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Luonnontieteisså ja tekniikassa tieteen kietenå toimii Aristoæleen logiikkaan perustuva maæmatiik-

ka, jossa A ja sen vastakohta ei-A eiviit voi olla yhtll aikaa voimassa. Koska luonnossa ja tekniikassa

vastakohdat kuitenkin ovat jossain milårin samanaikaisesti voimassa (laminaarisella virtauksella on

pyöleistll taipumusra, tele;siokuva on jostain tafkka ja jostain epätarkka jne'), eivlit Aristoteleen

iógiit*n poújautuvan matematiikan keinoin ilmaistut luonnonilmiöt ja tekniset lainalaisuudet voi

oña ørkkoja awoja, vaan ainoastaan systemââttisia arvioita systeemin kulloisesøkin tilasta'

Idiin teollisuusnaiden suurissa yrityksisså kehittyn¡ sumeâ logiikka on erityisesti viimeisen vuosi-

kFnmenen aikana saanut.¡¡anii¡aã myÖs låntisisså teollisuusmaissa, kun sille on ¿rktiivisesti kehi-

ætty t"orottista pohjaa óf,a iør,r¿i ettji l,ilnness¿i. Sumeaa logiikkaa on menestyksellä sovellettu

signaaliækni¡tassã, kulutuselektroniikassa ja såätötekniikassa. Uusina sumeina sovelluksina ovat

tutos* mm. sumeat kognitiiviset j,trjestelmåt ja sumea optimointi'

Sumean joukkoopin yksi keskeisimmistä kðsitteistä on jäsenyysfrrnlCio, joka kuvaa sitå astetta, jolla

alkio luuluu joukkoon. Sumeassa logiikassa todennåköisyyttå vastaå osaan kuuluva kokonaisuus.

Teolliseen monivasteopimointiin knitetyt desirabiliteettiñrnktiot kuvaavat lcunkin vasteen suhdetta

sen haluttavimpaan arvoon. Toisin sanoen ne kuvaavat kunkin arvonjåseny¡tli ihannearvonsajou-

kossa. Nåin ollen ne ovat jäsenyysfunlcioiø ja siten myös sumeita opimointi- ja såiåtöteknükan työ-

takaluja. Desirabiliteettifunlcioi voivat saada useita eri muotoja, ja ne voidaan m¿¿iritellä eri tavoin

osissa.

Kromatognfis€n erottumisen optimointiin on kehitetty useita menetelmiä. Useimmat menetelmät

soveltuvat erinomaisesti muutanan yhdisteen erottamiseen, mutla useiø yhdisteitl¡ erotettaessa

systemaattinen koejärjestely ja tietokoneavusteiset analyysit ovat yleens¡ vlitttämiittömiä. PRISMA -

koejärjesæly on kotmiutotteinen malli, jonka avulla optimoidaan ajoliuoksen selektiivisyyttå. Usei-

siin muihin koej¿irjestelyihin verrattuna sillå on monia etuja hrten mahdollisæn muuttujien joustava

mtiårâ ja hyvlit havainnollisømismahdollisuudet. Helsingin yliopistossa on kehitetty cHoP -ohjel-

misro, joka perustuu desirabilitteetifunlÍioihin ja PRISMA -koejårjestelyyn.

Kawisoluviljelmien kasvr¡olosuhteita optimoidaan varsin usein yksi kerrallaan, vaikka tiedetÍüin, enä

biologisissa systeemeisså lähes kaikki tekijåt vaikuttavat toisiinsa jollain tavalla joko suoraan tai

vålillisesti. Kasvr¡olosuhæiden optimointiin on kehitetty kokonaisvaltaisia menetelmiä, joissa muut-

tujien valifseminen, optimointi ja vali&inti zuoritetaan tehokkain tilastollisin menetelmin. Sumea

log¡ikl€ voi jatkossa olta avain parempaan biologisten systeemien tuntemukseen ja sitå kautø tehok-

kaampaan optimointiin.

Työn kokeellisessa osassa kehitettiin PRISMA -koejårjestelyyrl desirabiliteettifunktioihin ja opti-

mointifunktioon perustuva opimointimenetelmå ja ohjelmisto kasvisoluviljelmien kas¡ualustoille.

Lisåksi työsså tutiittün cHop ohjelmiston tehokkuutta erittäin vaikean biologisen näytteen analyy-

sissa. Kóska kehitetty on optimointimenetelmå ja CHOP ovat pilottiversioita" kiinnitettiin tutki-

muksessa erityistä huomiota ohjelmistojen tulevaisuuden n:tþmrin ja kehitystarpeisün.


