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Abstract The aim of the article is presenting the current state of ordered fuzzy
numbers development. New model of fuzzy number was invented in 2002 to over-
come drawbacks of classical (convex) fuzzy numbers. Two problems of management
accounting are considered. The first relates to the management of supply and de-
termining the optimal size of a delivery from outside, which minimize total costs,
when unit costs of delivery and storage are fuzzy. The second problem is related to
determination of Internal Rate of Return (IRR) for investments in which the value
of cash flow are not specified accurately.
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1. Introduction In our previous article [33] the initial version of Or-
dered Fuzzy Numbers has been presented, that originates from the classical
Zadeh’s model of fuzzy numbers. The Zadeh model is based on the concept
of membership function like all fuzzy sets and arithmetic operations defined
on them based on the Zadeh extension principle, however with their known
drawbacks. In the present article we will confine our interest to recent de-
velopments of the Ordered Fuzzy Number theory (OFN). In Section 2 we
give the definition of Ordered Fuzzy Numbers and main operations defined
on them as well as possible algebraic and topological structures to introduce
there, namely: partially ordered ring, linear space and lattice.

In Section 3 the initial definition will be extended to include as a par-
ticular case the space of all convex fuzzy numbers, even with discontinuous
membership functions. Section 4 is dedicated to functionals defined on the
space of Ordered Fuzzy Numbers that are important in engineering applica-
tions of fuzzy numbers. Those functionals are defuzzification ones and results
obtained in the fuzzy calculus map into the non-fuzzy, crisp world. In this
way the results can possess better interpretation and real application in the
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industry, technology (i.e. in control) as well as in the business (i.e. in decision
supporting systems).

Section 5 has been introduced for the readers, who are involved in the
related research on classical fuzzy sets and fuzzy numbers. There a set of
necessary motivations and interpretations is included.

A direct application of the calculus on OFN is contained in Section 6,
where two problems of management accounting are considered. The first re-
lates to the management of supply and determining the optimal size of a
delivery from outside, which minimize total costs, when unit costs of delivery
and storage are fuzzy. The second problem is related to the determination of
Internal Rate of Return (IRR) for investments in which the value of cash flow
are not specified accurately. Here the stochastic approach has been neglected
and the algebraic calculus on Ordered Fuzzy Numbers is used instead. Two
cases are consider: Step Ordered Fuzzy Numbers and Rational ones. Cash
flow is modelled with the use of Ordered Fuzzy Numbers and the problem
of determining IRR for a financial investment requires knowledge of positive
roots of a fuzzy polynomial. In the first case the polynomial is constructed
over a finite dimensional vector space, while in the second – the polynomial is
over a ring of Rational Ordered Fuzzy Numbers. In the first case the root is a
Step Ordered Fuzzy Number, in the second it is an Ordered Fuzzy Number.
By superposing a defuzzification functional on the solution a kind of decision
supporting system can be proposed.

As it was already stated by the author of [46] for many years the only tool
representing imprecise and vague notions was the probability theory. This
statement is not completely true because in [11] Dubois and Prade presented
an approach based on the possibility theory. In the approach objects and
variables attending values in the interval [0, 1] are used, however, they have
different interpretation than the level of truth.

In the opinion of the present authors, that approach and the possibility
theory do not attain any substantial application. Hence every suggestion to
substitute this tool by the approach related to fuzzy logic and fuzzy sets
leads to the question: is it worth to do this, and if yes then why? In the
present paper we will focus our fuzzy approach on applications to economical
problems, for which modelling the influence of imprecise quantities and pref-
erences on decision maker’s opinions is important. With the help of a fuzzy
number it is possible to express incomplete knowledge about a quantity giv-
ing the possible intervals of its realization, and writing it in the form of a
(subjective) function of the information, representing the capability degree
of this realization. In this case only one condition appears, namely capability
degrees may attain values from the interval [0, 1]. On the other hand one may
use a random variable, but in that case, however, we are forced to give the
probability distribution (even it is subjective) of the quantity. Then we have
to fulfil some constraint which follows from the definition of the probability.
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In the case of fuzzy numbers, on the other hand, the decision maker is com-
pletely free as far as the forms of the realization functions of the imprecise
quantity are concerned.

2. Main definition and structures The goal of the authors of the
previous papers [28–33] was to overcome the known drawbacks of the Zadeh
model by constructing a revised concept of a fuzzy number and at the same
time to maintain the algebra of crisp (non-fuzzy) numbers inside the con-
cept. In our investigations we wanted to some extent to omit the arithmetic
based on the both: Zadeh’s extension principle and interval calculus on the
α-section of membership functions of fuzzy numbers, and to be close to the
operation known from the real line. Descriptions of our generalized model of
fuzzy numbers given in our first papers can be reformulated in the following
definition.

Definition 2.1 Ordered Fuzzy NumberA (skierowana liczba rozmyta, OFN)
is an ordered par (f, g) of continuous functions f, g : [0, 1]→ R.

The set of all OFN we denote by R. The functions f and g are called
branches of fuzzy number A. Notice, that in our definition we do not
require that two continuous functions f and g are inverse functions of some
membership function. It means that referring to the classical fuzzy num-
bers defined by membership functions, in generale corresponding member-
ship function for OFN needs not to exist. The above definition of the Or-
dered Fuzzy Numbers has been recently generalized in [36] by admitting for
the pair (f, g) to be functions of bounded variation (see the next section and
Definition 2.).

To be in agreement with further and classical denotations of fuzzy sets
(numbers), the independent variable of the both functions f and g is denoted
by y (or s), and the values of them by x. The continuity of both parts implies
their images are bounded intervals, say UP and DOWN , respectively (Fig.
1a). We could use symbols to mark boundaries for UP = [lA, 1−A] and for
DOWN = [1+

A, pA] in Figure 1. In general those intervals need not to be
proper.

If we assume, additionally, that 1)f is increasing, and g is decreasing,
and such that 2) f ¬ g (pointwise), we may define the membership function
µ(x) = f−1(x), if x ∈ [f(0), f(1)] = [lA, 1−A], and µ(x) = g−1(x), if x ∈
[g(1), g(0)] = [1+

A, pA] and µ(x) = 1 when x ∈ [1−A, 1
+
A].

In this way we have obtained the membership function µ(x), x ∈ R. When
the functions f and/or g are not invertible or the condition 2) is not satisfied
then in the plane x − y the membership curve (or relation) can be defined,
composed of the graphs of f and g and the line y = 1 over the core {x ∈
[f(1), g(1)]}. Notice that in general f(1) needs not be less than g(1). In this
way we can reach improper intervals for [lA, 1−A] or [1+

A, pA] which have been
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already discussed in the framework of the extended interval arithmetic by
Kaucher in [24].

It is worthwhile to point out at this place that a large class of Ordered
Fuzzy Numbers (OFN’s) represents the whole class of convex fuzzy numbers
( [5, 7, 14,25,45,62]) with continuous membership functions.

In Fig. 1 to the ordered pair of two continuous functions, here just two
affine functions, corresponds a membership function of a convex fuzzy number
with an extra arrow which denotes the orientation of the closed curve formed
below.

A pair of continuous functions (g, f) determine different Ordered Fuzzy
Number than the pair (f, g); graphically the corresponding curves determine
two different orientations of 2 Ordered Fuzzy Numbers.

Notice that if some of the conditions 1) or 2) for f and g formulated above
are not satisfied the construction of the classical membership function is not
possible. However, in the previous paper [50] Prokopowicz has introduced the
’corresponding’ membership function.

Let A = (fA, gA) , B = (fB, gB) and C = (fC , gC) be Ordered Fuzzy
Numbers. Sum C = A+ B, product C = A · B and division C = A÷ B are
defined in R as follows :

fC(y) = fA(y) ? fB(y) i gC(y) = gA(y) ? gB(y),

where ”?” denotes ”+”, ”·” i ”÷”, respectively, and A÷B is defined when
fB(y), gB(y) 6= 0 for each y ∈ [0, 1].

Many operations can be defined in this way, suitable for the pairs of
functions. Fuzzy Calculator has been already created as a calculation tool,
by our co-worker Mr. Roman Koleśnik [27]. It lets an easy future use of all
mathematical objects described as Ordered Fuzzy Numbers.

Let r ∈ R and denote by r† the constant function r†(s) = r for any
s ∈ [0, 1]. Then r‡ = (r†, r†) is the Ordered Fuzzy Number represented in R
(the crisp real) number r.

Subtraction in R is defined as addition of opposite number, i.e.. −A =
(−fA,−gA). It is obvious that A + (−A) = 0‡. Power is defined iteratively:
An = An−1A = ((fA)n, (gA)n). It is easy to show that the field (ciało) (R,+, ·)
is imbedded in the algebra (R,+, ·). The algebra (R,+, ·) is a commutative
ring with the unit.

Notice that as long as we are adding Ordered Fuzzy Numbers which
possess their classical membership functions, and moreover, are of the same
orientation, the results of addition is in agrement with the α-cut and interval
arithmetic known for the classical fuzzy numbers of Zadeh. However, this does
not hold, in general, if the numbers have opposite orientations, for the result
of addition may lead to improper intervals as it was noticed already in [32]. In
this way we are close to the Kaucher arithmetic [24] with (improper) directed
intervals, i.e. such [n,m] where n may be greater than m.
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The set R with addition and multiplication by scalar (rA = (rfA, rgA))
forms the linear space over the field of real numbers. If in this space we define
the norm by ||A|| = max( sup

s∈[0,1]
|f(s)|, sup

s∈[0,1]
|g(s)|), then this Banach space is

isomorphic to the Cartesian product of the classical Banach space of contin-
uous functions on the interval [0, 1]. Moreover, R is a Banach commutative
algebra with the unit.

The partial order relation [6] on the set of OFN may be defined by:

A ¬ B ⇔ ∀s ∈ [0, 1] [fA(s) ¬ fB(s) ∧ gA(s) ¬ gB(s)] . (1)

We say that A = (fA, gA) is non-negative if A  0‡, i.e.

fA  0 and gA  0. (2)

For two numbers A and B we may define their infimum: inf(A,B) = C ,where
C = (inf(fA, fB), inf(gA, gB)), and in analogous way their supremum, we get
the next structure on R, namely the lattice. Its sublattice will be a chain of
Ordered Fuzzy Numbers related to real numbers.

If A ¬ B, then the set [A,B] = {C ∈ R : A ¬ C ¬ B} will be a
sublattice of the lattice (R,¬).

It is well known that each continuous function may be approximated by
a polynomial function. This feature can be transformed into OFN and to
distinguish in R a subalgebra Rw. We say that A = (f, g) ∈ Rw if f, g are
rational functions. The elements of subalgebra Rw will be called rational Or-
dered Fuzzy Numbers.

3. Generalized definition of OFNs On Fig. 1 we present a particular

Figure 1: Membership function of Ordered Fuzzy Number.

example of OFN with two branches composed of affine functions and the
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corresponding membership functions with the orientation denoted by the
arrow. Notice that OFN is represented in the co-ordinate system y−x, while
its membership function – in a classical for: in the system x − y. Moreover,
if the functions representing the branches (f, g) of OFN are affine, then the
quadruple of numbers [f(0), f(1), g(1), g(0)] represents uniquely this number.
Then the arithmetic operations of addition, subtraction and multiplication
by a scalar are compatible with the linear operations in the space R4.

Notice that the set of all pair of functions in which the first element is
increasing and the second is decreasing, while the first function attains values
less then those of the second, is a subset of R which represents the class of
all convex fuzzy numbers with continuous membership functions.

If we take the classical definition of convex fuzzy number [45] then we
can see that membership functions need not to be continuous functions on
R. Hence in order to include in the our model all convex fuzzy numbers as a
subset we have generalized Definition 1 and weaken the continuity condition
of the pair f, g.

In order to include in the space of Ordered Fuzzy Numbers all convex
fuzzy numbers (CFN) Definition 1 has been generalized in [36] by admitting
for the pair (f, g) to be functions of bounded variation, BV.

Definition 3.1 By an Ordered Fuzzy Number we understand a pair of
functions (f, g) defined on the unit interval [0, 1], which are of bounded vari-
ations.

In this way the space R is somehow enlarged to the space 1 RBV . Func-
tions in BV(0,1) are continuous ( [47]) with except for a countably number
of points. In this way to any CFN with a right-continuous membership func-
tion [7] we can relate two OFNs: they will differ by their orientations. It is
obvious that we may introduced the same operations as in the case of R with
a small correction: division A ÷ B is defined, if the functions |fB| and |gB|
are bigger than zero. Moreover, the space RBV can be formed as a Banach
space by introducing the norm based on the total variation [1].

It is worthwhile to point out that a class of Ordered Fuzzy Numbers
represents the whole class of convex fuzzy numbers (CFN).

Important consequence of this fact is the possibility of introducing a
subspace of OFN composed of pairs of step functions [40, 41]. If we fix a
natural number K and split [0, 1) into K − 1 subintervals [ai, ai+1), i.e.
K−1⋃
i=1

[ai, ai+1) = [0, 1), where 0 = a1 < a2 < ... < aK = 1, and define

a step function f of resolution K by putting ui on each subinterval
[ai, ai+1), then each such function f is identified with a K-dimensional vec-
tor f ∼ u = (u1, u2...uK) ∈ RK , the K-th value uK corresponds to s = 1,
1There are continuous functions on [0, 1] which are not of bounded variation.
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i.e. f(1) = uK . Taking a pair of such functions we have an Ordered Fuzzy
Number from RBV . Now we introduce

Definition 3.2 By a Step Ordered Fuzzy Number A of resolution K we
mean an ordered pair (f, g) of functions such that f, g : [0, 1]→R are K-step
functions.

We use RK for denotation the set of elements satisfying Def. 3.2. An
example of a Step Ordered Fuzzy Number and its membership function are
shown in Subsection 6.2 on Fig. 3 (where for the better image the vertical
intervals connecting steps of the functions have been drawn). The set RK ⊂
RBV has been extensively elaborated by our students in [18] and [44]. We
can identify RK with the Cartesian product of RK × RK since each K-step
function is represented by its K values. It is obvious that each element of the
space RK may be regarded as an approximation of elements from RBV , by
increasing the number K of steps we are getting the better approximation.
The norm of RK is assumed to be the Euclidean one of R2K , then we have
a inner-product structure for our disposal. The subspace of Step Ordered
Fuzzy Numbers (SOFN) is - from numerical point of view - more suitable in
applications, and gives the possibility to approximate elements of the whole
space RBV .

4. Defuzzification functionals Important role in applications of fuzzy
numbers to technological problems play fuzzy inference systems. Especially
in fuzzy control problems one uses fuzzy inference systems [8, 49] which are
based on fuzzy rules, where a fuzzy conditional part (i.e premise part) is
linked with a fuzzy conditional part, (i.e. consequent part) by If–Then terms.
If a consequent part of a fuzzy rule is fuzzy, i.e. it represents a fuzzy set, then
a procedure is needed, in the course of which to a fuzzy set or a fuzzy number
a real number is attached. Such procedures are realized by functionals. Let
c ∈ R and A ∈ R.

