 0, i=1, … k, zwanej metod nieokre lonych czynników Lagrange'
a.
Podj li my prac nad interwałowym rozszerzeniem wła nie tego podej cia
przede wszystkim dlatego, e umo liwia ono wykorzystanie sformułowanej
przez nas w sekcji 2 metody rozwi zywania interwałowych układów równa
algebraicznych (interwałowe współczynniki wzgl dnej wa no ci spełniaj
warunek, e lewa granica ich warto ci musi by wi ksza lub równa 0, co stanowi
naturalne ograniczenie zgodne z zało eniami metody z sekcji 2), oraz dlatego, e
pozbawione jest ono znacz cych wad innych metod tego typu. Wyniki działania
zaproponowanej metody zostan porównane z wynikami uzyskanymi za pomoc
trzech innych najbardziej znanych metod: rozmytej logarytmicznej metody
najmniejszych kwadratów (The Fuzzy LogarithmicLeast squareMethod
(FLLSM)), sformułowanej przez van Laarhoven’a i Pedrycz’a [20], rozmytej
metody redniej geometrycznej warto ci w wierszach ( Fuzzy Geometric Row
Means Method (FGRM) ), sformułowanej przez Buckley'
a [19] i Lootsma' [24]
oraz metody C.G.E. Boender’a [23].
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Znacz ca cz
zagadnie , zwi zanych z procesem podejmowania decyzji
w oparciu o dane wej ciowe pozyskane od jednego b d wielu ekspertów w
danej dziedzinie, zwi zana jest silnie z potrzeb wyznaczania zbioru pewnych
współczynników {wi , i = 1,2,..., n}, zwanych współczynnikami wzgl dnej
wa no ci lub rangami. Rangi te zawieraj w sobie informacj o stopniu
wa no ci poszczególnych lokalnych kryteriów, zdefiniowanych przez ekspertów
lub przez osoby współpracuj ce z nimi. W przypadku, gdy mamy do czynienia z
niewielk ilo ci kryteriów lokalnych w danym zagadnieniu, mo na na
podstawie do wiadczenia w danej dziedzinie wyznaczy współczynniki
wzgl dnej wa no ci ka dego z nich. Jednak w przypadku gdy jest ich du o,
łatwiej jest zastosowa ich porównywanie parami z wykorzystaniem tzw.
macierzy parzystych porówna Jej budow i wła ciwo ci przedstawimy poni ej.
Aby uwzgl dni niezdecydowanie ekspertów co do liczbowej oceny kryteriów,
które pierwotnie zostały zdefiniowane w sposób lingwistyczny (dla łatwo ci
kontaktu z człowiekiem), wykorzystamy liczby przedziałowe, z których ide i
formaln teori mo na zapozna si w pracach [1-5],[16].
Zakładaj c, e dla naszych potrzeb b dziemy oznacza interwałow
macierz parzystych porówna jako M= a ij n x n , mo emy wprowadzi

([ ])

[ ]

oznaczenie liczby a ij b d cej interwałem [ a ij , a ij ] , jako elementu składowego
macierzy M, oznaczaj cym warto ci porówna parami odpowiednich kryteriów.
Warto
liczby a ij wyznaczana jest z wykorzystaniem zbioru ocen

[ ]

lingwistycznych zawartych w tabeli 1 w nast puj cy sposób: lew granic
stanowi warto , odpowiadaj ca ocenie lingwistycznej
interwału a ij

[ ]

wskazuj cej blisko znaczeniow dwu porównywanych kryteriów (np. ekspert
uwa a, e pierwsze kryterium jest niewiele wa niejsze ni drugie, s prawie
takie same – 3), za praw granic tego interwału stanowi ocena eksperta
mówi ca o przewadze znaczenia jednego kryterium nad drugim (np. ekspert
uwa a, e pierwsze kryterium jest wa niejsze ni drugie – 5). W taki sposób
buduje si przedział zawieraj cy w sobie informacj o niejednoznacznej ocenie
eksperta (ekspertów), dotycz cej oceny wa no ci dwu porównywanych
kryteriów – dla naszego przykłady b dzie on miał posta [3, 5].
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TABELA 1. Lingwistyczne oceny porówna kryteriów parami
Liczba
Ocena lingwistyczna

