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سیستم فازی

محاسبه ی خروجی به ازای ورودی های دلخواه

تعداد قواعد حذف
شده

reduction ratio 

threshold

270.999

360.99

400.95

670.9

760.85

1520.8

انی تغییرات خروجی برحسب فاصله و درصد شارژ باتری، زم
 bmp=100 ،speed=10 ،incline=0که 

تعداد قوانین کاهش یافته پس از اعمال الگوریتم 
کاهش قواعد

هتم در نهایت با توجه به اینکه سیستم طراحی شده دارای قواعد زیتادی استت، کته
باعث پیچیدگی سیستم در عمل و هتم باعتث طتوالنی شتدن زمتان اجترای برنامته 

ه کمتترین ، برای ساده سازی سیستم با نوشتن برنامه ای در متلب، قواعدی کمیشود
پوشش برای کاهش قواعد از مفهومی به نام. تاثیر را در سیستم داشتند، حذف شدند

ی مجتاز استفاده شده و یک آستتانهcoverageداده ها به وسیله ی پایگاه قواعد یا 
∋ ρاگر . شدبرای کاهش پوشش در نظر گرفته ی کتاهش باشتد، هتر آستانه[0,1]

م شتوند بیشتتر استت، سیستتکمتر باشد، تعداد قواعدی که حتذف متیρچه مقدار 
ایتن الگتوریتم یتک رور ستری  بترای . شتودشود اما دقتت آن کتم متیتر میساده

cov(R′) ≤ cov(R)·ρتترین پایگتاه قواعدیستت کته در آن دسترسی به کوچتک

.باشد