Definition 4.1 A mapping φ from the space R (or RBV ) of all OFN’s to
reals is called a defuzzification functional if is satisfies:

1. φ(c‡) = c ,

2. φ(A+ c‡) = φ(A) + c ,

3. φ(cA) = cφ(A) , for any c ∈ R and A ∈ R ,

4. φ(A)  0, if A is non-negative (cf. (2)) ,

where c‡(s) = (c, c) , s ∈ [0, 1] represents the crisp number c.
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From Definition 4.1 it follows that defuzzification functional must be
homogeneous of order one, restrictive additive, normalized and somehow
monotonous.

In the case of the space R, thanks to the Banach–Kakutami–Riesz the-
orem [1] applied to the ad-joint space C([0, 1])∗, each linear and bounded
functional on R = C([0, 1])× C([0, 1]) satisfying the conditions 1) and 4), is
represented by

φ(f, g) =
∫ 1

0
f(s)ν1(ds) +

∫ 1

0
g(s)ν2(ds), (3)

for arbitrary f, g ∈ C([0, 1]), with two nonnegative Radon measures (ν1, ν2)
on [0, 1], such that ν1([0, 1]) + ν2([0, 1]) = 1 . Since each Radon measure on
[0, 1] is represented by a function of bounded variation, we have

φ(f, g) =
1∫

0

f(s)dh1(s) +
1∫

0

g(s)dh2(s) (4)

for an arbitrary pair (h1, h2) of nonnegative functions of bounded variation
on [0, 1] that satisfy

∫ 1
0 dh1(s) +

∫ 1
0 dh2(s) = 1, in view of 1) of Definition 4.1.

If we substitute h1(s) and h2(s) with λH(s) and (1 − λ)H(s), where
0 ¬ λ ¬ 1, and H(s) is the step Heaviside function (with the step at s =
1), we may obtain all classical linear defuzzification functionals known for
fuzzy numbers of Zadeh [7, 53], namely: MOM (middle of maximum), FOM
(first of maximum), LOM (last of maximum) and RCOM (random choice of
maximum), depending on the choice of λ; for example if for h1(s) i h2(s) we
put 1/2 H(s), then we get MOM:

φMOM (f, g) = 1/2(f(1) + g(1)).

In our new model we can defined a number of linear and non-linear de-
fuzzification functionals [39, 64], as an example of a nonlinear functional is
the counterpart of the center of gravity defuzzification one, denoted by φCOG
and defined as

φCOG(f, g) =



1∫
0

f(s)+g(s)
2 |f(s)−g(s)|ds

1∫
0

|f(s)−g(s)|ds
, when

1∫
0
|f(s)− g(s)|ds 6= 0

1∫
0

f(s)ds

1∫
0

ds

, when
1∫
0
|f(s)− g(s)|ds = 0.

(5)
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Definition 4.2 We say that a defuzzification functional φ is sensitive to
orientation (or shortly - orientation sensitive) if there exists a fuzzy number
(f, g) ∈ R such that

φ(f, g) 6= φ(g, f) .

This class of functionals is recently discussed by Dobrosielski in [9] and
Bednarek [2]. It is obvious that neither COG nor MOM are orientation sen-
sitive and two other are sensitive.

Another nonlinear functional was originally proposed in [64], and called
defuzzification by the geometrical mean, and defined by the formulae

φGM (f, g) =
g(1)g(0)− f(0)f(1)

g(1) + g(0)− (f(0) + f(1))
, (6)

if f(s) ¬ g(s) or g(s) ¬ f(s) for s ∈ [0, 1] and f(0) 6= g(0) , and if f(0) = g(0)

and f(1) = g(1), then φGM (f, g) =
f(1) + f(0)

2
, and

φGM (f, g) =
f(1) · g(0)− f(0) · g(1)
f(1) + g(0)− f(0)− g(1)

(7)

in all other cases. In this case we can show [52] that φGM possesses all prop-
erties formulated in Def. 4.1.

Yager and Filev [65] have proposed for convex fuzzy numbers more gen-
eral defuzzification functional and called it BADD (BAsic Defuzzification
Distribution) as

ψBADD(µA;λ) =

∫∞
−∞ x · [µA(x)]λ dx∫∞
−∞ [µA(x)]λ dx

, (8)

where µA is a membership function of a fuzzy number A form CFN, and
λ ∈ [0,∞). Notice that this functional is somehow related to the center of
gravity of a figure represented on the plane by the power λ of the function
µA. However, taking the power µλ(·) one has to remember that in the set
of CFN this operation is defined on α-sections of the membership function
µ. In particular, if we want to multiply two membership functions µ1 and
µ2, corresponding to two numbers A1 and A2 then the result A3 with the
membership function µ3, is composed of its α-section, defined by:

A3α = A1α ·A2α for α ∈ [0, 1] , (9)

where Aiα denotes α-section of the membership functions µi, i = 1, 2, 3, i.e

Aiα = {x ∈ R : µi(x)  α} .
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In (9) the dot · denotes the interval product 2 .
How to pass form BADD for CFN to its counterpart in the space R?

First notice that if one takes A as an element of the space of CFN then it is
represented by a membership function µA which may possess two represen-
tations in the space of OFN, say a pair (fA, gA) or a pair (gA, fA). Take the
first pair and write

µA(σ) ∼ (fA(σ), gA(σ)) , then [µA(σ)]λ ∼ (fλA(σ), gλA(σ)),

where fλA(σ) = fA(σ
1
λ ) , gλA(σ) = gA(σ

1
λ ) . Now, using the definition of

the center of gravity, we obtain

ψBADD(µA;λ) =

∫∞
−∞ x · [µA(x)]λ dx∫∞
−∞ [µA(x)]λ dx

=

∫ 1
0
fA(σ

1
λ )+gA(σ

1
λ )

2

∣∣∣fA(σ
1
λ )− gA(σ

1
λ )
∣∣∣ dσ∫ 1

0

∣∣∣fA(σ
1
λ )− gA(σ

1
λ )
∣∣∣ dσ

=

{
s := σ

1
λ ⇒ σ = sλ

}
=

∫ 1
0
fA(s)+gA(s)

2 |fA(s)− gA(s)| d(sλ)∫ 1
0 |fA(s)− gA(s)| d(sλ)

=

∫ 1
0
fA(s)+gA(s)

2 |fA(s)− gA(s)|λsλ−1ds∫ 1
0 |fA(s)− gA(s)|λsλ−1ds

=
λ
∫ 1
0
fA(s)+gA(s)

2 |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

λ
∫ 1

0 |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

=

∫ 1
0
fA(s)+gA(s)

2 |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds∫ 1
0 |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

:= φBADD(A;λ).

Notice that the same result can be obtained if we take the opposite orien-
tation, i.e. the representation (gA, fA). Hence, for OFN we may introduce the
following definition of the basic defuzzification distribution functional
for A = (fA, gA) ∈ R, as:

φBADD(A;λ) =

1∫
0

fA(s)+gA(s)
2 · |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

1∫
0
|fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

,

where λ ∈ [0,+∞).
It is obvious that for λ = 1 we obtain the value of the center of gravity

functional φCOG(A). The interesting case corresponds to the situation when
λ tends the infinity. For the case of discrete fuzzy numbers this problem was
considered by the authors of [65]. The cases with continuous membership

2If we want to multiply two intervals [a1, b1] and [a2, b2] then the result is
the interval defined as [a3, b3], where a3 = min{a1b1, a1b2, a2b1, a2b2} and b3 =
max{a1b1, a1b2, a2b1, a2b2}.
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function µA and for OFN with continuous fA and gA, have been recently
investigated by [59].

In the space of Step Ordered Fuzzy Numbers RK nonlinear continuous
defuzzification functional H : RK × RK → R satisfying conditions 1)– 3) of
Definition 4.1 have the following form [56]:

H(u, v) = u1+G(u2−u1, u3−u1, ..., uK−u1, v1−u1, v2−u1, ..., vK−u1) , (10)

where
u = (u1, ..., uK) , v = (v1, ..., vK)

and G is a continuous and homogeneous function of order one of 2K − 1
variables. It is evident that any component of the vector (u, v) may substitute
u1 in this representation. The condition 4) of Definition 4.1 will be satisfied
if the function H is non-negative on the positive cone of R2K . This introduce
an extra constrain on the function G.

Remark: If we use the above representation then one can prove that
the composition of an arbitrary multivariant continuous function F , depend-
ing on k variables, homogeneous of order 1, which at the same time is re-
stricted additive, and positive (exactly, nonnegative) on the positive cone of
Rk, and superposed with k defuzzification functionals ϕ1, ϕ2, ..., ϕk, gives a
new defuzzification functional. In other words: F ◦ (ϕ1, ϕ2, ..., ϕk) is a new
defuzzification functional in R (or in RK). Here k may be an arbitrary natu-
ral number. Moreover, in the space RK this functional has the representation
(10).

In the space R, by putting in the arguments of the function F defuzzifi-
cation functionals ϕ1, ϕ2, ..., ϕk, we obtain:

F (ϕ1, ϕ2, ..., ϕk) = ϕj +G(ϕ1−ϕj , ϕ2−ϕj , ..., ϕk−ϕj) for 1 ¬ j ¬ k , (11)

where G is homogeneous of order 1 and depends on k − 1 variables, and
between them the argument ϕj − ϕj does not appear. In fact, values of the
function G are given by values of F , in which the argument j is put equal to
zero. The problem of a uniform approximation of defuzzification functionals
on the space R has been recently discussed by the present authors in [42].

Since the space RK is isomorphic to RK × RK , from the Riesz theorem
and the condition 1) of Definition 4.1 it follows that each linear defuzzification
functional on RK may be represented as:

H(u, v) = u · b+ v · d (12)

for some vectors b , d from the positive cone of RK fulfilling the condition:
1 ·b+1 ·d = 1, where · denotes the inner product in RK , 1 = (1, 1, ..., 1) ∈ RK ,
and the pair (1, 1) corresponds to the real number 1 in the spaceRK . It means



58 Fuzzy calculus with applications

that the defuzzification functional is represented by a vector (b, d) from the
positive cone of R2K . Functionals φj = ej , j = 1, 2, ..., 2K, where ej ∈ R2K

have zero components except for 1 standing at the place j, form a basis of the
space RK∗ adjoint to the space RK ; they are called fundamental functionals.

Notice that each function ψ of real variable z may be transformed into the
function of fuzzy variable from RBV , or from RK . Each Ordered Fuzzy Num-
ber from RK is a pair of vectors, each from RK , denoted here by (u, v), where
u = (u1, ..., uK) and v = (v1, ..., vK). Hence the fuzzy counterpart of the func-
tion ψ at the fuzzy argument (u, v) is a pair (ψ(u1), ..., ψ(uK), ψ(v1), ..., ψ(vK))
in RK . For such counterpart we will use the denotation ψ ◦ u, ψ ◦ v and
ψ ◦ (u, v).

5. Motivations and interpretations
One of our main aims while introducing OFN in 2002 was to solve an

algebraic equation A + X = C for any fuzzy number A and C, knowing
from the extension principle of Zadeh [67], that the fuzziness of the resultant
(sum) of operation (addition) is bigger than the fuzziness of its components.
It implies that this equation may not possess solution for some pairs of fuzzy
numbers A,C. (N.B. One can see here some similarity with the discovering
complex numbers and the question how to solve the quadratic equation x2 +
1 = 0 between reals.)

To make some comparison between CFN and OFN we make a brief re-
view of the recent literature. Of course our investigation were not only in the
literature aiming at the improvement of CFN. Generalizations of CFN have
been discussed by Sanchez [57] and Klir [26], as well as by Drewniak [14]
and Wagenknecht [62]. Most of them are rather unsatisfactory and new ap-
proaches could be required as well as more general definitions. This rises the
heavy argument for those who still criticize the fuzzy number calculus. For-
tunately, after the idea of Ordered Fuzzy Numbers had been presented, it
was noticed by both Dubois and Prade in their recent publications [12, 13],
that something is missing in the definition of the (convex) fuzzy numbers and
the operations on them. It was done recently by the two of us (W.K., P.P.)
and our coworker D. Ślȩzak in a number of publications [27–29, 31, 32, 34]
where we have introduced and then developed main concepts of the space of
Ordered Fuzzy Numbers.

The recent paper [54] deals with solutions of fuzzy equations based on
Kaucher arithmetic [24] and its extension to fuzzy sets and numbers. In
the paper [21] the author describes a solution set for a fuzzy interval linear
system. He calls this set a united solution set working with the classical fuzzy
intervals as well as with more general object of the fuzzy class theory (FCT).
However, those object have nothing to do with our OFN because there the
solution set is described by a set of inequalities.

The main difference between our OFN and that of [54] concerns one point
in our definition. An OFN is a pair of real-valued functions (f, g) defined on
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[0, 1], with no restriction of their monotonicity. Moreover, we do not require
that f(s) ¬ g(s) for any s. However, similar to [54] as well as to [16] the set of
all OFNs contains the set of all CFN with continuous membership functions.
Another difference between our approach and that of [54] concerns opera-
tions. Operations on OFN are naturally defined as algebraic operations on
pairs of real-valued functions, which have the common domain of definition,
i.e. the interval [0, 1], with all properties and restrictions known in the algebra
of functions. Of course, like in the Kaucher interval arithmetics, we may ob-
tain as results of operations improper convex fuzzy numbers, i.e. OFN which
cannot be represented as convex fuzzy numbers, because they do not possess
membership functions. However, they possess membership curves (relations).
Moreover, operations on OFNs possess all laws required to form of them a
distributive ring (an algebra) in which the multiplication is distributive with
respect to the addition.

Moreover, we were forced to change all operations on the ”new” fuzzy
numbers. However, the new operations are compatible with the addition and
multiplication for convex fuzzy numbers, however, under the conditions, that
the numbers are of the same orientation, i.e. positive. The operation of sub-
traction leads to different results in comparison with the classical one, based
on the Zadeh extension principle or the interval calculus.

Our definition of the Ordered Fuzzy Number contains in fact a pair of
Gradual Numbers, in the sense of Dubois and Prade [13, 15]. Moreover, our
defuzzification operators (in the linear case, at least) are defined exactly
as the integral, cf. (3); however, this is the Stieltjes integral. In [13] the
characteristic fact for the operation on gradual elements is that the addition
of two gradual elements is defined exactly as our operation of addition of
OFN’s. But the same is done with fuzzy darts of Goetschel in [17], when
the author introduced the linear structure. However, his definition does not
correspond to subtraction of fuzzy numbers in [10], but to that stated in [16].
The latter is similar to that for OFNs. In [58] weighted average of the area
under inverses of membership function of CFN, according to [16], has been
used to introduce ranking between fuzzy numbers.