odpowiadaj ca
ocenie

Dwa kryteria s identyczne

1

Pierwsze jest niewiele wa niejsze ni drugie, s prawie takie same

3

Pierwsze jest wa niejsze ni drugie

5

Pierwsze jest sporo wa niejsze ni drugie

7

Pierwsze jest znacznie wa niejsze ni drugie

9

Nie zamieszczone tu warto ci liczbowe (2, 4, 6, 8) oznaczaj oceny po rednie.
Tabela 1 zawiera w sobie jedynie 9 ocen lingwistycznych, dotycz cych
porówna dwu kryteriów. Wydawa by si mogło, e zwi kszenie skali ocen
na dokładno
współczynników
(uszczegółowienie) powinno wpłyn
wzgl dnej wa no ci. Tak jednak nie jest. Powy sza skala ocen zbudowana
została nie dla dokładnych maszyn, lecz dla ludzi, tak wi c zbyt du a ilo ocen
zatarłaby zupełne ró nice pomi dzy porównywanymi kryteriami, prowadz c do
gorszych wyników. Zastosowana do budowy tej skali psychologiczna zasada
„7 ± 2” elementów jest zgodna z teori mówi c , e wi ksza liczba parametrów
opisuj cych dane zjawisko generuje lawinowo wi ksz liczb bł dów. W tym
przypadku zwi kszanie parametrów mo e doprowadzi do sytuacji, w której
bł d przewy szy warto oczekiwan !
Zgodnie z teori zawart w pracy [17], interwałow macierz parzystych
porówna M= a ij n x n , gdzie n- ilo kryteriów lokalnych podlegaj cych

([ ])

ocenie, i, j = 1,2,...n, nazywamy macierz kwadratow , która spełnia nast puj ce
warunki:
- na diagonali (głównej przek tnej) posiada liczby interwałowe maj ce
warto ci 1
- ka dy element tej macierzy spełnia warunek:

[a ] = [a1 ]

(10)

ij

ji

Tak wi c zgodnie z powy sz definicj , interwałow
porówna budujemy w nast puj cy sposób:
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macierz parzystych

1
[
M=

1

,

...

[a , a ]

1

...

[a , a ]

...

...

...

...

1

12

1

a a
12

[a , a ]
]

1

1N

,

1

a a
1N

] [

1N

1

1

,

a a
2N

]

1N

2N

12

...
[

12

2N

(11)

2N

Ze wzgl du na skomplikowany proces formułowania wła ciwej metody
wyznaczania interwałowych współczynników wzgl dnej wa no ci, ograniczymy
si jedynie do przedstawienia ko cowego układu równa rozszerzonego ju do
postaci interwałowej. Z cało ci metody dla liczb rzeczywistych, na której
bazujemy, mo na si zapozna w pracy A. Chu, R. Kalaba, R. Springarn [22].
Ostatecznie ko cowy interwałowy układ równa ma posta :
(12)
2

2

2

(a 21 + a 31 + ... + a n1 + (n − 1)) w1 − (a 21 + a12 ) w2 +
− (a31 + a13 ) w3 − ... − (a n1 + a1n ) wn + λ = 0
2

2

2

− (a12 + a 21 ) w1 + (a12 + a32 + ... + a n 2 + (n − 1)) w2 +
− (a32 + a 23 ) w3 − ... − (a n 2 + a 2 n ) wn + λ = 0
............
............
− (a1n + a n1 ) w1 − (a 2 n + a n 2 ) w2 − ... +
2

2

2

− (a ( n −1) n + a n ( n1) ) w( n −1) + (a1n + a 2 n + ... + a ( n−1) n +
(n − 1)) wn + λ = 0
w1 + w2 + w3 + ... + wn = n
Z powy szego układu równa mo na wyodr bni posta macierzow :

Rw = y
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(13)

r11
r21

r12
r22

...
...

r1n
r2 n

1
1

R = ...

...
rn 2
1

...
...
1

...
rnn
1

... , w = ... , y = ... ,
1
wn
0
0
λ
n

rn1
1

w1
w2

0
0

gdzie:
R – pomocnicza macierz interwałowa, zawieraj ca elementy rij .
Dochodz c do takiej postaci metody, osi gn li my jedno z
najwa niejszych pocz tkowych zało e , a mianowicie to mówi ce o
konieczno ci wykorzystania zmodyfikowanej metody rozwi zywania układów
równa interwałowych, zaproponowanej w sekcji 2. Wykorzystanie metody z
sekcji 2 jest dodatkowo zalecane dlatego, e ka dy współczynnik wzgl dnej

