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Controlere fuzzy
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Proces

Proces in bucla 

deschisa 

• Intrarea de comandă uc determină valoarea ieşirii y după o anumită lege

(ecuaţie), care este modelul matematic al sistemului.

• Procesul trebuie să furnizeze o valoare dorită (referinta) la ieşire, y*.

• Procesul functioneaza astfel încât, în absenţa perturbaţiilor şi a

variaţiilor parametrilor de process:

y = y* pentru o anumită intrare de control, uc = uc*
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Proces

Proces in bucla 

deschisa 

y = y* pentru o anumită intrare de control uc = uc*

• Această situaţie (lipsa perturbaţiilor) nu se regăsește insa în practică

 y y* dacă lăsăm procesul sa evolueze în buclă deschisă cu uc =uc*.

• Pentru a asigura y=y* în prezenţa perturbaţiilor, uc trebuie in continuu

modificat (adaptat), astfel încât să compensăm acţiunea perturbaţiilor.

• Modificarea uc depinde de modificarea y faţă de y*, şi va fi realizată de un

alt bloc, conectat între ieşirea şi intrarea sistemului, numit controler
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Sistem de 

control in bucla 

închisă (sistem 

cu reacţie)

Ieşirea uc sau uc a controlerului reprezinta intrarea de comandă pentru proces

şi depinde, în general, de erorile la momentele de timp anterioare dintre ieşirea

y şi ieşirea dorită y*, dar şi de comenzile uc la momentele de timp anterioare:

uc(k) = f(e(k),e(k-1),...,e(k-),uc(k-1),...,uc(k-)

f lege (neliniara) de control;     - ordinul controlerului

Dacă  > 0, avem un controler cu memorie

e(k)=y*- y(k)
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referinta

(set point)

valoare 

curenta
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Controler 
clasic PID

➢ P

➢ PI

➢ PID
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❑ The desired closed loop dynamics is obtained by adjusting the three parameters, 

(often iteratively by "tuning" and without specific knowledge of a plant model)

❑ Stability can often be ensured using only the proportional term. 

❑ The integral term permits the rejection of a step disturbance (often a striking 

specification in process control). 

❑ The derivative term is used to provide damping or shaping of the response. 
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Raspunsul tipic al unui controler

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Change_with_Ki.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Change_with_Kd.png
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Fuzzy control system
A fuzzy control system is a control system based on fuzzy logic

• A mathematical system that analyzes analog input values in terms of

variables that take continuous values between 0 and 1, in contrast to classical or

digital logic (either 1 or 0 - true or false, respectively).

• Fuzzy logic is widely used in machine control. 

• The term fuzzy inspires a certain skepticism, sounding equivalent to "half-

baked logic" or "bogus logic", but the "fuzzy" part does not refer to a lack of 

rigor in the method, rather to the fact that the logic involved can deal with 

concepts that cannot be expressed as "true" or "false" but rather as "partially 

true". 

• Genetic algorithms and neural networks can perform just as well as fuzzy 

logic in many cases, but fuzzy logic has the advantage that the solution to the 

problem can be cast in terms that human operators can understand, so that 

their experience can be used in the design of the controller. 

• Makes it easier to automatize tasks that are already successfully performed 

by humans.
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Controler fuzzy
❖ Controlul fuzzy este o tehnica de transpunere a modului de gandire uman 

intr-un sistem de control.

❖ Un controler fuzzy poate fi proiectat  sa emuleze gandirea intuitiva a 

operatorului uman pentru a deduce concluzii bazate pe experienta

anterioara.

❖ Abordarea clasica (tradițională) a controlului necesita modele formale 

(matematice) care să descrie dinamica procesului de controlat.

❖ Controlul fuzzy incorporează logica umana intuitiva intr-o aplicatie

software. Se potrivește cel mai bine problemelor de control care nu pot fi 

reprezentate cu ușurința prin modele matematice.

Dificultati in sistemele de control unde este recomandat un controler fuzzy:

• model imprecis al procesului

• proces cu parametri variabili

• date incomplete sau indisponibile

• procese (foarte) complexe

• exista o buna intelegere calitativa a functionarii procesului



G. OlteanSisteme cu logică nunțată 10 / 42

✓ Zadeh: formularea legii de control f prin reguli fuzzy (propoziţii

condiţionale)

✓ SLF cu intrările e(k), e(k-1) , ... , e(k-), uc(k-1),...,uc(k-) - dependenţă

lingvistică între uc(k) şi aceste intrări.