One of our remarks concerns the interpretation of orientation of Ordered
Fuzzy Numbers as a result of some fuzzy observation (cf. [32]) taken in some
time period, which can be parameterized by the arc length of the member-
ship curve. The fuzzy observation (of some physical experiment) begins and
ends in finite ”time”, during which we are remembering the observed out-
comes together with the degrees of their membership to the considered fuzzy
concept.

Interpretation of the Ordered Fuzzy Numbers is compatible with the gen-
eral idea of the fuzzy sets. However, there exists a new property - the orien-
tation. By using OFNs we can describe any imprecise value in the real-life
processes [38]. The parts up-branch and down-branch of OFN can be related
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to an opinion of an expert about dynamic changes of the analyzed value. The
up-branch describes the behaviour of the value before the very moment when
the opinion was made, and the down-branch describes value in afterwards.
In that way we expand existing interpretation of fuzzy numbers. We can still
use OFNs in the way as usual when we ignore the orientation, but we can also
use the orientation to put more complex information about the evaluation
made by OFNs.

Let us look for examples which can help us in understanding the features
of Ordered Fuzzy Numbers [33, 35]. Let us consider a financial company,
which has two units A and B. An expert made opinion about the income
of both units. For A he said: ”income is stated on level 4 millions and this
is a downward trend”. For B he said: ”income is stated on level 3 millions
and this is a upward trend”. He could describe incoming of both units by
two (convex) fuzzy numbers. However, how to describe the trend and the
escalation of that trend? Are convex fuzzy numbers or that of L − R type
sufficient? The answer is no or difficult to give, at least. In the model we
have recently proposed, such trend and its escalation is possible to describe
in the most natural way, by equipping each fuzzy number with an additional
feature, called the orientation.

In the next example let us consider a couple: Mr. Big and Mrs. Big.
Mr. Big made during the last 5 years 75, around 80, 65, 77, 70 (everything
in thousand US dollars). This may be described by a convex, positive fuzzy
number H with a support reaching from, say, 60 to 81, linearly growing
from zero to one on the interval [60, 65] and dropping back to 0 on the
interval [80, 81]. Now, Mrs. Big also has some earnings. For the tax reasons,
it is inconvenient for them to exceed 100, however, to support their lifestyle
it is unacceptable to make less. The goal is the crisp 100. As a freelance,
she can adopt her level of income to that of her husband. Her income W
should be calculated from the fuzzy algebraic equation W = 100 −H since
it must be is related to the fuzzy income H of her husband Mr. Big. Notice
that in the classical model of convex fuzzy numbers this algebraic equation
addition has no solution for the crisp total income 100 of the couple. However,
working with our new model of Ordered Fuzzy Numbers such an equation
has solution, when the both fuzzy incomes H and W are represented by two
of both Ordered Fuzzy Numbers. Moreover, the sum H+W makes sense and
gives a crisp number 100. It is the orientation – the new feature of OFN’s
– which is responsible for it as well as the operation of addition. Moreover,
the orientations of the fuzzy incomes of Mr. Big and Mrs. Big are different.
The Ordered Fuzzy Number W with the support reaching from 19 to 40, is
linearly growing from 0 to 1 on the interval [19, 20] and dropping back to 0
on the interval [35, 40]. Graphs of those two numbers and their crisp sum 100
presents Fig. 2.

Economists often assume that the aim of the firm’s activity is to maxi-
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Figure 2: Membership functions of OFN from the example of Mr. Big and
Mrs. Big. Here H = (60 + 5s, 81 − s), B = (40 − 5s, 19 + s), s ∈ [0, 1]. Then
100‡ = H +W = (100, 100), s ∈ [0, 1].

mize the profit, which arrives as the difference between total revenue (TR)
and total cost (TC). The total revenue is the value of goods sold by the firm
in a given time period. On the other hand the total cost is the value of all
production components used in that period. One of the ways of evaluating an
investment project of a firm is to compare anticipated expenditures with the
financial and others benefits which the firm expects to achieve. Moreover, it
is hard to disagree with opinion that among all different investors’ activities,
the economical planning is very sensitive to the financial market which is
the most uncertain. The main reason is the fact that huge amount of infor-
mation is reflected in the financial market, and everything that happens in
the world has an effect on quotations of financial instruments. However, the
knowledge about the actual level of changes, their ranges and expected di-
rections of changes is crucial also. In this place the concept of Ordered Fuzzy
Numbers could be very helpful, especially because of their rather simple im-
plementation and processing. An interesting example of the use of OFN in
this respect has been recently proposed by the author of [23]. He proposed to
model perspective income and total cost of a firm using the model of OFN.

6. Two problems from administrating accounting
In this section we present the applicability of the fuzzy approach to prob-

lems in economics and finance. Fuzzy numbers give one of possible means to
model incomplete and vague human’s knowledge about the environment as
well as the human’s preferences and uncertainty. Fuzzy numbers may play
the similar role in modelling to that of the probabilistic approach. On the
other hand they can build the simpler model of human’s knowledge and
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preferences. Consequently decision supporting systems based on this model
may be very helpful. One problem originating from administrating account-
ing, deals with the determination of an economic order quantity (EOQ) in
a variable competitive environment and imprecise and vague data. Another
problem arrives when a comparison between mutually exclusive investment
alternatives is performed using the internal rate of return (IRR).

6.1. Inventory optimization with fuzzy unit costs
Let us consider one of the most fundamental problems of administrating

accounting, namely inventory management. Effective inventory management
affects the liquidity of a company, the cost of storage and an uninterrupted
production process. Maintaining excessive, as well as, too low inventory lev-
els leads to a reduction in the efficiency of the company. Too much inventory
generates costs associated with maintenance of warehouse space, inventory
storage costs and costs of frozen capital. Too low inventory levels can in-
terfere with the production process and sales through the lack of materials
or finished products. Here you can find many points of emerging risks. A
too long period of holding stocks results in an increase of cost of production
and worsens the company’s financial situation. The size of stocks should re-
sult from the current business demand for materials and goods. At the same
time analyzing the efficiency of warehouse management one must take into
account the adverse factors of increasing inventory turnover ratios such as:
ordering cost increases due to more frequent purchases, the risk of inventory
shortages, disrupting of the rhythm of production, loss of customers.

The present formulation is in the frame of the economic order quantity
model (EOQ) and similar to that proposed in the set of CFN by [61] and
repeated by [46]. It will be easy to see that the arithmetic of OFN manifests
its superiority over the arithmetic of Convex Fuzzy Numbers (CFN), and
the complex calculation performed by other authors of [61] and [46] can be
omitted. What we need only is the choice of the defuzzification functional,
which suits the decision maker at most.

We consider and abstract inventory item. To estimate the cost of inventory
we formulate main assumptions for EOQ model:
- the abstract inventory item is split into units,
- we are referring to some time unit, say one year,
- the demand is constant in time,
- the sell is uniform in time and known,
- the next supply arrives when the stock is empty.

Let us start with deterministic formulation in which the following objects
appears:
D –annual inventory demand, measured in number of units,
Q – order quantity, measured in number of units,
cz – unit purchase cost,
cq – transportation cost of a single delivery,
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cm – unit inventory cost.
The assumption about each supply makes possible to simplify the problem

and to state that the average level of inventory is Q/2. However, the the
statement that the annual frequency of delivery D/Q is obvious. Now we
can write the general expression for the total cost K(Q), as the sum of the
purchase cz ·D, the storage cost cm ·Q/2, and the cost of delivery cq ·D/Q
i.e.

K(Q) = czD + cq
D

Q
+ cm

Q

2
. (13)

Hence the inventory optimization problem requires to find the minimum of
the cost function K(Q) in Eq.(13). The argument of the minimum gives the
optimal value of the order quantity, called economical order quantity (EOQ).
Notice that in (13) the first component does not depend on Q, and the search
for the optimal value is independent of cz. From this expression the optimal
value is calculated according to

arg{min(K(Q) : 0 < Q ¬ D} .

More complex problem can be also formulated, in which the rebate can
be incorporated, the cost of frozen capital as well the assumption concerning
the next supply will be omitted and the so-called security stock appears. In
this way some dynamics will enter our optimization problem. Those more
general cases will be considered in next papers. 3.

Our aim is to give general solution of the optimization problem with the
cost function in (13) when D, cq, cm are fuzzy and represented by Ordered
Fuzzy Numbers.

It will be easy to see that the arithmetic of OFN manifests its superiority
over the arithmetic of Convex Fuzzy Numbers (CFN), and the complex cal-
culation performed by other authors of [61] and [46] can be omitted. What
we need only is the choice of the defuzzification functional, which suits
the decision maker at most.

Let φ(·) be the defuzzification functional chosen by the decision maker.
Then the problem of its minimal value on the fuzzy cost K(Q) gives us the
economic order quantity. Writting explicitly

find arg{minφ(K(Q)) : Q ∈ R} . (14)

It is rather obvious that if in (14) Q ∈ RK (i.e. Q is SOFN) appears instead
of Q ∈ R the solution is searched by solving a system of 2K equations for
crisp values. We are rather interested in the full space OFN.

The question arises: how to find the minimum of the functional? The
answer is rather obvious and comes from the physics [3], and it is formulated

3 In the position [46] the author gave a solution Q = 46 with the crisp values D =
1000, cq = 8 i cm = 8; unfortunately her solution has a mistake: the poper value should be
Q = 48. Then the number of delivers will approximately 21.
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as the stationary action principle: the minimum of the functional appears at
the argument Q at which its first variation (the Gâteaux derivative) vanishes.
Calculating the first variation of φ(K(Q)) with respect to Q under given D, cq
and cm, we get

δφ(K(Q)) = ∂Kφ(K)∂QK(Q)δQ . (15)

Here ∂Kφ(K) and ∂QK(Q) denote functional derivative. Due to the arbi-
trariness of δQ, the vanishing δφ(K(Q)) = 0 implies

∂Kφ(K)∂QK(Q) = 0 ,

and the argument Q∗, at which the product of the derivatives vanishes, con-
structs the solution of our optimization problem.

To illustrate let us consider a class of linear functionals given by (4). Let us
denote branches of the fuzzy numberK(Q) by (fK , gK), and for the remaining
quantities we assume the denotation with the appropriate subscripts, i.e.

Q = (fQ, gQ) , D = (fD, gD) , cq = (fq, gq) , cm = (fm, gm) , cz = (fz, gz) .
(16)

Then the linear functional on the fuzzy total cost K(Q) will have the form

φ(K(Q)) = φ(fK , gK) =
∫ 1

0
fK(s)dh1(s) +

∫ 1

0
gK(s)dh2(s) , (17)

where

fK(s) = fD(s)fz(s) +
fq(s)fD(s)
fQ(s)

+ fm(s)
fQ(s)

2
(18)

and similarly for gK(s). Now performing the differentiation in (15) under the
form (17), and by substituting (18), we obtain

δφ(K(Q)) =
∫ 1

0

(
−fq(s)fD(s)

(fQ(s))2 +
fm(s)

2

)
δfQ(s)dh1(s) + (19)

∫ 1

0

(
−gq(s)gD(s)

(gQ(s))2 +
gm(s)

2

)
δgQ(s)dh2(s) .

Notice, that the vanishing integrals do not lead to any solution: we need
some assumptions about the terms appearing under the integrals. Hence one
has to consider two exclusive cases 4.

We can consider two cases:
Case A: Functions h1 are h2 are absolutely continuous, and
Case B. Functions h1 and h2 are singular, i.e. almost everywhere h′1(s) i
h′2(s) vanish.

It is interesting to notice that in both cases the particular forms of h1

and h2 in (17) are not important for optimal value of Q. In the present case,
however, we formulate

4Each function from BV(0,1) may be represented as a sum of two functions: one of
absolute continuity the other - singular [47].
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Theorem 6.1 If the total inventory cost K(Q) arising from fuzzy unit costs
of delivery cq and of inventory cm, and the annual demand D, is given by
Eq.(13) and the decision maker chooses the defuzzification functional φ in
(17), then in the case A economic order quantity is given by

q∗ = φ(Q∗) ,with Q∗ = (f∗Q, g
∗
Q) , (20)

where

f∗Q(s) = (
2fD(s)fc(s)
fm(s)

)1/2 , g∗Q(s) = (
2gD(s)gc(s)
gm(s)

)1/2 , s ∈ [0, 1] , (21)

under the denotaton (16).

Proof. If the case A appears then in (17) the Stieltjes integral may be sub-
stituted with the Riemann one and with dhi(s) = h′i(s)ds, for i = 1, 2. Then
the vanishing first variation of the defuzzification functional φ(K(Q)) due to
(19) implies that in the sum of the integrals each component must vanish
almost everywhere under the integral sign where h′1(s) i h′2(s) are different
from zero, i.e.,

−fq(s)fD(s)
(fQ(s))2 +

fm(s)
2

= 0 , oraz − gq(s)gD(s)
(gQ(s))2 +

gm(s)
2

= 0 , a.e.

Simple operations allow to determine the branches f∗Q(s) and g∗Q(s), under
which the terms under the integral sign vanish in (19) independently of h1(s)
and h2(s) and the variations δfQ(s) and δgQ(s). In this way ends the neces-
sary condition for the vanishing first variation of the functional φ(K(Q)). In
this way constructed for those branches OFN (f∗Q(s), g∗Q(s)) =: Q∗ under the
defuzzification by means of the functional (20) gives the searched EOQ q∗.
This end the proof. �

Remark: In the case B if h1 and h2 are singular then at those argu-
ments5 si, i = 1, 2, ..., where the derivatives h′1(s) i h′2(s) do not exist, i.e. at
discontinuity points of the functions h1 and h2, the following relationships

f∗Q(si) = (
2fD(si)fq(si)

fm(si)
)1/2 , g∗Q(si) = (

2gD(si)gq(si)
gm(si)

)1/2 , (22)

hold. Then, as previously, the economic order quantity q∗ is given by (20),
where for determining defuzzification values one may assume, without the
generality lost, that f∗Q(s) = 0 , g∗Q(s) = 0, for s 6= si, i = 1, 2, ...

Notice that the determination of the branches f∗Q and g∗Q the particular form
of h1(s) are f2(s) are irrelevant

5Set of those si is at most countable.



66 Fuzzy calculus with applications

Remark: In the class of functions h1 and h2 appearing in the definition
of the defuzzification functional (4) their forms are irrelevant, and the cases
A and B are only conditions for the forms of solution of fuzzy optimization
problem. However, the values of the economic order quantity depend on them
through (20). In particular, if the defuzzification functional is φ = φMOM ,
then

q∗ = (
fD(1)fq(1)

2fm(1)
)1/2 + (

gD(1)gq(1)
2gm(1)

)1/2 .