[

]

wa no ci wi = wi , wi musi spełni warunek konieczny wi ≥ 0 , który dla tej
metody mo e stanowi naturalne ograniczenie nakładane na warto parametru.
Ponadto otrzymali my metod , wyznaczaj c
wektor współczynników
wzgl dnej wa no ci, która w porównaniu z metodami [19] i [20] charakteryzuje
si nast puj cymi zaletami:
- wyznaczenie interwałowych współczynników wzgl dnej wa no ci w
zaproponowanej metodzie, odbywa si przez zastosowanie szybkiego i
skutecznego algorytmu macierzowego rozwi zywania układów równa ;
- metoda generuje jednoznaczne wyniki ko cowe w przeciwie stwie do
metody [20], w wyniku której działania otrzymujemy układ równa zale nych
od siebie, posiadaj cy wiele mo liwych rozwi za , który do rozwi zania
wymaga wprowadzenia arbitralnie warunków pocz tkowych. Warunki
pocz tkowe silnie oddziałuj na finalne rezultaty tej metody;
- otrzymana metoda jest niezale na od stopnia niespójno ci interwałowej
macierzy parzystych porówna , co jest wynikiem zastosowania zagadnienia
optymalizacji i minimalizacji niespójno ci, mog cej wyst pi przy du ym
niezdecydowaniu eksperta wypełniaj cego macierz parzystych porówna , lub w
przypadku istnienia wielu ekspertów. Omawian wad posiada metoda [19] prawidłowe wyniki uzyskuje si w niej w przypadku, gdy macierz parzystych
porówna jest wysoce spójna. W innym przypadku mo e si zdarzy , e
wynikowe współczynniki wzgl dnej wa no ci bł dnie odzwierciedlaj
hierarchi wa no ci odpowiednich kryteriów lokalnych zagadnienia;
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- zaproponowana metoda wyró nia si ponadto tym, e wyniki jej
działania nie s poddane dwukrotnej normalizacji, jak to si dzieje w przypadku
metod [19] i [20].
Poni ej przedstawiony zostanie numeryczny przykład, porównuj cy
działanie zaproponowanej w sekcji 3 metody wyznaczania interwałowych
współczynników wzgl dnej wa no ci z wynikami, uzyskanymi dla metod [19],
[20] i [23], który zaczerpni to z pracy L. Mikhailov’a [6].
Przykład dotyczy przypadku, gdy interwałowa macierz parzystych
porówna ma wymiar 3x3.
ilo kryteriów lokalnych n = 3;
interwałowa macierz parzystych porówna M:
a12 = [2.5,3.5] , a13 = [4,6] , a 23 = [1.5,2.5] , czyli w szczegółowej
postaci:

[1,1]

M = [1 / 3.5,1 / 2.5]

[1 / 6,1 / 4]

[2.5,3.5]
[1,1]

[4,6]

[1 / 2.5,1 / 1.5]

[1.5,2.5]
[1,1]

W oparciu o dane z macierzy M parametry równania (12) b d
nast puj c posta :

R=

[2.112,2.67] [− 3.9,−2.79] [− 6.25,−4.17]
[− 3.9,−2.79] [8.41,15.58] [− 3.17,−1.9]
[− 6.25,−4.17] [− 3.17,−1.9] [20.25,44.25]
[1,1]
[1, 1]
[1,1]
w1
[0, 0]
w=

w2
w3

, y=

λ

[0, 0]
[0, 0]

[1,1]
[1,1]
[1,1]
[0, 0]

miały

,

.

[3, 3]

Po zastosowaniu metody rozwi zywania układów równa interwałowych,
zaproponowanej w sekcji 2, w celu znalezienia elementów wektora w,
otrzymamy nast puj ce wyniki:
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TABELA 2. Zestawienie wyników działania metody z sekcji 3 i metod [19], [20] oraz [23]
Metoda

w1

w2

w3

Wyniki dla warto ci rzeczywistych

0.08

0.24

0.55

Metoda zaproponowana w sekcji 3

[0, 0.07, 0.11]

[0, 0.22, 0.25]

[0, 0.57, 0.63]

Buckley

[0.09, 0.11, 0.15]

[0.24, 0.31, 0.42]

[0.42, 0.58, 0.77]

van Laarhoven, Pedrycz

[0.09, 0.11, 0.13]

[0.25, 0.31, 0.40]

[0.44, 0.58, 0.75]