✓ Controlerele fuzzy folosite în practică sunt de ordin 1,  = 1:

uc (k) = f (e(k), e(k-1), uc(k-1))
✓ Controlerele fuzzy tipice au o formă simplificată, ieşirea anterioară uc(k-1)

nu intră în regulile fuzzy; în regulile fuzzy intră e(k) şi e(k-1) (sau Δe), ca si

intrari si uc(k) sau uc(k) ca si iesiri

f = funcţia de transfer a SLF este determinată de:

▪ mulţimile fuzzy definite peste intrare şi ieşire,

▪ baza de reguli,

▪ mecanismul de inferenţă

▪ metoda de defuzzificare
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✓ În mod tipic, intrările tranşante folosite in controlere fuzzy sunt:

-eroarea e(k)

- variatia (derivata) erorii : e(k) = e(k) - e(k-1)

✓ În functie de marimea de iesire a controlerului avem:

▪ controler fuzzy PI, care are ca iesire variatia marimii de comanda

uc(k) = f (e(k), e(k)); uc(k) = uc(k-1) + uc(k)

▪ controler fuzzy PD, care are ca iesire direct marimea de comanda

uc(k) = f(e(k), e(k))

✓ SLF cu intrările e(k) şi e(k) şi ieşirea uc(k) este un controler de ordin 1.
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Controler PI 

Controlerul clasic PI: ( ) ( ) ( ) 
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In varianta discrete, la 

iteratia k: 
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Variatia marimii de comanda 

( ) ( ) )(1 kukuku ccc +−= ))(),(()( kekefkuc =
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Controler PI – cont.

( ) ( ) ))(),(()(),(1 kekefkuundekukuku cccc  =+−=

Asadar, pentru un controler PI trebuie determinata variatia marimii de 

comanda, care se însumează cu valoarea anterioara a comenzii pentru 

a rezulta comanda curentă. 

Controlerul PI clasic este un controler liniar deoarece variatia marimii 

de comanda (functia f) este liniara in raport cu eroarea si variatia erorii 

(trebuie determinate doar valorile constantelor P si T). 
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Controlerul PI fuzzy este un controler neliniar deoarece variatia marimii 

de comanda (functia f) este determinata de baza de cunostinte care 

implementeaza o dependenta neliniara in raport cu eroarea si variatia erorii 

(trebuie determinata baza de cunostinte  - multimile fuzzy si regulile fuzzy.  
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Controler fuzzy PI 

Intrarile controlerului fuzzy:

• Eroarea: e

• Variatia (derivata) erorii: ∆e

Iesirea controlerului fuzzy:

• Variatia marimii de comanda; ∆uc

Proces
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Multimile fuzzy (generic) 

N, ZE şi P

formează o 

partiţie fuzzy 

Baza de reguli se deduce ţinând cont de obiectivul dorit:

e = 0; ∆e=0
Acest “0” trebuie privit nuanţat  obiectivul dorit este : 

e este ZE ; ∆e este ZE

Pot fi similare pentru intrari și iesire

SLF Mamdani
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Baza de reguli 
Considerăm că ieşirea y a sistemului 

variază în acelaşi sens cu comanda uc:

- dacă uc creşte   y creşte

- dacă uc = cst  y = cst

- dacă uc scade  y scade
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Baza de reguli 
Considerăm că ieşirea y a sistemului 

variază în acelaşi sens cu comanda uc:

- dacă uc creşte   y creşte

- dacă uc = cst  y = cst

- dacă uc scade  y scade
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Controler fuzzy Mamdami - implementare
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mf pentru

variabilele de 

intrare

mf pentru

variabila de 

iesire
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Suprafata

de control
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Mamdani vs.            Sugeno

Output variable “du” Output variable “du”

Ne                       Ze Po

-1                          0                         +1
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❑ Cum se utilizeaza SLF in aplicatii practice, daca acesta
trebuie integrat in diferite sisteme de control, cu domenii de
variatie diferite pentru eroare, variatia erorii si comanda?

❖ Blocuri de amplificare / atenuare cu limitare dubla la intrare pentru

➢ setarea sensibilitatii pentru fiecare din intrari

➢ mentinerea valorilor transante de intrare in universal discutiei

❖ Bloc de amplificare la iesirea clf pentru

➢ Setarea variatiei comenzii intr-un domeniu adecvat

❖ Bloc de limitare dubla dupa determinarea comenzii curente

➢ Mentinerea comenzii in domeniul de utilizare
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Utilizare clf

𝑑𝑒 = ቐ

+1, 𝑑𝑒𝑘𝑎𝑑𝑒 > 1
−1, 𝑑𝑒𝑘𝑎𝑑𝑒 < −1
𝑑𝑒𝑘𝑎𝑑𝑒 , in rest

𝑒 = ቐ

+1, 𝑒𝑘𝑎𝑒 > 1
−1, 𝑒𝑘𝑎𝑒 < −1
𝑒𝑘𝑎𝑒 , in rest

𝑢𝑘 = ቐ

𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑑𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1 > 𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1 < 𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑢𝑘 + 𝑢𝑘−1, in rest
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Pot fi utilizate mai multe mf si reguli pentru un control mai fin
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Pot fi utilizate mai multe mf si reguli pentru un control mai fin