6.2. Calculation of internal rate of return
Let us consider an investment project of a firm. In order to evaluate it

a decision-maker could compare anticipated expenditures with the financial
and others benefits which the firm expects to achieve. These benefits may be
presented with solid numbers but the matter of time is also crucial, especially
when concerning long-time projects. Each investment project can be charac-
terized by the series of cash flow. For the investment one forms a forecast of
the cash flow for a number of future years. The flows contain perspective ex-
penditures as well some benefits, i.e. anticipated incomes. Then the net cash
flows are discounted at the initial year, i.e. the beginning of the investment
project, and summed up to get NPV (Net Present Value). Net Present Value
is a difference between discounted cash flow (DCF) and initial expenditures.
To calculate the discounted flows one must use a discount rate. Its value must
be fixed for the time of the project duration. If we apply a sufficiently high
discount rate we get NPV = 0.

Internal Rate of Return (IRR) is the discount rate for which the dis-
counted cash flow is equal to the value of investment, or in other words: the
net present value is equal to 0. However, the question is how big it should
be, and what to do when different business plans are to compare?

There is a strong practical demand for solving methods for the rating and
investment evaluation issue [22]. Let us formulate the problem of determi-
nation of IRR in a more strict way and assume that a given, or estimated,
net cash flow of a proposed investment project over n periods of time be
represented by the finite sequence a0, a1, a2, ..., an−1 of values, where a0 is
the initial outlay taken with the negative sign. Let us make the obvious as-
sumptions:

1. Sum of all cash flow contributions must be positive.

2. The value of −a0 is positive.

If we denote by r the annual discount (return) rate then for each k =

0, 1, 2, ..., n−1 the number (
1

1 + r
)k is called the discount coefficient, and the
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product

ak(
1

1 + r
)k := āk (23)

is called the discounted flow of ak in the k-th year. Then the sum of discounted
flow contribution after n− 1-st year under return rate r, denoted by S(n, r),
will be

S(n, r) =
n−1∑
k=0

ak(
1

1 + r
)k. (24)

If we introduce X by the relation

X =
1

1 + r
,

then (24) we may write as a polynomial Wn of variable X

Wn(X) =
n−1∑
k=0

akX
k . (25)

Then the condition 1 of our assumptions means

Wn(1) > 0 , (26)

while the condition 2 reads
Wn(0) < 0 , (27)

since Wn(0) = a0.
From these two constrains imposed on the polynomial values as a contin-

uous function of X ∈ R and the Darboux property follows that in the open
interval (0, 1) there exists an argument, denoted here by X0, at which the
polynomial value is zero

Wn(X0) = 0 . (28)

Since the vanishing value of the polynomial correspond to the vanishing net
present value, it follows that there exists an internal rate of return r0, given

by the relationship: r0 =
1
X0
− 1 .

We are interested in the investment projects that possess a sufficiently

large IRR, say not less than a limit rate rc. After introducing Xc :=
1

1 + rc
,

we may say that we prefer such cash flows for which the corresponding value
of the polynomial Wn satisfies the condition Wn(Xc) > 0 . This means that
the positive root X0 will be not only smaller than 1 but also less than Xc.

Now to model perspective expenditure and cash flow we pass to fuzzy
numbers and reformulate or problem in terms of OFN. Since future returns
are always uncertain one can modelled the net cash flow using positive Or-
dered Fuzzy Numbers, and try to solve Eq. (28) as a fuzzy equation. So one
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can look for Ordered Fuzzy Number X = (fr, gr) ∈ RBV , which a unique
positive root of the fuzzy polynomial

W (X) :=
n−1∑
i=1

AiX
i −A0 , (29)

where all coefficients A0, A1, ..., An are positive (or at least non-negative)
OFN’s. The variable X is related to the previous r from (28) by the relation
X = (1‡ + r)−1, where 1‡ is the fuzzy representation of the crisp number 1.

Notice that to one fuzzy polynomial (29) correspond two polynomials in
the space BV ([0, 1]) of real-valued functions defined on [0, 1]

W1(fr) :=
n−1∑
i=1

fai(fr)i − fa0 ,W2(gr) :=
n−1∑
i=1

gai(gr)i − ga0 , (30)

where for each i = 0, 1, 2..., n− 1 we put Ai = (fai, gai) ∈ RBV .

Remark: If the above assumptions concerning coefficients in (29) are sat-
isfied then there exists a unique positive ordered fuzzy number Xr0 = (fr0, gr0)
which is the root of the polynomial W (X), i.e. W (Xr0) = 0‡, where 0‡ rep-
resents the crisp zero. In terms of (30) this can be written as

n−1∑
i=1

fai(fr0)i = fa0 ,
n−1∑
i=1

gai(gr0)i = ga0 .

Such result cannot be, however, formulated working with classical fuzzy num-
bers and traditional fuzzy algebra and α-cuts, cf. [4].

6.2.1. Numerical example with Step Ordered Fuzzy Numbers
In our numerical example we are going to choose an investment project of

duration n = 10 years and Step Ordered Fuzzy Numbers of a fixed resolution
K = 4 as representatives of the cash flow. The starting year is 2010 and
the last year of the simulation is 2019. The cash flow is determined for a
fictitious firm. On the second picture of the Fig. 3 orientation of the number
represents the trend of observed or anticipated fuzzy values of the flow. Here
the orientation is called positive.

Basing on 10 fuzzy numbers 6 variants have been prepared, which differ
by the orientations of particular flows. Let us put all in a compact form

1. Variant A: all numbers have positive orientation,

2. Variant B: negative fuzzy flow terms have negative orientation and
positive ones have positive ones,

3. Variant C: negative fuzzy flow terms have positive orientation and pos-
itive ones have negative orientation,
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Figure 3: Initial expenditure in 2010 as a step OFN in two representations:
Ordered Fuzzy Number and its membership relation.

4. Variant D: all numbers have negative orientation,

5. Variant E: since 2016 all flow terms have negative orientation,

6. Variant F: in the years 2010–2013 numbers have negative orientation,
while in the years 2014–2015 numbers have positive orientation and
since 2016 the orientation is negative.

Now we will present graphically some flow terms. On Figure 5 we have

Figure 4: Cash flow in Variant A in the traditional representation as mem-
bership relations.

presented our flow as step OFN in the modified way: The negative orientation
of fuzzy numbers has been represented byfig:przeplywFm numbers below the
main axis.

Now we are looking for the roots of our fuzzy polynomial (25) in which
numerical values of its coefficients from our experiments. Then we determine
fuzzy internal rate of return for all variants A till F. Here calculations for the
cases D and F are given in the graphical form on Figure 6.



70 Fuzzy calculus with applications

Figure 5: Cash flows in Variant F in the modified representation.

Figure 6: Fuzzy internal rate of return for variants D and F.

The space of OFNs is partially ordered by the relation (1), hence we may
try to sort those determined fuzzy IRR. The result of the sorting supplies us
a new tool for the constructed decision supporting system. Another tool will
result from the application of some defuzzification functionals. We may apply
4 different functionals: COG - center of gravity and MOM - mean of maxima,
which are nonsensitive to orientation, and two sensitive ones, namely LOM -
last of maximum and FOM - first of maximum. The defuzzification results are
presented on Table 1. One can see that the result of defuzzification depends
on the both: applied functional and variant of OFN.

6.2.2. Calculation of IRR for rational ordered fuzzy cash flows
Now, we assume that cash flows A0, A1, ..., An−1 ∈ Rw and the internal rate
of return R be Ordered Fuzzy Numbers. Then the equation (24) takes the
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Variants LOM FOM MOM COG
Variant A 18.64 17.69 18.1656 18.1851
Variant B 18.08 18.25 18.1644 18.1776
Variant C 18.25 18.08 18.1644 18.1776
Variant D 17.69 18.64 18.1656 18.1851
Variant E 18.39 17.95 18.1658 18.1868
Variant F 17.83 18.50 18.1650 18.1807

Table 1: Results of defuzzifications by LOM, FOM, MOM and COG for all
variants

following form:

S(n,R) =
n−1∑
k=0

Ak
( 1‡

1‡ +R

)k
. (31)

Taking X = 1‡
1‡+R , we get the polynomial:

Wn(X) =
n−1∑
k=0

AkX
k. (32)

Theorem 6.2 In the interval (0‡, 1‡) ⊂ R there exists an Ordered Fuzzy
Number X0 ∈ RBV such that Wn(X0) = 0‡. Thus, there exists a positive
internal rate of return given by R0 = 1‡

X0
− 1‡.

Proof. Each element of the set Rw can be represented as Ak =
(
Wk
Pk
, HkKk

)
,

where Wk, Pk, Hk,Kk are polynomials of a real variable and Pk(s),Kk(s) > 0
for all s ∈ [0, 1]. Since X ∈ R, we have X = (fX , gX), where fX , gX are
continuous functions.

The polynomial Wn(X) can be written in the following form:

Wn(X) =
n−1∑
k=0

AkX
k =

( n−1∑
k=0

Wk
Pk

(fX)k,
n−1∑
k=0

Hk
Kk

(gX)k
)
.

We have to show that there is a function of bounded variation fX0 satis-
fying the equation:

n−1∑
k=0

Wk

Pk
(fX0)

k = 0† (33)

and a function of bounded variation gX0 fulfilling the equation:

n−1∑
k=0

Hk

Kk
(gX0)

k = 0†. (34)
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Of course, both of these problems are independent and their solutions are
analogous. We start solving the equation (33) by multiplying the both sides
of it by the product of polynomials P0P1...Pn−1:

n−1∑
k=0

P i00 P
i1
1 ...P

in−1
n−1 Wk (fX)k = 0†, (35)

where ik = 0 for i = k and ik = 1 in other cases.
Denote Nk = P i00 P

i1
1 ...P

in−1
n−1 Wk for k = 0, 1, ..., n − 1. According to the

assumptions, each Nk is a fixed polynomial. By the assumptions made in the
formulation of the problem we have A0 < 0‡, so W0 < 0†, therefore N0 < 0†.
Moreover, A0 + A1 + ... + An > 0‡, then W0

P0
+ W1

P1
+ ... + Wn−1

Pn−1
> 0†, and

consequently, N0 +N1 + ...+Nn−1 > 0†.
Let us now turn to the polynomial function, we need to show the existence

of a function fX0 of bounded variation satisfying the condition:

∀s ∈ [0, 1]
n−1∑
k=0

Nk(s) (fX0)
k(s) = 0. (36)

Let s0 ∈ [0, 1] and fX0(s0) = y (y is a variable, because we do not know
the function fX0). Consider the polynomial

S(y) =
n−1∑
k=0

Nk(x0) yk. (37)

According to the assumptions S(0) = N0(s0) < 0 and S(1) = N0(s0) +
N1(s0) + ...+Nn−1(s0) > 0. Thus, there is at least one y0 ∈ (0, 1) such that
S(y0) = 0.

All polynomial coefficients are the values of polynomial functions. Fur-
thermore it is known that complex roots of a polynomial are continuous
functions of its coefficients. Although this theorem is not always true for real
roots, there exists the function fX0 which assigns corresponding roots of the
polynomial (37) to elements of the set [0, 1] and which has at most a finite
number of points of discontinuity. So there exists the function fX0 of bounded
variation whose values range (0, 1).

Similarly, we find the function gX satisfying the equation (34). Thus, in
the interval (0‡, 1‡) there exists an Ordered Fuzzy Number X0 = (fX0 , gX0) ∈
RBV fulfilling the the equation Wn(X0) = 0‡. So there exists a positive in-
ternal rate of return given by R0 = 1‡

X0
− 1‡, R0 ∈ RBV .

We are interested in investment plans, which have a sufficiently high in-
ternal rate of return which is not less than a certain value rc, being, of course,
a real number. Then, after completing the calculation for fuzzy data, we will
apply the appropriate defuzzification operators φ on the received solution R0
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and comparing their values with the fixed value: φG(R0)  rc. Investments
that pass the proposed test will be recommended. In this way, we build a
decision support system for investors evaluating business plans. Using the
partial order relation (1) we can also sort those investments.

6.2.3. Final remarks We remember that the internal rate of return is
the discount rate at which the net present value of an investment becomes
zero, it means that it is the discount rate which equates the present value
of the future cash flows of an investment with the initial investment. So it
is one of the several measures used for investment appraisal. So it is a tool
to measure and compare the profitability of investments. Then the decision
rule is formulated as follows: An investment project should only be accepted
if its IRR is not less than the target internal rate of return, rc, say, or it
is greater than an established minimum acceptable rate of return or cost
of capital. When comparing two or more mutually exclusive projects, the
project having highest value of IRR should be accepted.

In a scenario where an investment is considered by the firm that has
equity holders, this minimum rate is the cost of capital of the investment
(which may be determined by the risk-adjusted cost of capital of alternative
investments). This ensures that the investment is supported by equity holders
since, in general, an investment whose IRR exceeds its cost of capital adds
value for the firm, i.e. it is economically profitable.

In cases where one project has a higher initial investment than a second
mutually exclusive project, the first project may have a lower IRR (expected
return), but a higher NPV (increase in shareholders’ wealth) and should thus
be accepted over the second project (assuming no capital constraints). Hence
in such cases the calculated IRR should not be used to rate mutually exclusive
projects, but only to decide whether a single project is worth investing in.
Since IRR does not consider cost of capital, it should not be used to compare
projects of different duration. Then we should use modified internal rate of
return (MIRR) which does consider cost of capital and provides a better
indication of a project’s efficiency in contributing to the firm’s discounted
cash flow. This is more obvious in the case of an investment project in which
positive cash flows are followed by negative ones and then by positive ones.
Then we can face with multiple internal rates of return [19] Those remarks
give some limitations on calculated IRR as an investment decision tool [19,20].

7. Conclusions In the article we have presented the model of Ordered
Fuzzy Number , the arithmetic of which is analogous to that of real numbers.
Examples presented for the economy show that Ordered Fuzzy Numbers can
at the same time represent several vague quantities and determine an exact
optimal value of single deliver in the problem of inventory cost minimization.
Moreover, in the problem of a business project estimation, for which only
fuzzy expenditures and incomes are known we are able to determine the
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fuzzy internal rate of return and then to make the final estimation and the
comparing different versions of the business project.

Those two different problems originating from administrative accounting
show that the implementing a fuzzy model within Ordered Fuzzy Number we
are able to construct tools that support decision makers. Moreover, conclu-
sions derived on the basis of Ordered Fuzzy Number are compatible with the
economic knowledge and analysis. In this way the model of Ordered Fuzzy
Number becomes a suitable tool in economic modeling and analysis.