Boender

[0.10, 0.11, 0.12]

[0.28, 0.31, 0.35]

[0.50, 0.58, 0.66]

Porównuj c otrzymane wyniki mo emy zauwa y , e nie odbiegaj one
od siebie co do warto ci. Aby oceni obiektywnie zalety i wady
przedstawionych podej , zdecydowali my si stworzy kilka kryteriów oceny:
- porównanie wyników ze wzgl du na zbie no j der wyników rozmytoprzedziałowych z wynikami uzyskanymi dla warto ci rzeczywistych, b d cych
centrami danych wej ciowych;
- sprawdzenie stopnia spełnienia minimalizacji warunków normalizacji
dla metod, które na nim bazuj ;
- wyst pienie wielokrotnej normalizacji.
Analizuj c otrzymane wyniki pod k tem zgodno ci z wynikami dla warto ci
rzeczywistych, a wi c testuj c zachowanie wa nych asymptotycznych
wła ciwo ci wyników zauwa amy, e zaproponowana przez nas metoda
generuje wyniki, które w najlepszy sposób spełniaj ten warunek. Istniej
oczywi cie niewielkie rozbie no ci, wahaj ce si od –0.02 do +0.02
rzeczywist minus j dro warto ci
(zakładaj c, e porównujemy warto
interwałowo-rozmytej ), które wobec rozbie no ci -0.07 do 0.03 s znacznie
mniejsze.
Tak e kryterium stopnia minimalizacji warunku normalizacji przemawia
na nasz korzy . Wad tego kryterium jest jedynie to, e porównuje ono wyniki
tylko dla naszej metody z sekcji 3 i dla metody van Laarhoven'
a [20], poniewa
pozostałe metody oparte s na innych zasadach.
Dla zaproponowanej przez nas w sekcji 3 metody warunek minimalizuj cy ma
posta równania:
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S=

S=

n

n

i =1

j =1

n

n

(a ij −

i =1 j =1

wi 2
) → min ,
wj

w
ln( Rij ) − ln( i )
wj

za

dla

metody

van

Laarhoven'
a

2

→ min .

Przy zało eniu, e do porównania bierzemy jedynie no niki interwałoworozmytych wyników, otrzymujemy interwał S=[21, 58] w przypadku
prezentowanej metody oraz interwał S=[24, 83] dla metody van Laarhoven'
a.
Zgodnie z zasadami porównywania interwałów, z którymi mo na si zapozna
w pracy [16], interwał zwi zany z nasz metod jest z prawdopodobie stwem
57% mniejszy od uzyskanego dla metody [20]. Taki wynik oznacza, e
zastosowanie metody rozwi zywania interwałowych układów równa (sekcja 2)
wpłyn ło na lepsze spełnienie funkcjonału minimalizuj cego S. Dodatkow
zalet zaproponowanej przez nas metody wyznaczania współczynników
wzgl dnej wa no ci jest fakt, e nie wyst puje w niej wielokrotna normalizacja
wyników, co ma miejsce we wszystkich pozostałych metodach.

4. Interwałowa analiza i model wej cia-wyj cia.
Kolejnym przykładem, w którym zastosowali my z powodzeniem
opracowan metod rozwi zywania interwałowych układów równa , jest
niezwykle efektywne narz dzie, stosowane przez ponad 60 krajów na wiecie do
optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawy stanu gospodarki i analizy
alokacji kosztów mi dzysektorowych. Tym narz dziem jest sformułowana przez
W. Leontiewa analiza wej cia-wyj cia. Została ona pocz tkowo wykorzystana
do badania gospodarki Stanów Zjednoczonych [7-11]. Analiza wej cia-wyj cia
jest sformalizowan metod wyja niaj c zawiłe wzajemne zale no ci poda y,
popytu, nakładów inwestycyjnych oraz kosztów w ró nych sektorach zło onych
systemów ekonomicznych [9].
Interwałowe rozszerzenie modelu W. Leontiefa oparte zostało na
klasycznym (dla liczb rzeczywistych) modelu wej cia-wyj cia [8]. Przy jego
formułowaniu wzorowali my si na pracy badawczej C.C. Wu i N.B. Chang
[14]. Rozszerzenie to poci gn ło za sob konieczno modyfikacji tabeli
wej cia-wyj cia, na której ta analiza bazuje, równie do postaci interwałowej.
Budowa i wygl d najcz ciej wykorzystywanej interwałowej tabeli wej ciawyj cia przedstawia Tabela 3.
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TABELA 3. Typowy format uproszczonej tabeli stosowanej w interwałowej analizie wej ciawyj cia dla zastosowa ekonomicznych.
Po rednie wyj cia w

