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Structura unui SLF cu 2 intrări

➢ Fie un sistem cu logică fuzzy Mamdani

❖ două intrări x şi y

❖ ieşire z

x
zSLFy
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Baza de 
reguli

R1:   Dacă x este X1 şi y este Y1 atunci z este Z1

R2:   Dacă x este X2 şi y este Y2 atunci z este Z2
.

.

.

Rn:   Dacă x este Xn şi y este Yn atunci z este Zn

• Reguli cu premisa multipla - operator pentru conectivul şi:

✓ min,   prod operator de agregare

(sistem Mamdani) 

pentru conectivul

SAU:

✓ max,  probor, sum

• Regulile sunt conectate prin conectivul SAU

• Concluziile parțiale trebuie agregate
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Baza de reguli
R1:   Dacă x este X1 şi y este Y1 atunci z este Z1

R2:   Dacă x este X2 şi y este Y2 atunci z este Z2
.

.

.

Rn:   Dacă x este Xn şi y este Yn atunci z este Zn

X1 X2 X3 X4

Y1 Z1

Y2 Z2

Y3 Z3

Y4 Z4

x
y

• Baza de date este incompletă.

• Ar trebui analizate toate combinatiile

si construite reguli pentru toate

combinatiile posibil sa apara in

functionare

• Este posibil ca mai multe reguli sa

aiba aceeasi multime fuzzy de iesire
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Intrare x

Iesire    z

Intrare y
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Procesul de calcul intr-un SLF Mamdani - ilustrare

Inferenta compozitionala max-min

Agregare max

Deffuzificare centroid (centrul de greutate)

R1

R2
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prod

prod

Operatorul prod pentru conectivul “si”

Inferenta compozitionala max-prod

Agregare max. Deffuzificare centrul de greutate

Gradele de activare ale regulilor?

Multimile fuzzy partiale de iesire?

Multimea fuzzy de iesire?  Valoarea transanta de iesire?
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Studiu de caz 1: Pilot automat

Proiectati, implementati si verificati in Matlab si Simulink un 

slf cu rol de pilot automat pentru un automobil: 

Determinarea vitezei optime de deplasare in functie de

❖ vizibilitate

❖ calitatea drumului

Pentru sistemul implementat, pentru valori curente ale celor două

intrari, determinati prin calcul:

- Care este gradul de activare al regulilor din baza de reguli

- Multimile fuzzy din consecinta fiecarei reguli si multimea fuzzy 

rezultata in urma agregarii

- Valoarea vitezei daca se utilizeaza defuzzificarea centroid
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Baza de 

reguli:

Multimile fuzzy

RoadQuality

Visibility

Bad Good VGood

Poor 1                            2 3

Good 4 5 6

VGood 7 8 9
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Baza de 

reguli

Multimile fuzzy
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Operatiile SLF
13 /32
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Suprafața de control
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Un SLF este utilizat intr-o aplicatie de management a aglomerarilor de persoane in cazul deplasarii acestora

in grupuri, pe mai multe drumuri alternative. SLF este utilizat pentru alocarea de prioritati drumurilor, in

functie de lungimea si latimea acestora. SLF are doua intrari: lungimea drumului „Lung” si latimea

drumului „Lat”. Iesirea SLF este prioritatea alocata drumului „Prioritatea”. Multimile fuzzy definite peste

aceste trei variabile sunt prezentate in figura de mai jos. Baza de reguli este prezentata partial in tabelul de

mai jos (regulile 2, 4, 5, 6).

Lung

Lat    
Mi Me Ma

Mi
1

S

2 3

Me
R

4

N
5

S

6

Ma
7 8 9

Mi
Me

Ma

Mi Me Ma

S N R

a) 0,75p Completati baza de reguli, astfel incat sa rezulte o

baza de reguli completa.

b) 0,75p Dederminati gradele de activare a fiecarei reguli.

c) 0,5p Reprezentati multimile fuzzy partiale de iesire din

consecintele regulilor activate.

d) 0,5p Reprezentati multimea fuzzy de iesire rezultata in

urma agregarii.

e) 0,5p Estimati valoarea transanta a prioritatii Prioritate*

daca pentru defuzzificare se utilizeaza metoda COA

(Center of Area).

Lung* = 4km,  Lat* = 19m.
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Sisteme Takagi-Sugeno

➢ Sunt similare cu sistemele Mamdani, doar ca

❖ multimile fuzzy de iesire sunt multimi singleton (fixe sau

mobile)

❖ functiile de apartenenta la iesire sunt fie constante - fixe

fie liniare - mobile (functie polinomiala de gradul unu de

variabilele de intrare)

❖ nu are loc agregarea iesirilor individuale a regulilor

❖ defuzifficarea ia in calcul mf singleton din consecinta

tuturor regulilor (medie ponderata / suma ponderata)
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Sisteme Takagi-Sugeno – cont.
❖ Sistem T-S de ordin zero - funcţiile ce definesc mulţimile Y1 şi Y2 sunt 

egale cu constante: 

zeroordindeSTsistem
pentru.

pentru.

22

11
−





=

=

Ycstc

Ycstc

Y1 şi Y2 sunt mulţimi singleton fixe

Exemplificare: 5,2 21 =−= cc

17 /32



Sisteme fuzzy G. Oltean

Sisteme Takagi-Sugeno – cont.
❖ Sistem T-S de ordin unu - funcţiile ce definesc mulţimile Y1 şi Y2 sunt 

functii polinomiale de ordinul unu, de variabilele de intrare.