8. Acknowledgement The authors express their gratitude to one of
the Reviewers for detailed remarks and suggestions, which allow to improve
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Rachunek rozmyty z aplikacjami

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju modelu
skierowanych liczb rozmytych oraz pokazanie ich zastosowań. Nowy model liczb roz-
mytych powstał w 2002 r. w celu wyeliminowania problemów związanych z klasycz-
nymi (wypukłymi) liczbami rozmytymi. Rozważane są dwa problemy z rachunkowo-
ści zarządczej. Pierwszy dotyczy zarządzania zapasami i wyznaczania optymalnej
wielkości jednej dostawy z zewnątrz minimalizującej całkowite koszty przy zada-
nych rozmytych jednostkowych kosztach dostawy i magazynowania. Problem drugi
polega na wyznaczaniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla inwestycji, w których
wartości przepływów gotówkowych nie są dokładnie określone.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 94D05; 16A86; 03E72.

Słowa kluczowe: skierowane liczby rozmyte, relacje częściowego porządku, funkcjo-
nały wyostrzania, koszty zapasów, wartość zaktualizowana netto (NPV), wewnętrzna
stopa zwrotu (IRR).

1. Wprowadzenie Pojęcie skierowanej liczby rozmytej, którego auto-
rami są P. Prokopowicz, D. Ślęzak oraz drugi autor (W.K.) [28] powstało w
celu wyeliminowania problemów związanych z liczbami rozmytymi, między
innymi problemu zwiększania się nieprecyzyjności wraz z liczbą wykonywa-
nych działań oraz braku rozwiązań nawet równań liniowych w zbiorze liczb
rozmytych. Model ten będący rozszerzeniem klasycznych wypukłych liczb
rozmytych, nie bazuje na klasycznym, wprowadzonym przez L. Zadeha [66],
pojęciu funkcji przynależności. W modelu tym funkcja przynależności może
istnieć, ale w ogólnym przypadku mamy do czynienia z relacją przynależności.

W naszym poprzednim artykule [33] została przedstawiona pierwsza kon-
cepcja skierowanych liczb rozmytych wychodząc z klasycznego modelu liczb
rozmytych, bazującego na pojęciu funkcji przynależności, operacjach na nich
określonych oraz niedoskonałości ich wyników. W bieżącym artykule skon-
centrujemy się już tylko na samym modelu skierowanych liczb rozmytych,
których definicję podstawową przypominamy w Punkcie 2. Tam też przed-
stawiamy podstawowe działania arytmetyczne na nich określone oraz możliwe
do zbudowania struktury: przestrzeni liniowej, przemiennego częściowo upo-
rządkowanego pierścienia oraz kraty.

W Punkcie 3 zajmujemy się rozszerzeniem podstawowej definicji pozwa-
lającym umieścić w naszym modelu wszystkie wypukłe liczby rozmyte, nawet
te z nieciągłymi funkcjami przynależności. Punkt 4 jest poświęcony funkcjo-
nałom określonym na zbiorze skierowanych liczb rozmytych, tak ważnym w
zastosowaniach inżynierskich liczb rozmytych. Są to funkcjonały wyostrzania,
które wyniki otrzymane w rachunku rozmytym przenoszą do świata nieroz-
mytego – ostrego i w ten sposób pozwalają na ich lepszą interpretację oraz
konkretne zastosowania, zarówno przemysłowe (np. w teorii sterowania), jak
i biznesowe (np. w systemach wspomagających podejmowanie decyzji).
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Punkt 5 został umieszczony z myślą o czytelniku zajmującym się zbliżoną
- ale klasyczną - tematyką zbiorów i liczb rozmytych. Jest on poświęcony
niezbędnym motywacjom i interpretacją wprowadzanych pojęć. Konkretne
zastosowanie rachunku na skierowanych liczbach rozmytych przynosi Punkt
6, gdzie rozważane są dwa problemy z rachunkowości zarządczej. Pierwszy
dotyczy zarządzania zapasami i wyznaczenia optymalnej wielkości jednej do-
stawy z zewnątrz minimalizującej całkowite koszty przy zadanych rozmytych
jednostkowych kosztach dostawy i magazynowania. Problem drugi polega na
wyznaczaniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla inwestycji, w których war-
tości przepływów gotówkowych nie są określone dokładnie. Nie przyjmujemy
podejścia statystycznego, lecz wykorzystujemy rachunek algebraiczny skiero-
wanych liczb rozmytych. Rozpatrujemy dwa przypadki: skokowych i wymier-
nych skierowanych liczb rozmytych. Przepływy gotówkowe są modelowane
skierowanymi liczbami rozmytymi, a problem wyznaczenia rozmytej warto-
ści IRR sprowadza się do wyznaczenia dodatnich pierwiatków wielomianu.
W pierwszym przypadku rozważamy wielomiany nad skończenie wymiarową
przestrzenią wektorową, zaś w drugim – nad pierścieniem wymiernych skie-
rowanych liczb rozmytych. W pierwszym przypadku pierwiastek wielomianu
jest schodkową liczbą rozmytą; w drugim przypadku jest to skierowana liczb
rozmyta z ciągłymi gałęziami. Nakładając operator wyostrzania na otrzy-
mane rozwiązanie, proponujemy narzędzie wspomagające proces decyzyjny.

Autorka [46] zauważa, że przez wiele lat jedynym narzędziem umożliwiają-
cym wyrażanie niepewności i nieprecyzyjności w języku matematycznym był
rachunek prawdopodobieństwa. Zdanie to nie jest w pełni prawdziwe, gdyż
pojawiło się także podejście reprezentowane przez Dubois i Prade [11], bazu-
jące na tzw. teorii możliwości ang. possibility theory. Posługują się oni również
obiektami, których wartości można zamknąć w przedziale [0, 1], nadają im
jednak inną interpretację. Według autorów artykułu teoria ta nie znalazła
większego zastosowania. Każda propozycja zastąpienia rachunku prawdopo-
dobieństwa podejściem rozmytym prowokuje zatem pytanie: czy warto, a je-
śli tak, to dlaczego. W naszym artykule przedstawimy zastosowanie takiego
podejścia do zagadnień ekonomicznych, w których istnieje potrzeba opisania
pewnych nieznanych dokładnie wielkości lub preferencji, czy opinii decydenta.
Za pomocą liczby rozmytej decydent może wyrazić niepełną wiedzę o takiej
wielkości, podając przedział wszystkich możliwych jej realizacji, zapisując
to w postaci funkcji (subiektywnej) informacji reprezentowanej przez stopień
możliwości wystąpienie tych realizacji. Przy tym występuje jeden umowny wa-
runek: stopnie możliwości przyjmują wartości z przedziału [0, 1], gdzie 0 wy-
raża całkowitą niemożliwość, zaś 1 wyraża pełną możliwość 6. Nie nakładane

6W tym miejscu warto dodać, że w miejsce stopnia możliwości często stosuje się sto-
pień przekonania, że wspomniana realizacja może mieć miejsce, lub też poziom prawdy, w
stwierdzeniu, że taka realizacja może mieć miejsce. W Punkcie 5 za artykułem [23] poda-
jemy jeszcze inną interpretację oraz jej przykłady.
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są żadne ograniczenia na postać takiej funkcji. Z drugiej strony rozważając
zmienną losową również możemy opisać nieznaną wielkość. W tym przypadku
jednak należy pamiętać, że zmienna losowa ma dostarczać informacji nie o
stopniu możliwości wystąpienia poszczególnych wartości (realizacji) tej wiel-
kości, lecz o prawdopodobieństwie. Oznacza to konieczność podania, nawet
subiektywnego, rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej wielkości, który z
kolei winien spełniać ścisle określone warunki. Tymczasem stosując liczby
rozmyte decydent może podać postać funkcji możliwości realizacji tej niezna-
nej wielkości całkiem dowolnie, nie musi sprawdzać, czy prawdopodobieństwo
wykluczających się realizacji jest równe jeden.

2. Podstawowe definicje i struktury

Definicja 1 Skierowana liczba rozmyta A (ordered fuzzy number, OFN)
jest to uporządkowana para (f, g) funkcji ciągłych f, g : [0, 1]→ R.

Zbiór skierowanych liczb rozmytych zapisujemy R. Funkcje f i g nazy-
wamy gałęziami liczby rozmytej A. Na Rysunku 1 przyjęliśmy następu-
jące oznaczenia UP = f([0, 1]) i DOWN=g([0, 1]).

Niech A = (fA, gA) , B = (fB, gB) oraz C = (fC , gC) będą skierowanymi
liczbami rozmytymi. Suma C = A+B, iloczyn C = A ·B i iloraz C = A÷B
zdefiniowane są w zbiorze R następująco :

fC(y) = fA(y) ? fB(y) i gC(y) = gA(y) ? gB(y),

gdzie ”?” oznacza ”+”, ”·”i ”÷”, odpowiednio, oraz A ÷ B jest określone
tylko, gdy fB(y), gB(y) 6= 0 dla każdego y ∈ [0, 1].

Jako narzędzie pozwalające wykonywać działania w zbiorze OFN powstał
program o nazwie Fuzzy Calculator napisany przez Koleśnika [27].

Niech r ∈ R. Oznaczmy przez r† funkcję stałą daną wzorem r†(s) = r dla
każdego s ∈ [0, 1]. Wówczas r‡ = (r†, r†) jest skierowaną liczbą rozmytą od-
powiadającą rzeczywistej liczbie r. Odejmowanie definiujemy jako dodawanie
elementu przeciwnego, tzn.−A = (−fA,−gA). Oczywiście A+(−A) = 0‡. Po-
tęgowanie określamy w następujący sposób: An = An−1A = ((fA)n, (gA)n).
Łatwo wykazać, że ciało (R,+, ·) zanurza się w algebrze (R,+, ·). Algebra
(R,+, ·) jest pierścieniem przemiennym z jedynką.

Zbiór R z dodawaniem i mnożeniem przez skalar (rA = (rfA, rgA)) two-
rzy przestrzeń liniową nad ciałem liczb rzeczywistych. Jeśli w przestrzeni
tej określimy normę ||A|| = max( sup

s∈[0,1]
|f(s)|, sup

s∈[0,1]
|g(s)|), wówczas będzie

ona przestrzenią Banacha izomorficzną z iloczynem kartezjańskim klasycznej
przestrzeni funkcji ciągłych na przedziale [0, 1]. R jest również przemienną
algebrą Banacha z jednością.

Relację częściowego porządku [6] na zbiorze ORN można zdefiniować
następująco jak w (1). Definiując kres dolny: inf(A,B) = C, gdzie C =
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(inf(fA, fB), inf(gA, gB)) i analogicznie kres górny, otrzymamy strukturę (R,¬
) będąca kratą. Jej podkratą jest łańcuch skierowanych liczb rozmytych od-
powiadających liczbom rzeczywistym. Jeśli A ¬ B, to zbiór [A,B] = {C ∈
R : A ¬ C ¬ B} będzie podkratą kraty (R,¬).

Oczywiście każdą funkcję ciągłą można aproksymować funkcją wielomia-
nową. W celu ułatwienia obliczeń na skierowanych liczbach rozmytych wyróż-
nimy pewną podalgebrę algebry OFN. Skierowaną liczbę rozmytą A = (f, g)
nazywamy wymierną, gdy f, g są funkcjami wymiernymi. Zbiór wymiernych
OFN będziemy oznaczać Rw.

3. Uogólnienie wypukłych liczb rozmytych
Na Rysunku 1 przedstawiamy szczególny przykład skierowanej liczby

rozmytej o gałęziach złożonych z funkcji afinicznych oraz odpowiadającą jej
funkcję przynależności z zaznaczonym strzałką skierowaniem. Liczba skie-
rowana jest celowo przedstawiona w układzie y − x, zaś odpowiadająca jej
funkcja przynależności – klasycznie: w układzie x − y. Jeśli funkcje repre-
zentujące gałęzie (f, g) skierowanej liczby rozmytej są afiniczne, to czwórka
liczb [f(0), f(1), g(1), g(0)] jednoznacznie reprezentuje tę liczbę, a działania
dodawania, odejmowania i mnożenia przez skalar są zgodne z operacjami
liniowymi w przestrzeni R4.

Zauważmy, że zbiór tych par funkcji ciągłych, gdzie pierwsza funkcja jest
rosnąca, a druga malejąca, a ponadto pierwsza funkcja przyjmuje zawsze
wartości mniejsze od drugiej jest podzbiorem zbioru skierowanych liczb roz-
mytych, który reprezentuje klasę wszystkich ciągłych wypukłych liczb roz-
mytych.

Aby rozważać wszystkie wypukłe liczby rozmyte klasa rozważanych w de-
finicji OFN funkcji została rozszerzona w 2006 roku przez drugiego autora [36]
do zbioru funkcji o skończonym wahaniu (bounded variation functions, BV).
W ten sposób rozszerzamy poprzednio określoną przestrzeń R do większej
przestrzeni RBV . Funkcje BV(0,1) są ciągłe ( [47]) za wyjątkiem przeliczal-
nej liczby punktów nieciągłości pierwszego rodzaju.7 W ten sposób jesteśmy
w stanie z każdą wypukłą liczbą rozmytą z prawociągłą funkcją przynależ-
ności [7] związać jednoznacznie dwie skierowane liczby rozmyte: będą się one
różnić skierowaniem. Oczywiście z przestrzeni RBV można utworzyć prze-
strzeń Banacha przez wprowadzenie odpowiedniej normy bazującej na peł-
nym wahaniu funkcji [1].

Ważną konsekwencją powyższego uogólnienia jest możliwość zdefiniowa-
nia podprzestrzeni OFN złożonej z par funkcji schodkowych [40, 41]. Pod-
przestrzeń schodkowych skierowanych liczb rozmytych (SOFN) jest bardziej
dogodna w obliczeniach numerycznych, dając jednocześnie aproksymację ele-

7Zauważmy, że istnieją funkcje ciągłe, które nie należą do przestrzeni BV(0,1).
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mentów całej przestrzeni RBV .
Jako szczególną reprezentantację tej rozszerzonej klasy OFN przedstawio-

no schodkowe liczby rozmyte o stałej rozdzielczości K. Wybieramy pewną
naturalną liczbę K i dzielimy przedział [0, 1) na K−1 przedziałów [ai, ai+1),

i.e.
K−1⋃
i=1

[ai, ai+1) = [0, 1), gdzie 0 = a1 < a2 < ... < aK = 1, K-schodkową

funkcję f definiujemy przyporządkowując każdemu elementowi z przedziału
[ai, ai+1) liczbę ui oraz f(1) = uK , ui ∈ R, i = 1, 2, ...,K.

Definicja 2 K-schodkową skierowaną liczbą rozmytą nazywamy upo-
rządkowaną parę K-schodkowych funkcji zdefiniowanych na przedziale [0, 1].