Po rednie wej cia w sektorach

Ko cowe

Całkowite

sektorach

wyj cie dla

wyj cie dla

produkcyjnych i

sprzeda y i

sektora

usługowych 1,..., m

zapasów

xi,j

fi

xouti

produkcyjnych i usługowych
1,..., m
Zewn trzne wej cia 1,..., l

erk,j

Wej cia dla innych zasobów 1,..., g

th,j

Całkowite wej cie dla danego

xinj

sektora

Proponowany model interwałowy umo liwia pełn analiz najcz ciej
spotykanych sektorów w przedsi biorstwach produkcyjnych i usługowych.
Towarzysz ca mu tabela opisuje główne wej cia ( ródła surowców,
półproduktów, ródeł finansowania, zobowi zania, amortyzacja) oraz typowe
wyj cia (sprzeda i zapasy). Formułowany model musi by zgodny ze
standardem, wi c powinien uwzgl dnia jedno wyj cie dla ka dego sektora,
jedno lub wiele wej , powinien opiera si na głównej interwałowej,
kwadratowej macierzy produkcyjnej, zawieraj cej ustalone w danej chwili
współczynniki wej cia-wyj cia, oraz by zale ny od tzw. liniowej, jednorodnej
funkcji produkcyjnej.
Dla uproszczenia analizy formułowanego modelu na pocz tku
przedstawimy wszystkie wymagane oznaczenia:
xi,j – interwałowe współczynniki wej cia-wyj cia, okre laj ce wymagania wobec
produktu i przez sektor j, gdzie i,j = 1, ... , m, m – ilo sektorów lub produktów,
erk,j – interwałowe warto ci, okre laj ce tzw. zewn trzne wej cia (np.
zewn trzne ródła zaopatrzenia) takie jak materiał produkcyjny k wymagany
przez sektor produkcyjny j, k = 1, ... , l, gdzie l liczba wej zewn trznych,
j = 1, ... , m,
th,j – wej cie innych zasobów, takich jak amortyzacja, ubezpieczenia h,
wymagane przez sektor j, h = 1, ... , g, gdzie g – liczba pozostałych zasobów,
j = 1, ... , m,
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xouti – całkowite wyj cie (poda , produkcja) dla sektora (produktu) i,
i = 1, ... , m,
xinj – całkowite wej cie dla sektora j uwzgl dniaj c produkt i, j = 1, ... , m,
fi – ko cowa (zewn trzna) sprzeda i zapasy produktu i, i = 1, ... , m.
Mo emy teraz przyst pi do formułowania kompletnego interwałowego
modelu wej cia-wyj cia do typowych zastosowa gospodarczych. Elementarne
odpowiadaj ce
danemu
sektorowi,
opisuj ce
całkowite
wyj cie,
zapotrzebowanie na zasób i, jest wyra one jako suma wszystkich
współczynników xi,j dotycz cych analizowanego sektora i odpowiedniej
warto ci ko cowego wyj cia fi :

xout i =

n
j =1

xi, j + f i .

(14)

Natomiast elementarne całkowite wej cie dla sektora j mo e by przedstawione
jako suma warto ci wszystkich wej zasilaj cych produkcj w danym sektorze:

xin j =

n
i =1

xi , j +

l
k =1

erk , j +

m
k =1

t h, j

(15)

Aby przej
do formułowania macierzowej postaci interwałowej analizy
wej cia-wyj cia, musimy podobnie jak to ma miejsce w klasycznym modelu,
zdefiniowa tzw. technologiczne współczynniki wej cia-wyj cia, okre laj ce
procentowy udział ka dego wej cia w całkowitym wej ciu dla konkretnego
sektora:

∇ ai , j =

xi , j
xin j

, ∇ erk , j =

erk , j
xin j

, ∇th , j =

t h, j

.

xin j

(16)

lub w postaci macierzowej:

[

A = ∇a i , j

]

n×n

[

, ER = ∇erk , j

]

l ×n

Na podstawie zale no ci (16) mo emy przekształci
interwałowego modelu wej cia-wyj cia do postaci:

xout i =

n
j =1

∇ai , j × xin j + f i

a nast pnie zast pi je macierzowym równowa nikiem:
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[

, T = ∇t h , j

]

m× n

(17)

główne równanie (14)

(18)

xout = A × xin + f

(19)

Je eli dla uproszczenia całego toku analizy zało ymy, e (I – A) −1 = L, przy
czym L – okre lamy jako tzw. interwałow odwrotn , kwadratow macierz
Leontiewa, to mo emy zapisa , e:

xout = (I – A) −1 × f = L × f.