In varianta cu 5 mf pe fiecare 

variabila rezulta o baza de reguli 

completa de 25 de reguli:

e

Δe

NL NS ZE PS PL

NL NL NL NS NS ZE

NS NL NS NS ZE PS

ZE NS NS ZE PS PS

PS NS ZE PS PS PL

PL ZE PS PS PL PL

In varianta cu 7 mf 

pe fiecare variabila 

rezulta o baza de 

reguli completa de 

59 de reguli:
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Sistem de control fuzzy (PI) pentru controlul temperaturii. 
Implementare Simulink 
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Sistem de control fuzzy (PI) pentru controlul temperaturii. Rezultate

Suprafata de control 

a slf Mamdani

Cronograme
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Controler fuzzy TS de ordin zero

Multimile fuzzy de iesire au 

suporturile

• N   -1

• Z     0

• P    +1
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Controler fuzzy cu 9 reguli 

Mamdani Sugeno
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Controler fuzzy  PD

Intrarile sistemului fuzzy:

• Eroarea

• Variatia (derivata) erorii

Iesirea sistemului fuzzy:

• Valoarea marimii de comanda



G. OlteanSisteme cu logică nunțată 31 / 42

Multimile fuzzy 

Intrari

Iesire
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Baza de reguli 
Considerăm că ieşirea y a sistemului variază în acelaşi sens cu comanda u:

- dacă u creşte   y creşte

- dacă u = cst  y = cst

- dacă u scade  y scade
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Controler de temperatura tip PD

diff_error
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error

diff_error

Mulțimile fuzzy pentru variabilele de intrare
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Baza de reguli
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Suprafata de control

dif_error si error au fost translatate spre valori pozitive pentru ca 

intrarile sa opereze doar cu valori pozitive 



G. OlteanSisteme cu logică nunțată 37 / 42

Controlul pendulului inversat

pendul.fis

http://www.razorrobotics.com/articles/fuzzy-control-system/
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Stabilitatea sistemelor de control fuzzy

➢ Deoarece sistemele de control (fuzzy) sunt sisteme dinamice

este nevoie de analiza de stabilitate.

➢ Analiza de stabilitate a controlerelor fuzzy poate fi realizata cu

orice metoda potrivita pentru analiza sistemelor dinamice

neliniare

➢ Teoria stabilitatii abordeaza stabilitatea traiectoriei sistemelor

dinamice sub actiunea unor mici perturbatii (a conditiilor

initiale)

➢ Exista mai multe tipuri de stabilitate ce se pot defini pentru

sistemele dinamice.

➢ Cel mai important tip de stabilitate este cel referitor la

stabilitatea solutiei in apropierea unui punct de echilibru
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Stabilitatea sistemelor de control fuzzy – cont.

➢ Stabilitatea in jurul unui punct de echilibru poate fi discutata

conform teoriei lui Lyapunov

➢ Daca toate solutiile unui sistem dinamic, care debuteaza in 

apropierea unui punct de echilibru xe raman in apropierea lui xe

atunci xe este stabil in sens Lyapunov.

➢ Mai mult, daca xe este stabil in sens Lyapunov si toate solutiile 

care debuteaza in apropierea lui xe converg la xe atunci xe este 

stabil asimptotic

➢ Exista 2 teoreme ale lui Lyapunov referitoare la stabilitate, cu 

ajutorul carora se realizeaza analiza de stabilitate  
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Prima teorema a lui Lyapunov
Lyapunov’s first theorem

A nonlinear system is asymptotically stable at the origin if its linear 

approximation is stable at the origin (“at the origin” is a fuzzy concept): 

– for all trajectories that start “close enough”

– within a stable manifold
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Lyapunov’s Second Theorem

• Define a scalar Lyapunov function, a positive 

definite function of the state in the region of interest 0)]([ ** txV

A doua teorema a lui Lyapunov

• Evaluate the time derivative of the 

Lyapunov function
x

x
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t

V

dt
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• If 0
dt

dV in the neighborhood of the origin, the origin 

is  asymptotically stable
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Problema

E

ΔE    
N ZE P

N
Neg  

1

Neg

2

Zero

3

ZE
Neg

4

Zero

5

Poz

6

P
Zero

7

Poz

8

Poz

9
-3            -1            0          +1            +3       E, ΔE

W200C,6,60C,60C,55 11 ==== −− kkkref uTTT 

EEeee kkk − ,,,, 1

kk uu ,

Pentru ΔU sunt definite multimi fuzzy singleton: Neg cu suportul -1, Zero cu suportul 0, respectiv

Poz cu suportul +1.

a) Cum se determina si ce valori au ?

b) Determinati gradele de activare a tuturor regulilor din baza de reguli.

c) Care sunt multimile fuzzy de iesire din concluzia fiecarei reguli?

d) Determinati valoarea iesirii (ΔU) rezultata in urma defuzzificarii.

e) Cum se determina si ce valori au ?

f) Ce se modifica in functionarea controlerului daca factorul 0,15 se modifica la valoarea 0,4?