Zbiór K-schodkowych liczb rozmytych oznaczamy RK , jest on oczywiście
domknięty ze względu na podstawowe działania na funkcjach. Przestrzeń
RK ⊂ RBV była intensywnie badana w pracach [18] i [44]. Możemy ją identy-
fikować z produktem kartezjańskim RK×RK , ponieważ K-schodkowa funkcja
jest określona przezK wartości funkcji. Oczywiste jest, że każdy element prze-
strzeni RBV może być aproksymowany przez pewien element podprzestrzeni
RK , zwiększająć liczbę schodków K poprawiamy dokładność tego przybli-
żenia. Rozważając w przestrzeni RK normę euklidesową z przestrzeni R2K ,
otrzymujemy przestrzeń unitarną.

4. Funkcjonały wyostrzania Ważną rolę w systemach sterowania (re-
gulatorach rozmytych [49]) pełnią funkcjonały, które liczbie rozmytej przy-
porządkowują liczbę rzeczywistą. Niech c ∈ R oraz A ∈ R.

Definicja 3 Każdy funkcjonał φ określony na R o własnościach:

1. φ(c‡) = c,

2. φ(A+ c‡) = φ(A) + c,

3. φ(cA) = cφ(A)

4. φ(A)  0 if A  0

nazywamy funkcjonałem wyostrzania.

Zatem funkcjonał wyostrzania musi być funcjonałem jednorodnym stop-
nia jeden (homogeneous of order one), ograniczenie addytywnym (restrictive
additive), znormalizowanym (normalized) i w pewnym sensie pozytywnym
(positive).

Jeśli φ(r‡) = r, to zgodnie z twierdzeniem Banacha-Kakutami-Riesza [1],
każdy liniowy funkcjonał wyostrzania można przedstawić w postaci sumy
dwóch całek w sensie Stieltjesa jak w (4), gdzie h1, h2 to funkcje o ograniczo-
nym wahaniu. Zauważmy, że

φ(r‡) =
∫ 1

0
rdh1(s) +

∫ 1

0
rdh2(s) = r ·

[∫ 1

0
dh1(s) +

∫ 1

0
dh2(s)

]
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jest spełnione, gdy
∫ 1

0 dh1(s) +
∫ 1

0 dh2(s) = 1.
Podstawiając w miejsce h1(s) i h2(s) odpowiednio λH(s) i (1 − λ)H(s),

gdzie 0 ¬ λ ¬ 1 oraz H(s) jest funkcją skokową Heaviside’a (ze skokiem
w s = 1), otrzymamy klasyczne funkcjonały wyostrzania: MOM (middle of
maximum), FOM (first of maximum), LOM (last of maximum) oraz RCOM
(random choice of maximum) w zależności od wyboru λ. Przykładowo, jeśli
za h1(s) i h2(s) podstawimy 1/2 H(s), wówczas otrzymamy MOM:

φMOM (f, g) = 1/2(f(1) + g(1)).

Model ten daje nam możliwość otrzymania wielu funkcjonałów wyostrza-
nia, zarówno liniowych, jak i nieliniowych [39, 64]. Przykładem nieliniowego
funkcjonału wyostrzania jest funkcjonał wyostrzania środka ciężkości
COG (center of gravity) określony wzorem (5).

Yager i Filev [65] zaproponowali rozszerzenie metody środka ciężkości
dla wypukłych (klasycznych) liczb rozmytych jako (8), gdzie µA jest funk-
cją przynależności zbioru A, zaś λ ∈ [0,∞). Funkcjonał ten został nazwany
funkcjonałem wyostrzania podstawowego podziału BADD (BAsic Defuzzi-
fication Distribution). Zauważmy, że wartość ta odpowiada współrzędnej
środka ciężkości figury pod wykresem potęgi λ funkcji przynależności µA.
Przy definicji funkcjonału BADD należy wykonać operacje µλ(c), która tylko
formalnie przypomina podnoszenie do potęgi funkcji przynależności. Zgod-
nie z operacjami mnożenia w zbiorze CFN wszelkie operacje wykonuje się
na α -przekrojach funkcji przynależności. W szczególności, aby pomnożyc
dwie funkcje przynależności µ1 i µ2, wynik mnożenia, oznaczany przez µ3,
dany jest wzorem (9), gdzie Aiα oznacza α przekrój funkcji przynależności
µi, i = 1, 2, 3, tzn. Aiα = {x ∈ R : µi(x)  α} . Kropka w (9) oznacza
mnożenie przedziałowe.

Zastanówmy się, w jaki sposób zdefiniować ten funkcjonał dla skierowa-
nych liczb rozmytych. Zauważmy, że funkcji przynależności µA w przypadku
wypukłej liczby rozmytej odpowiada para (fA, gA) w przypadku skierowanej
liczby rozmytej. Zapiszmy więc

µA(σ) ∼ (fA(σ), gA(σ)) ,wtedy [µA(σ)]λ ∼ (fλA(σ), gλA(σ)) ,

gdzie fλA(σ) = fA(σ
1
λ ) , gλA(σ) = gA(σ

1
λ ) . Zatem, korzystając z definicji

środka ciężkości, otrzymamy ψBADD(µA;λ) = φBADD(A;λ).
W związku z powyższymi rozważaniami możemy wprowadzić następu-

jącą definicję dla funkcjonału wyostrzania podstawowego podziału skierowa-
nej liczby rozmytej.
Metoda wyostrzania, zwana podstawowym podziałem BADD dla skie-
rowanej liczby rozmytej A = (fA, gA) ∈ R, dana jest wzorem:

φBADD(A;λ) = φBADD((fA, gA);λ) =

∫ 1
0
fA(s)+gA(s)

2 · |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds∫ 1
0 |fA(s)− gA(s)| · sλ−1ds

,
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gdzie λ ∈ [0,+∞).
Łatwo zauważyć, że przy λ = 1 otrzymujemy funkcjonał środka ciężkości.

Interesujące są przypadki, gdy λ zbiega do zera bądź do nieskończoności.
W przestrzeni RK nieliniowe funkcjonały wyostrzania H : RK×RK → R

spełniające warunki 1.– 3. posiadają następującą postać (patrz [56]) daną
wzorem (10), gdzie u = (u1, ..., uK), v = (v1, ..., vK) oraz G jest funkcją
ciągłą 2K − 1 zmiennych, jednorodną stopnia 1. Oczywiście w miejsce u1

można wziąć dowolną inna składową wektora (u, v).
Uwaga. Korzystając z powyższej reprezentacji można wykazać, że złoże-

nie dowolnej funkcji ciągłej F zależnej od k zmiennych, jednorodnej stopnia 1,
która jest dodatkowo ograniczenie addytywna, z k funkcjonałami wyostrzania
ϕ1, ϕ2, ..., ϕk, jest nowym funkcjonałem wyostrzania. Czyli F ◦(ϕ1, ϕ2, ..., ϕk)
w R (lub w RK) jest nowym nieliniowym funkcjonałem wyostrzania. Dodat-
kowo, powyższy funkcjonał można zapisać w postaci (10), jeśli rozważamy go
w RK . W przestrzeni R, podstawiając w miejsce argumentów funkcji F funk-
cjonały ϕ1, ϕ2, ..., ϕk w ogólnym przypadku otrzymamy (11), gdzie funkcja
G jest jednorodna stopnia 1 i zależy od k− 1 zmiennych, ponieważ wśród jej
argumentów nie występuje ϕj − ϕj . Rzeczywiście, funkcja G dana jest przez
F , w której j-ty argument jest równy zero.

Uwzględniając fakt, iż RK jest izomorficzna z RK × RK , z twierdzenia
Riesza i warunku 1. otrzymamy, że każdy liniowy funkcjonał wyostrzania
na RK można przedstawić w postaci (12) dla pewnych b , d ∈ RK spełnia-
jących warunek 1 · b + 1 · d = 1, gdzie · oznacza iloczyn skalarny w RK ,
1 = (1, 1, ..., 1) ∈ RK , oraz para (1, 1) odpowiada liczbie rzeczywistej 1 w
przestrzeni RK . Zatem rozważany funkcjonał jest reprezentowany przez wek-
tor (b, d) ∈ R2K . Funkcjonały typu φj = ej , j = 1, 2, ..., 2K, gdzie ej ∈ R2K

mające zerowe składniki, za wyjątkiem 1 stojącej na j-tym miejscu, tworzą
bazę przestrzeni RK∗ związanej z przestrzenią RK , zwanej funkcjonałami
podstawowymi (fundamental functionals).

Zauważmy, że każda funkcja ψ zmiennej rzeczywistej z może być prze-
kształcona w funkcję zmiennej rozmytej w RBV , lub prościej w RK . Każda
skierowana liczba rozmyta z RK jest parą wektorów z RK , załóżmy (u, v),
gdzie u = (u1, ..., uK) i v = (v1, ..., vK). Zatem rozmyty odpowiednik funkcji
ψ dla argumentu (u, v) będzie parą wektorów (ψ(u1), ..., ψ(uK), ψ(v1), ..., ψ(vK))
w RK . Dla tych złożeń będziemy używać oznaczeń ψ ◦u, ψ ◦v oraz ψ ◦ (u, v).

5. Motywacje i interpretacje
Głównym celem zdefiniowania OFN było rozwiązanie równania A+X =

C dla każdych liczb rozmytych A i C. Na podstawie zasady rozszerzenia
Zadeha [67] wnioskujemy, że rozmytość liczby będącej wynikiem sumowania
jest większa od składników sumy. Oznacza to, że powyższe równanie może
nie mieć rozwiązania dla pewnych A,C. (N.B. Można tu zauważyć pewną
analogię do wprowadzenia liczb zespolonych i problemu rozwiązania równania
x2 + 1 = 0 w zbiorze liczb rzeczywistych).
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Autorzy artykułu [54] szukają rozwiązania równania rozmytego opierając
się na arytmetyce przedziałowej Kauchera [24] oraz jego rozszerzenia do zbio-
rów i liczb rozmytych. W pracy [21] opisano zbiór rozwiązań przedziałowych
dla rozmytego układu równań liniowych.

Główna różnica między naszymi OFN a rozszerzeniem w pracy [54] jest
kwestią definicji. Skierowana liczba rozmyta jest parą uporządkowanych rze-
czywistych funkcji ciągłych (f, g) określonych na przedziale [0, 1], bez wyma-
gań dotyczących ich monotoniczności. Co więcej, nie żądamy, aby f(s) ¬ g(s)
dla każdego s ∈ R. Jednakże, podobnie jak w [54] oraz w [16] zbiór wszystkich
OFN zawiera zbiór wypukłych liczb rozmytych o ciągłych funkcjach przyna-
leżności (membership functions).

Kolejna różnica dotyczy działań. Operacje arytmetyczne na liczbach wy-
pukłych są zgodne z rachunkiem przedziałowym na α-cięciach (o ile ich
funkcje przynależności są ciągłe [5], w przeciwnym wypadku korzysta się
z zasady rozszerzenia Zadeha, jako bardziej ogólnej). W szczególności, jeśli
mamy dwie wypukłe liczby rozmyte A i B o funkcjach przynależności µA
oraz µB, to przy odejmowaniu tych liczb wynik tej operacji, oznaczany przez
C, budujemy poprzez konstrukcję funkcji przynależności µC składanej z jej
α-cięć zgodnie z przepisem: dla każdej α ∈ [0, 1], jeśli A[α] = [a1(α), a2(α)]
i B[α] = [b1(α), b2(α)] są α- cięciami odpowiednio liczby A i liczby B, to α-
cięcie liczby C jest określone wzorem

C[α] = [a1(α)− b2(α), a2(α)− b1(α) ].

Z powyższego wzoru wynika, że odejmowanie to nie jest zgodne z odejmowa-
niem w klasie R liczb OFN.

Działania w OFN są naturalnie zdefiniowanymi działaniami algebraicz-
nymi na parach funkcji mających wspólną dziedzinę, to znaczy przedział
[0, 1], wraz ze wszystkimi własnościami i ograniczeniami charakteryzującymi
algebrę funkcji. Oczywiście, podobnie jak w przedziałowym rachunku Kau-
chera, rezultatem wykonywanych działań na liczbach rozmytych mogą być
niewłaściwe liczby rozmyte, to znaczy OFN, które nie reprezentują wypu-
kłych liczb rozmytych, ponieważ nie można dla nich zdefiniować funkcji przy-
należności. Ponadto, działania na OFN spełniają wszystkie własności wyma-
gane, aby dana algebra tworzyła pierścień przemienny. Chociaż działania na
naszych nowych liczbach rozmytych uległy zmianie, to są one zgodne z doda-
waniem i mnożeniem klasycznych liczb rozmytych, pod warunkiem, że liczby
te mają taką samą (dodatnią) orientację. Operacja odejmowania prowadzi do
wyników odmiennych niż w klasyczny rachunku liczb rozmytych lub rachunku
przedziałowym.

Nasza definicja skierowanej liczby rozmytej zawiera parę tzw. liczb stop-
niowych (gradual numbers), w sensie Dubois i Prade’a [13,15]. Ponadto funk-
cjonały wyostrzania (w liniowym przepadku) definiujemy jako całki, cf. (4);
dokładnie jako całki Stieltjesa. Analizując artykuł [13] można zauważyć, że
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dodawanie dwóch liczb stopniowych jest zdefiniowane dokładnie jak w zbio-
rze OFN. Tak samo jak w tzw. rozmytych fałdkach (fuzzy darts) Goetschela
w [17], gdzie zdefiniowana została przestrzeń liniowa liczb rozmytych. Nato-
miast definicja Goetschela odejmowania nie odpowiada tej z pracy [10], na
co zwraca uwage autor [16]. Jest on identyczna z naszą dla OFN.

Końcowe uwagi dotyczą interpretacji orientacji skierowanej liczby rozmy-
tej rozważanej jako rezultat pewnej rozmytej obserwacji [32] w pewnym prze-
dziale czasowym, która może być sparametryzowana przez długość łuku krzy-
wej przynależności. Rozmyta obserwacja (pewnego fizycznego eksperymentu)
zaczyna i kończy się w czasie skończonym, podczas którego zapamiętujemy
zaobserwowane wyniki razem ze stopniem przynależności do rozważanego
rozmytego pojęcia. Tak powstaje relacja przynależności.

Przedstawimy dwa przykłady, które ułatwią zrozumienie własności skie-
rowanych liczb rozmytych [33, 35]. Rozważmy pewną instytucję finansową,
posiadającą dwie jednostki A i B. Ekspert wydaje opinie o ich dochodach.
O jednostce A mówi, że jej przychód jest obecnie na poziomie 4 milionów i
posiada tendencję spadkową. O jednostce B mówi, że jej przychód jest na
poziomie 3 milionów i ma tendencję wzrostową. Może on opisać przychody
obu jednostek za pomocą dwóch wypukłych liczb rozmytych. Pozostaje pro-
blem opisania kierunku zmian. Zarówno w przypadku liczb rozmytych, jak
i tych typu L − R ten problem jest trudny do zinterpretowania. W naszym
modelu natomiast kierunek zmian opisuje się w sposób naturalny stosując
dodatkową cechę tych liczb, czyli orientację (skierowanie).