(20)

Najcz ciej spotykane rozwi zania dla interwałowego modelu wej ciawyj cia bazuj na poszukiwaniu pewnych podmodeli, które maj na celu znale
warto ci osobno dla lewych i prawych granic interwałów opisuj cych koszt i
wielko produkcji. Rozwi zania takie, nie eliminuj ce z modelu odwracania
macierzy produkcyjnej, maj niewiele wspólnego z zasadami rz dz cymi
arytmetyk przedziałow . W odró nieniu od nich proponowane przez nas
rozwi zanie w pełni wykorzystuje metodologi interwałow , a ponadto w
aspekcie wyznaczania wielko ci produkcji w poszczególnych sektorach
eliminuje całkowicie konieczno odwracania interwałowej macierzy (I – A)
współczynników wej cia-wyj cia.
Mo emy zauwa y , e równanie (20), opisuj ce wielko prognozowanej
produkcji da si przekształci do równowa nej postaci:
(I – A) × xout = f

(21)

Zale no (21) jest niczym wi cej ni liniowym interwałowym równaniem
macierzowym. Problem rozwi zania modelu wej cia-wyj cia redukuje si wi c
do problemu znalezienia optymalnego algorytmu rozwi zywania interwałowych
układów równa , który oszacuje warto produkcji xout. Takim algorytmem jest
w tym przypadku zaproponowana w sekcji 2 metoda rozwi zywania
interwałowych układów równa . Dzi ki tej metodzie mo liwe jest uzyskanie
rozmyto-interwałowe warto ci prognozy w danym sektorze, opisuj cej
najbardziej prawdopodobne i maksymalne warto ci wielko ci produkcji.
Wykorzystuj c tak sformułowany interwałowy model wej cia-wyj cia,
mo na oszacowa wielko produkcji dla wszystkich wyrobów (produktów),
koszty funkcjonowania sektorów oraz ilo wymaganych zasobów wej ciowych.
Mechanizm ten pomaga unikn sytuacji nadprodukcji albo nadmiarowego
zu ycia surowców.
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5. PODSUMOWANIE
Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie propozycji metody
rozwi zywania interwałowych układów równa , która w jak najwi kszym
stopniu wyeliminuje wewn trzne problemy arytmetyki przedziałowej, dotycz ce
gwałtownego rozszerzania interwałów wynikowych w przypadku, gdy dany
algorytm zawiera du
liczb operacji mno enia i dodawania danych
interwałowych. Ponadto w pewnym stopniu zaproponowana metoda eliminuje
problem istnienia zera interwałowego, szczególnie w przypadku operacji
dzielenia. Warto wspomnie , e wynikiem działania zaprezentowanej metody s
warto ci rozmyte, mog ce w sposób bardziej szczegółowy (w stosunku do
zwykłych interwałów) opisywa niepewno parametrów w rozpatrywanych
zagadnieniach. Przedstawione podej cie zostało zilustrowane dwoma
przykładami, zwi zanymi ze wspomaganiem podejmowania optymalizowanych
decyzji gospodarczych i ekonomicznych. W pierwszym przykładzie
zastosowanie zaproponowanej metody wpłyn ło na zmniejszenie niepewno ci
współczynników wzgl dnej wa no ci
i polepszyło ich własno ci
asymptotyczne. Drugi przykład, dotycz cy analizy wej cia-wyj cia, przedstawia
jedynie fragment całej metody i posłu ył on tylko do prezentacji jednej z
mo liwych modyfikacji metody Leontiewa do postaci, w której mo liwe jest
wyeliminowanie etapu odwracania tzw. głównej interwałowej macierzy
technologicznej.
Rozpatrywane przykłady zastosowa pozwalaj wysnu wniosek, e
zaprezentowana metoda rozwi zywania interwałowych układów równa
liniowych jest uniwersalna i mo e by z powodzeniem stosowana w
zagadnieniach, które wymagaj rozwi zania równa interwałowych b d
układów równa interwałowych.
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