Pentru un SLF cu doua intrari (x1  si  x2) 
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Sunt posibile şi sisteme T-S de ordin superior, însă complexitatea 
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Sisteme Takagi-Sugeno - cont

Considerăm un SLF de tip T-S cu doua intrări si o ieșire:

• Intrarea  x1 cu 2 mulțimi fuzzy X11 si  X12

• Intrarea  x2 cu 1 mulțime fuzzy X21

• Ieşirea  y cu 2 mulțimi fuzzy Y1 şi Y2

Baza de reguli:

R1:  DACĂ x1 este X11 ATUNCI  y este Y1;

R2:  DACĂ x1 este X12 ŞI x2 este X21 ATUNCI  y este Y2.
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Sisteme fuzzy G. Oltean

Procesul de calcul intr-un 

SLF Takagi-Sugeno cu 

două reguli - ilustrare
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Deffuzificare: 

• media ponderata (weighted average) 

• suma ponderata (weighted sum)                              
a ieșirilor tuturor regulilor

Sistem de ordin zero Sistem de ordin unu
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Observatii

❖ Un sistem fuzzy T-S de ordin 1 este mai complex decat un sistem fuzzy 

T-S de ordin zero sau un sistem fuzzy Mamdani prin aceea ca pe langa

determinarea gradului de adevar a fiecarei reguli se mai determina si

suportul fiecarei multimi fuzzy de iesire;

❖ Un sistem fuzzy T-S de ordin 1 include doua tipuri de cunostinte:

• calitative – exprimate prin reguli “Daca – atunci”

• cantitative – reprezentate de modelul liniar local (expresia

suportului mf de iesire)

❖ Se poate considera ca exista doua căi de calcul în paralel:

• gradele de activare ale regulilor

• suportul (locatia) fiecarei multimi fuzzy de iesire

❖ Un sistem fuzzy T-S de ordinul 1 nu mai este un sistem fuzzy intuitiv; 

in general acesta nu mai poate fi proiectat direct ci se genereaza si

instruieste automat pe baza unui set de date numerice
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Studiu de caz: Pilot automat cu

sistem Takagi-Sugeno de ordin zero
variabila de iesire
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Operatiile SLF
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Suprafața de control

25 /32
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Suprafața de control

Comparatie

Mamdani

Takagi-Sugeno
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Utilizarea in Simulink

27 /32
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Simulare in Simulink

28 /32
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Conversie Mamdani - TS

➢ In toolbox-ul Fuzzy Logic exista functia “mam2sug.m”

❖ Sistemul TS rezultat are functii de apartenenta constante in

partea de iesire

❖ Valorile acestor constante sunt determinate prin

defuzificarea centroid a multimilor fuzzy din consecinta

regulilor sistemului fuzzy Mamdani original

❖ Multimile fuzzy ale antecedentelor si baza de reguli raman

neschimbate
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Comparison Mamdani - TS
➢ Because it is a more compact and computationally efficient representation

than a Mamdani system, the Sugeno system lends itself to the use of adaptive

techniques for constructing fuzzy models. These adaptive techniques can be

used to customize the membership functions so that the fuzzy system best

models the data.

Advantages of the Sugeno Method

• It is computationally efficient.

• It works well with linear techniques (e.g., PID control).

• It works well with optimization and adaptive techniques.

• It has guaranteed continuity of the output surface.

• It is well suited to mathematical analysis.

Advantages of the Mamdani Method

• It is intuitive.

• It has widespread acceptance.

• It is well suited to human input.

30 /32



Sisteme fuzzy G. Oltean

Problema propusa

Se considera un SLF de tip Takagi-Sugeno de ordin zero pentru

determinarea numarului de ore (Ore) necesar unui student pentru

implementarea unui proiect. Ca intrari se considera cunostintele

de specialitate ale studentului (Cunostinte) si dificultatea

proiectului (Dificultatea). SLF utilizeaza operatia min pentru

implementarea operatorului “și”, inferenta compozitionala

max-min. Baza de reguli este partial descrisa in tabelul de mai

jos.

Dificultate

Cunostinte Redusa Medie Mare

Slabe

Medii Mi Me Ma

Bune Mi Me
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Pentru un anumit student avem Cunostinte*=8 si  Dificultate*=6. 

• Completati tabelul de reguli astfel incat sa avem o baza de 

reguli completa.

• Determinati gradele de activare ale tuturor regulilor din 

baza de date.

• Determinati multimile fuzzy partiale de iesire pentru 

fiecare dintre regulile care se activeaza

• Care este valoarea transanta a iesirii Ore* obtinuta dupa 

deffuzificare de tip medie ponderata. 

• Cum se modifica valoarea transanta la iesire daca pentru 

acelasi student se schimba dificultatea proiectului la 

Dificultate1*=9?
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Pentru modelarea amplificarii (Av) unui aplificator SOTA in functie de frecventa (frecv) si temperatura 

(temp) s-a generat un sistem fuzzy Takagi – Sugeno de ordin 1.

Pentru cele 6 multimi fuzzy de iesire coeficientii sunt:

av1: [-1.7 0.3 53]

av2: [-0.8 0.3 19]

av3: [-0.3 0.3 -13]

av4: [-21 0.7 133]

av5: [-18 0.7 50]

av6: [-16 0.7 -30]

Se considera urmatoarele valori curente la intrare:  frecv*=3  si temp*=60.   

a) Determinati gradele de activare a fiecari reguli

b) Reprezentati multimile fuzzy de iesire din concluzia fiecarei reguli

c) Determinati valoarea amplificarii in urma defuzzificarii.