W kolejnym przykładzie rozważmy parę: Mr. Big i Mrs. Big. Mr. Big za-
robił przez ostatnie 5 lat kolejno 75, około 80, 65, 77 i 70 (oczywiście tysięcy
dolarów amerykańskich). Sytuacja ta może być opisana przy użyciu wypu-
kłej dodatniej liczby rozmytej H o nośniku, powiedzmy, pomiędzy 60 i 81,
liniowy wzrost od zera do jeden na przedziale [60, 65] oraz spadek do zera
na przedziale [80, 81]. Natomiast, Mrs. Big posiada również pewne dochody.
Ze względu na podatki, suma dochodów małżonków nie powinna przekra-
czać 100, ale ze względu na poziom życia, nie może być również mniejsza.
Zatem celem jest dokładnie 100. Jako pracownik nieetatowy żona może do-
stosować swoje dochody do zarobków męża. Jej przychód W powinien być
obliczony z rozmytego równania W +H = 100. Zauważmy, że w klasycznym
modelu wypukłych liczb rozmytych to równanie nie ma rozwiązania. Nato-
miast w nowym modelu skierowanych liczb rozmytych równanie to posiada
rozwiązanie, jeśli przychody H i W opisane będą przy pomocy dwóch skiero-
wanych liczb rozmytych. Ponadto suma H +W będzie dokładnie równa 100.
Jest to możliwe dzięki orientacji i sposobie zdefiniowania operacji dodawania
w OFN. Zauważmy, że orientacje skierowanych liczb rozmytych opisujących
przychody Mr. Big i Mrs. Big są różne. Wartości liczby W posiadającej nośnik
[19, 40], liniowo wzrastają od zera do jedynki na przedziale [19, 20] i maleje
do zera na przedziale [35, 40] . Wykresy tych funkcji oraz ich sumę – ostre
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100, prezentuje Rysunek 2.
Ekonomiści zwykle zakładają, że celem działalności przedsiębiorstw jest

maksymalizacja zysku, który powstaje w wyniku pomniejszenia przychodu
całkowitego – TR (total revenue) o koszt całkowity – TC (total cost). Przy-
chód całkowity jest to wartość dóbr sprzedanych przez przedsiębiorstwo w
pewnym okresie. Natomiast koszt całkowity jest to wartość czynników pro-
dukcji zużytych w tym okresie. Określenie prognoz wartości przychodu i
kosztu całkowitego na nadchodzący okres może być podstawą do podjęcia de-
cyzji właściciela czy też zarządu przedsiębiorstwa o rozwoju lub zaniechaniu
produkcji przez przedsiębiorstwo. Jednak oprócz prognoz istotne są również
informacje o bieżących poziomach tych wielkości, zakresie i kierunku zmian.
W tym miejscu możemy wykorzystać skierowane liczby rozmyte, które po-
zwalają na proste i przejrzyste przedstawienie kilku wielkości jednocześnie
oraz łatwe przetwarzanie tych informacji. Ciekawy przykład z wykorzysta-
nia OFN własnie do takiego celu oraz ich możliwej interpretacji przedstawił
niedawno D. Kacprzak w swojej publikacji [23]. Modeluje on prognozowany
przychód i koszt całkowity przedsiębiorstwa przy użyciu skierowanych liczb
rozmytych.

6. Dwa problemy z rachunkowości zarządczej
Niniejszy paragraf jest poświęcony ekonomicznym zastosowaniom skie-

rowanych liczb rozmytych. Liczby rozmyte są jednym ze sposobów mode-
lowania niepełnej wiedzy człowieka o otaczającym nas świecie, o ludzkich
preferencjach i niepewności. Mogą więc liczby rozmyte pełnić rolę podobną
do roli podejścia probabilistycznego, a w wielu przypadkach ich stosowanie
jest narzędziem znacznie lepszym, łatwiejszym modelowania naszej wiedzy
i preferencji, a tym samym pomocnym przy podejmowaniu korzystniejszych
decyzji.

6.1. Zarządzanie zapasami przy rozmytych kosztach jednostko-
wych

Rozpatrzymy jeden z podstawowych problemów z zakresu zarządzania za-
pasami otrzymanymi z zewnątrz (np. surowce, półfabrykaty), które dostawca
przywozi do firmy w umówionym dniu. Zarządzanie powinno być takie, aby
zapasów nie brakowało oraz nie było ich za dużo, gdyż przechowywanie zapa-
sów w firmie kosztuje. Stąd ważną wielkością do wyznaczenia jest znalezienie
optymalnego poziomu zapasów. To oznacza konieczność podjęcia decyzji co
do częstotliwości i wielkości dostaw. Problem tutaj przedstawiany pochodzi z
pozycji [46], choć jego oryginalne sformułowanie znajduje się w pozycji [61].
Odnosi się do abstrakcyjnego produktu, który dzieli się na jednostki, a plano-
wanie zapasów jest rozciągnięte na umowny okres, powiedzmy na jeden rok.
Przyjmijmy następujące oznaczenia:
D – wielkość zapotrzebowania na zapasy na rok, mierzona liczbą jednostek
zapasów,
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Q – wielkość jednej dostawy, mierzona liczbą jednostek zapasów,
cq – koszty związane z jedną dostawą,
cm – koszty magazynowania jednostki zapasów,
cz – cena zakupu jednostki zapasów.

Przy takich oznaczeniach, przyjmuje się, że średni poziom zapasów jest
połową dostawy 8. Stąd całkowity koszt K(Q), związany z zakupem i maga-
zynowaniem zapasów przy D/Q dostawach w ciągu roku, wyraża się wzorem
(13).

Rozwiązanie problemu zarządzania zapasami sprowadza się do znalezienia
minimum funkcji K(Q), a argument, dla którego to minimum jest przyjmo-
wane specjaliści od rachunkowości zarządczej nazywają ekonomiczną wielko-
ścią dostawy (EOQ). Jest to zagadnienie optymalizacyjne 9. Skoro pierwszy
składnik w (13) nie zależy od poszukiwanego Q, to optymalna wartość nie
zależy od niego, a w szczególności od cz.

Naszym zadaniem jest podanie ogólnego rozwiązania tego problemu przy
danych D, cq, cm i cz reprezentowanych przez skierowane liczby rozmyte. Jest
oczywiste, porównując problem wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu z na-
stępnego punktu, że w przypadku skokowych OFN, a dokładnie danych z
przestrzeni RK , znalezienie rozwiązania sprowadza się do układu 2K dla
przypadku danych ostrych. Nas jednak interesuje przypadek ogólniejszy, tj.
całe OFN. Nie będziemy szli drogą zaproponowaną w [61], gdzie rozwiąza-
nie nie jest skontruowane, a jedynie w sposób przybliżony jest konstruowana
lista konkretnych rozmytych wartości kosztów w funkcji wielkości dostaw, a
decydentowi zostawia się przeanalizowanie tej listy i wybór, ”najmniejszego„
kosztu, posiłkując się intuicją, swoimi preferencjami oraz formalnymi meto-
dami porównywania trójkątnych funkcji przynależności.

W proponowanym przez nas podejściu manifestuje się wyższość arytme-
tyki OFN nad tą znaną dla CFN, a w szczególności operacje mnożenia i pier-
wiastkowania. Ponadto nie zmuszamy decydenta do żmudnej analizy listy
funkcji przynależności reprezentujących koszty zaopatrzenia. To, czego wy-
magamy od decydenta, to wybór funcjonału wyostrzania, dla którego mamy
minimalizować funkcje kosztów przy danych rozmytych i w ten sposób znaleźć
rozwiązanie optymalne.

Niech φ(·) będzie funcjonałem wyostrzania, który wybrał decydent. Wte-
dy problem minimalizacji jego wartości na rozmytej funkcji kosztów K(Q)
da nam poszukowaną ekonomiczną wielkość dostawy. Formułując to jawnie,
nasz problem sprowadza się do zadania (14).

A jak szuka się minimum funcjonału? Podpowiada nam tutaj rozwiązanie

8Przyjmuje się, że na początku roku magazyn jest pusty, tzn. nie ma zapasu bezpieczeń-
stwa, więc dopuszczamy, że w niektórych dniach magazyn zostanie opróżniony, przy czym
następnego dnia do magazynu zostanie przyjęta nowa dostawa zapasów z zewnątrz.
9 W pozycji [46] autorka podaje rozwiązanie Q = 46 tego problemu dla przypadku

danych ostrych, tj. D = 1000, cq = 8 i cm = 8; niestety jest one błędne, gdyż wynosi ono
Q = 48. Wtedy liczba dostaw będzie, po zaokrągleniu 21.
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mechanika klasyczna, a dokładniej zasada stacjonarności działania [3]. Mini-
mum funkcjonału, a dokładnie jego punkt stacjonarny osiąga funkcjonał na
funkcji, która zeruje jego pierwszą wariację (pochodną Gâteaux). W mecha-
nice funkcjonał zależy nie tylko od funkcji, ale od jej pierwszych i drugich
pochodnych. Wtedy warunkiem koniecznym znikania pierwszej wariacji jest
spełnianie przez tę funkcje równań Eulera–Lagrange’a (E-L), które są wtedy
równaniami drugiego rzędu. W naszym przypadku funkcjonał φ nie zależy
od tych pochodnych, a więc równanie E-L jest równaniem funkcyjnym. W
rzeczywistości, policzmy pierwszą wariację funkcjonału φ(K(Q)) przy zada-
nych rozmytych D, cq, cm i cz, otrzymamy (15). Tutaj ∂Kφ(K) oraz ∂QK(Q)
oznaczają tzw. pochodne funkcjonalne. Z dowolności wariacji δQ, znikania
pierwszej wariacji δφ(K(Q)) = 0 funkcjonału wyostrzania φ(K(Q)) oznacza
warunek

∂Kφ(K)∂QK(Q) = 0 ,

a argumentQ, który zeruje ten iloczyn pochodnych tworzy ogólne rozwiązanie
naszego problemu optymalizacyjnego.

Dla ilustracji rozpatrzmy szczególną klasę liniowych funkcjonałów wyost-
rzania danych wzorem (4). Oznaczmy gałęzie liczby K(Q) przez (fK , gK) i
dla pozostałych liczb przyjmimy skrótowe oznaczenie przez te same litery
z odpowiednio dodanymi wskaźnikami, tj. (16). Wtedy liniowy funkcjonał
na całkowitych rozmytych kosztach K(Q) ma postać (17), gdzie mamy (18)
i podobnie dla gK(s). Teraz, jeśli wykonamy różniczkowanie w (15) przy
postaci funkcjonału (17) i podstawieniach (18), otrzymamy (19).

Zauważmy, że ze znikania sumy całek, bez dodatkowych założeń, nie
można wywnioskować o znikaniu wyrazów podcałkowych. Stąd należy roz-
patrzyć dwa wykluczające się przypadki 10:

Przypadek A. Funkcje h1 i h2 są bezwględnie ciągłe, tzn.

h1(s) =
s∫

0

h′1(z)dz + h1(0) , h2(s) =
s∫

0

h′2(z)dz + h2(0) , prawie wszędzie

gdzie pochodne h′1(s) i h′2(s) są różne od zera, prawie wszędzie.
Przypadek B. Funkcje h1 i h2 są osobliwe, tzn. prawie wszędzie ich po-
chodne h′1(s) i h′2(s) są równe zeru.

Twierdzenie 1 Jeśli całkowity koszt K(Q), związany z zakupem i maga-
zynowaniem zapasów przy D/Q dostawach w ciągu roku i przy rozmytych
jednostkowych cenach magazynowania cm, zakupu cz i dostawy cq oraz wiel-
kości rocznego zapotrzebowania D, jest dany przez zależność (13) i decydent

10Każdą funkcję z BV(0,1) można przedstawić jako sumę funkcji bezwzględnie ciągłej i
funkcji osobliwej [47].
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wybrał dla oceny optymalnej wielkości dostaw liniowy funkcjonał φ wyostrza-
nia (4), w którym funkcje h1 i h2 spełniają Przypadek A, to ekonomiczna
wielkość dostawy q∗ dana jest przez (20), gdzie f∗Q(s) jest dane przez (21),
przy oznaczeniach (16).

Dowód. Jeśli zachodzi Przypadek A, to w (17) całkę Stieltjesa można zastą-
pić całką Riemanna z dhi(s) = h′i(s)ds, dla i = 1, 2 i ze znikania pierwszej
wariacji funkcjonału wyostrzania φ(K(Q)) przez przyrównanie (19) do zera
wynika, że w tej sumie całek muszą znikać niezależne wyrazy podcałkowe w
każdej całce prawie wszędzie, tam gdzie pochodne h′1(s) i h′2(s) są różne od
zera, tj.

−fq(s)fD(s)
(fQ(s))2 +

fm(s)
2

= 0 , oraz − gq(s)gD(s)
(gQ(s))2 +

gm(s)
2

= 0 p.w.

Proste przekształcenie ostatnich wyrażeń pozwala wyznaczyć gałęzie f∗Q(s)
i g∗Q(s), przy których zerują się wyrażenia podcałkowe w (19) niezależnie
od wartości h1(s) i h2(s) oraz wariacji δfQ(s) i δgQ(s). W ten sposób koń-
czy się dowód warunku koniecznego znikania pierwszej wariacji funkcjonału
φ(K(Q)). Skonstruowana w ten sposób z tych gałęzi skierowana liczba roz-
myta (f∗Q(s), g∗Q(s)) =: Q∗ po wyostrzeniu tym samym funkcjonałem (20)
daje optymalną wielkość dostaw q∗, co kończy dowód.

Wniosek 1 Jeśli funkcje h1 i h2 spełniają drugi warunek, Przypadek B,
to w każdym11 argumencie si, i = 1, 2, ..., gdzie, pochodne h′1(s) i h′2(s) nie
istnieją , tzn. w punktach nieciągłości samych funkcji h1 i h2 winno zachodzić

f∗Q(si) = (
2fD(si)fq(si)

fm(si)
)1/2 , g∗Q(si) = (

2gD(si)gq(si)
gm(si)

)1/2 .

Wtedy, jak poprzednio, optymalna ekonomiczna wielkość dostawy q∗ jest
dana przez (20), gdzie dla wyznaczenia wyostrzania, można – bez straty ogól-
ności – przyjąć, że f∗Q(s) = 0, g∗Q(s) = 0, dla s 6= si, i = 1, 2, ...

Zauważmy, że przy wyznaczaniu konkretnych gałęzi f∗Q i g∗Q nie była
istotna wartość (postać) funkcji h1(s) i f2(s). Stąd możemy sformułować
następny wniosek.

Wniosek 2 W klasie funkcji h1 i h2 występujących w definicji liniowego
funkcjonału wyostrzania (4) nie jest istotna ich postać, a jedynie warunki
sformułowane przez Przypadek A, bądź Przypadek B. Natomiast wartość
ekonomicznych wielkości dostaw od nich zależą poprzez przepis (20). W szcze-
gólności, jeśli wyostrzacz φ = φMOM , to

q∗ = (
fD(1)fq(1)

2fm(1)
)1/2 + (

gD(1)gq(1)
2gm(1)

)1/2 .

11Zbiór takich si jest co najwyżej przeliczalny.
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6.2. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu

Każdy projekt inwestycyjny można opisać serią przepływów pieniężnych
(Cash Flow, CF). Dla inwestycji tworzy się specjalną prognozę przepływów
na wiele lat. Na roczny przepływ pieniężny netto składa się suma wypływów
i wpływów. Wypływy to wydatki na zakup środków produkcji, materiałów,
gruntów, itp., które będą liczbami ujemnymi, z kolei wpływy będą przycho-
dami ze sprzedaży produktów, wpływów z udzielonych usług, bądź innymi
wpływami gotówki do kasy przedsiębiorstwa. Z początku przepływy netto
będą więc wielkościami ujemnymi, stopniowo przechodząc w wielkości dodat-
nie. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV) stanowi róż-
nicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (Discounted cash
flow, DCF) a nakładami początkowymi. Przy dyskontowaniu posługujemy
się stopą dyskontową, gdy zastosujemy odpowiednio wysoką, uzyskamy NPV
= 0.

Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR) jest taką stopą
dyskontową, dla której wartość zdyskontowanych przepływów jest równa war-
tości inwestycji, lub inaczej, przy której wartość zaktualizowana netto jest
równa 0. IRR jest wskaźnikiem pomocnym przy podejmowaniu decyzji in-
westycyjnej przez inwestorów. Znając IRR projektu inwestycyjnego inwestor
może jednoznacznie stwierdzić, czy projekt przekracza, wyznaczony przez
niego próg minimalnej rentowności.

Sformułujmy problem na początek dla liczb rzeczywistych. Niech hory-
zontem czasowym przyszłej inwestycji będzie n lat. Oznaczmy przez a0, a1, ...,
an−1 przepływy gotówkowe w kolejnych latach, zaczynając od początkowego
roku, dla którego przepływ oznaczamy przez a0 i nazywamy go zerowym
przepływem. Przyjmujemy następujące, oczywiste założenia:
1. zerowy przepływ ma wartość ujemną,
2. suma przepływów gotówkowych powinna być większa od zera.

Jeśli przez r oznaczymy wewnętrzną stopę zwrotu, zaś przepływ gotów-
kowy w roku k = 0, 1, 2, ..., n − 1 wynosi ak, to liczbę ( 1

1+r )k nazywamy
współczynnikiem dyskonta. Natomiast produkt ak( 1

1+r )k będzie zdyskonto-
wanym przepływem w roku k. Stąd suma przepływów zdyskontowanych po
n latach, przy stopie zwrotu r, oznaczana dalej przez S(n, r) (czyli war-
tość zaktualizowana netto), ma postać (24). Jeśli wprowadzimy oznaczenie
X = 1

1+r , to S(n, r) możemy zapisać jako wielomian Wn zmiennej X jak w
(25). Wtedy założenia 1 i 2 oznaczają, że Wn(1) > 0 oraz Wn(0) < 0, gdyż
Wn(0) = a0. Z ciągłości Wn wynika istnienie pierwiastka wielomianu X0 w
przedziale otwartym (0, 1), tzn. Wn(X0) = 0. Wnioskujemy zatem, że istnieje
dodatnia wewnętrzna stopa zwrotu r0 dana przez r0 = 1

X0
− 1.

6.2.1. Przykład ze schodkowymi liczbami rozmytymi Dla oma-
wianego problemu przedstawimy najpierw przykład numeryczny, dla inwe-
stycji 10-letniej, tzn. n = 10. Rokiem startowym będzie 2010, a ostatnim ro-
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kiem symulacji 2019. Przepływy pieniężne netto fikcyjnego przedsiębiorstwa
przyjęto w postaci schodkowych skierowanych liczb rozmytych o 4 schod-
kach każdej gałęzi i podziale odcinka [0, 1] na równe części. Znajdziemy pier-
wiastki wielomianu W10(X) o współczynnikach w postaci skierowanych 4-
schodkowych liczb rozmytych.

Na bazie 10 liczb rozmytych przygotowano 6 wariantów, które różnią się
skierowaniem poszczególnych przepływów:
wariant A: wszystkie liczby mają skierowanie dodatnie (Rysunek 3),
wariant B: przepływy ujemne mają skierowanie ujemne, a przepływy dodat-
nie skierowanie dodatnie,
wariant C: przepływy ujemne mają skierowanie dodatnie, a przepływy do-
datnie skierowanie ujemne,
wariant D: wszystkie przepływy mają skierowanie ujemne,
wariant E: poczynając od 2016 roku skierowanie przepływów jest ujemne,
wariant F: w latach 2010- 2013 skierowanie przepływów jest ujemne, 2014 -
2015 skierowanie jest dodatnie i od 2016 skierowanie jest ujemnie (Rysunek
4- dla lepszego zobrazowania użyliśmy zmodyfikowanej reprezentacji liczby
schodkowej, jej ujemne skierowanie zostało przedstawione jako liczby poniżej
osi).

Następnie dokonano wyliczenia wewnętrznej stopy zwrotu dla poszcze-
gólnych wariantów. Na Rysunku 5 przedstawiamy wyliczenia dla wariantów
D i F.

W końcu na uzyskane rozwiązania nałożono cztery operacje wyostrzania:
COG, - Max - maksimum jądra, - Min - minimum jądra, - MOM - śred-
nia z maksimum (ang. mean of maxima). Tabela 1 zawiera zbiorcze wyniki
liczbowe tych operacji wyostrzania. Jak z niej widać, wynik wyostrzania nie
tylko zależy od wyboru operacji wyostrzania, ale mocno od wariantu wyboru
skierowania liczb.

6.2.2. Wyznaczenie IRR dla wymiernych rozmytych przepły-
wów

Wyrażając problem wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu dla wymier-
nych skierowanych liczb rozmytych zakładamy, że przepływy gotówkoweA0, A1, ...,
An−1 ∈ Rw oraz wewnętrzna stopa zwrotu R należy do OFN. Równanie (24)
przyjmuje wówczas postać:

S(n,R) =
n−1∑
k=0

Ak
( 1‡

1‡ +R

)k
.

Wprowadzając oznaczenie X = 1‡
1‡+R , otrzymamy wielomian

Wn(X) =
n−1∑
k=0

AkX
k.
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Twierdzenie 2 W przedziale (0‡, 1‡) ⊂ R istnieje skierowana liczba roz-
myta X0 ∈ RBV taka, że Wn(X0) = 0‡. Zatem istnieje dodatnia wewnętrzna
stopa zwrotu dana wzorem R0 = 1‡

X0
− 1‡.

Dowód. Dowolny element zbioru Rw można przedstawić w postaci Ak =(
Wk
Pk
, HkKk

)
, gdzie Wk, Pk, Hk,Kk są wielomianami zmiennej rzeczywistej oraz

Pk(x),Kk(x) > 0 dla dowolnego x ∈ [0, 1]. Zmienna X ∈ R, czyli X =
(fX , gX), gdzie fX , gX są funkcjami ciągłymi.

Wielomian Wn(X) możemy zatem zapisać w następującej postaci:

Wn(X) =
n−1∑
k=0

AkX
k =

( n−1∑
k=0

Wk
Pk

(fX)k,
n−1∑
k=0

Hk
Kk

(gX)k
)
.

Musimy wykazać, że istnieje funkcja o skończonym wahaniu fX0 speł-
niająca równanie (33) oraz funkcja o skończonym wahaniu gX0 spełniająca
równanie (34).

Oczywiście oba te problemy są niezależne i ich rozwiązania są analogiczne.
Rozwiążemy równanie (33) mnożąc na początek obie strony równania

przez iloczyn wielomianów P0P1...Pn−1:

n−1∑
k=0

P i00 P
i1
1 ...P

in−1
n−1 Wk (fX)k = 0†,

gdzie ik = 0 dla i = k oraz ik = 1 w pozostałych przypadkach.
Oznaczmy Nk = P i00 P

i1
1 ...P

in−1
n−1 Wk dla k = 0, 1, ..., n− 1.

Zgodnie z przyjętymi założeniami każdy Nk będzie z góry zadanym wie-
lomianem. Natomiast z przyjętych przy formułowaniu problemu założeń wy-
nika, że A0 < 0‡, czyli W0 < 0†, co implikuje N0 < 0†. Ponadto, A0+A1+...+
An > 0‡, zatem W0

P0
+ W1

P1
+ ...+ Wn−1

Pn−1
> 0†. A stąd N0 +N1 + ...+Nn−1 > 0†.

Przejdźmy teraz do funkcji wielomianowej, musimy wykazać istnienie
funkcji fX0 o skończonym wahaniu spełniającej warunek:

∀x ∈ [0, 1]
n−1∑
k=0

Nk(x) (fX0)
k(x) = 0.

Weźmy zatem dowolne x0 ∈ [0, 1] oraz oznaczmy fX0(x0) = y (y jest
zmienną, ponieważ nie znamy funkcji fX0). Rozważmy wielomian (37). Zgod-
nie z założeniami S(0) = N0(x0) < 0 oraz S(1) = N0(x0) + N1(x0) + ... +
Nn−1(x0) > 0. Zatem istnieje co najmniej jeden y0 ∈ (0, 1) taki, że S(y0) = 0.

Współczynniki poszczególnych wielomianów są wartościami funkcji wie-
lomianowych, ponadto wiadome jest, że zespolone pierwiastki wielomianu
są ciągłymi funkcjami jego współczynników [43]. Chociaż twierdzenie to nie
zawsze jest prawdziwe dla pierwiastków rzeczywistych, to istnieje funkcja
fX0 przyporządkowująca elementom ze zbioru [0, 1] odpowiednie pierwiastki
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wielomianu (37) mająca co najwyżej skończoną liczbę punktów nieciągłości
pierwszego rodzaju.

Wykazaliśmy zatem ,że istnieje szukana funkcja fX0 o skończonym waha-
niu, przyjmująca wartości z przedziału (0, 1).

Analogicznie znajdziemy funkcję gX spełniającą równanie (34). Zatem w
przedziale (0‡, 1‡) istnieje skierowana liczba rozmyta X0 = (fX0 , gX0) ∈ RBV
spełniająca równanie Wn(X0) = 0‡. Czyli istnieje dodatnia wewnętrzna stopa
zwrotu dana wzorem R0 = 1‡

X0
− 1‡, R0 ∈ RBV .

Interesują nas plany inwestycji, które posiadają odpowiednio dużą wewnęt-
rzną stopę zwrotu, powiedzmy nie mniejszą niż pewna graniczna stopa rc, bę-
dąca oczywiście liczbą rzeczywistą. Zatem po wykonaniu obliczeń na danych
rozmytych, będziemy nakładać na otrzymane rozwiązanie odpowiednie opera-
tory wyostrzania i porównywać ich wartości z tą graniczną stopą φG(R0)  rc.
Inwestycje, które przejdą w tym porównaniu proponowany test, będą zali-
czane do inwestycji zalecanych. W ten sposób budujemy system wspomagania
decyzji dla inwestorów oceniających plany biznesowe. Korzystając z relacji
częściowego porządku (1) można też uszeregować te inwestycje.

7. Podsumowanie
W pracy przedstawiono model skierowanych liczb rozmytych, którego

arytmetyka jest analogiczna do działań na liczbach rzeczywistych. Przykład
wykorzystania OFN w ekonomii pokazuje, że skierowane liczby rozmyte poz-
walają na jednoczesne prezentowanie kilku wielkości, a także dokładne wy-
znaczenie optymalnej wielkości dostaw w zagadnieniu minimalizacji kosztów
zapasów przy danych rozmytych. Ponadto w problemie oceny planu bizneso-
wego, dla którego znamy tylko rozmyte wydatki i wpływy, jesteśmy w sta-
nie wyznaczyć rozmytą wewnętrzną stopę zwrotu. Tym samym rozpatrzone
dwa przykłady z rachunkowości zarządczej dowodzą, że wykorzystując skie-
rowane liczby rozmyte jesteśmy w stanie zbudować narzędzie wspomagające
decydenta.

Ponadto wnioski wyciągane na podstawie działań na liczbach rozmytych
są zgodne z wiedzą i analizą ekonomiczną. Sprawia to, że model skierowanych
liczb rozmytych może być doskonałym narzędziem w analizie i modelowaniu
ekonomicznym.



A. Oznaczenia / List of denotations R – zbiór liczb rzeczywistych,
set of real numbers,
R – przestrzeń skierowanych liczb rozmytych, space of Ordered Fuzzy Num-
bers with continuous branches,
RBV – przestrzeń skierowanych liczb rozmytych o ograniczonym wahaniu,
space of Ordered Fuzzy Numbers with branches of bounded variation,
RK – przestrzeń K - schodkowych skierowanych liczb rozmytych, space of
Step Ordered Fuzzy Numbers
CFN – klasa wypukłych liczb rozmytych, class of convex fuzzy numbers,
OFN – klasa skierowanych liczb rozmytych, class of Ordered Fuzzy Num-
bers,
µA – funkcja przynależności, membership function,
A = (fA, gA) – skierowana liczba rozmyta A, Ordered Fuzzy Number,
φ – funkcjonał wyostrzania, defuzzzification functional
φFOM – funkcjonał wyostrzania metodą pierwszego maksimum, defuzzifica-
tion functional by method of first of maximum,
φMOM – funkcjonał wyostrzania metodą środka maksimum, defuzzification
functional by method of mean of maxima
φLOM – funkcjonał wyostrzania metodą ostatniego maksimum, defuzzifica-
tion functional by method of last of maximum,
φRCOM – funkcjonał wyostrzania metodą losowego wyboru maksimum, de-
fuzzification functional by method of random choice of maximum,
φCOG – funkcjonał wyostrzania metodą środka ciężkości, defuzzification func-
tional by method of center of gravity,
ψCOG(µ) – funkcjonał wyostrzania metodą środka ciężkości dla liczby rozmy-
tej wypukłej, defuzzification functional method of center of gravity of convex
fuzzy number,
φGM (µ) – funkcjonał wyostrzania metodą średniej geometrycznej, defuzzifi-
cation method by geometrical mean,
φBADD – funkcjonał wyostrzania metodą podstawowego podziału, basic de-
fuzzification distribution functional,
ψBADD(µ) – funkcjonał wyostrzania metodą podstawowego podziału dla liczby
rozmytej wypukłej, basic defuzzification distribution functional of convex
fuzzy number.
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