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PREFÁCIO 
 
 

José Homero Feitosa Cavalcanti tem interesses no uso de sistemas inteligentes em robó-
tica. Ele usou sistemas baseados em Lógica Fuzzy desde o início da década de 1990 quando 
ele cursava o doutorado (defendido em 1995) na área de controle do Departamento de Enge-
nharia Elétrica na antiga UFPB em Campina Grande, PB. Durante a elaboração da sua tese de 
doutorado e observando os pêndulos, ele e os seus orientadores projetaram um controlador 
híbrido, baseado na Lógica Fuzzy e nas Redes Neurais Artificiais, para o posicionamento in-
vertido do pêndulo simples.  Devido a interação científica entre o Professor José Homero Fei-
tosa Cavalcanti e os participantes do NEUROLAB, foi decidido que esses colegas participari-
am, cada um, na elaboração de um capítulo sobre a aplicação prática da Lógica Fuzzy basea-
dos nas suas experiências no NEUROLAB. Esta é uma versão provisória do livro Lógica 
Fuzzy aplicada às engenharias 

Este livro possui cinco capítulos (capítulos 1 a 5) escritos pelo Professor José Homero 
Feitosa Cavalcanti que versam sobre a base computacional e matemática de sistemas que u-
sam a Lógica Fuzzy.  

O Professor José Homero Feitosa Cavalcanti escreveu o capítulo 6 que representa na 
Lógica Fuzzy as notas musicais. Usa-se a altura das FPs. 

Este livro possui um capítulo (capítulo 7) escrito em conjunto com o Professor Cícero 
Rocha Souto usando a “defuzzyficação” contínua.  Os Sistemas complexos, tais como os sis-
temas representados por pêndulos ou o corpo humano, podem ser modelados matematicamen-
te como sistemas de mais de um grau de liberdade. Podem ser citados como sistemas comple-
xos os pêndulos e os sistemas robóticos que usam ligas com memória de forma. Cícero Rocha 
Souto apresenta um sistema desenvolvido para a análise e a implementação de sistemas usan-
do materiais atuadores de ligas com memória de forma (LMF). O sistema utiliza as ferramen-
tas da lógica Fuzzy e um simulador do comportamento de mudança de forma de uma viga, e 
se propõe um sistema Fuzzy para controlá-la. Usa-se a CG das FPs para identificar a LMF. 

Este livro possui um capítulo (capítulo 8) escrito em conjunto com a Professora Mônica 
Tejo Cavalcanti baseado na aplicação da “defuzzyficação” contínua. Durante a elaboração da 
sua tese de doutorado  (defendida em 2011) ela observou a possibilidade de usar a Lógica 
Fuzzy na análise sensorial. Após estudos sobre o funcionamento de sistemas para a análise 
sensorial de amostras, ela desenvolveu um sistema Fuzzy para a definição e gradação das ca-
racterísticas das amostras, e para a análise e decisão sobre os dados obtidos da análise senso-
rial. Usa-se o valor final da CG das FPs para escolher a amostra. 

Este livro possui um capítulo (capítulo 9) escrito em conjunto com o Professor Hiran de 
Melo “defuzzyficação” lógica e agrupamento. O Professor defendeu a sua tese de doutorado 
na área de previsão de sinais, especificamente sobre a previsão da posição de um peso sobre 
uma placa vibratória. Hiran de Melo é responsável por um capítulo que aborda estados de sis-
temas e a previsão de valores em séries temporais representadas como variáveis da Lógica 
Fuzzy. Usa-se a posição das FPs para representar elementos da série temporal. 

Este livro possui um capítulo (capítulo 10) escrito para representação e análise de um 
manipulador robótico. Usa-se a inclinação da FP para representar manipuladores de n elos. 

O texto deste livro possui nove capítulos, ordenados em uma seqüência lógica da estru-
tura da Lógica Fuzzy. No corpo de cada capítulo há a fundamentação teórica, exercícios teóri-
cos e práticos, proposições de códigos em linguagem C, soluções implementadas no ambiente 
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MATLAB e as obras de referência utilizadas. No final é apresentado um apêndice com a rela-
ção das publicações citadas e sugeridas neste livro. 

Neste livro, após alguns capítulos sobre a base da Lógica Fuzzy, apresentam-se os resul-
tados obtidos no desenvolvimento de sistemas “Fuzzy”, no laboratório NEUROLAB, na área 
de sistemas não lineares. Apresentam-se as características de um sistema Fuzzy para análise 
de acordes musicais, um sistema Fuzzy para análise sensorial, um sistema Fuzzy para previ-
são de séries temporais, e um sistema Fuzzy para análise e controle de sistemas com memória 
de forma.  

Este livro usa os recursos de multimídia disponíveis nos microcomputadores e tabletes 
atuais. O autor escolhe algumas figuras dos capítulos para fazer a animação montando um 
filme que apresenta dinamicamente o traçado das curvas nas figuras. O livro é armazenado em 
*.pdf e os filmes em *.wmv. Durante a leitura do livro o leitor pode ativar um conjunto de 
filmes preparados sobre o desenvolvimento e geração de algumas figuras.  

Dados de Catalogação na publicação (CIP) Internacional, (Câmara do Livro, Brasil) 

Cavalcanti, José Homero Feitosa, 1950 
Cavalcanti, Mônica Tejo, 1980 
Cícero Rocha Souto, 1965 
Hiran de Melo, 1955 
LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS  
João Pessoa PB, 2012  
Bibliografia: Lógica Fuzzy; Controladores Fuzzy; Música; Análise sensorial; Memória 
de forma; Posicionamento; Previsão de séries temporais. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
Devido à avançada automatização dos processos e o uso de robôs no quotidiano humano 

e nas fábricas, os cursos padrões de engenharia decidiram formarem engenheiros com o co-
nhecimento básico de inteligência artificial. Este livro versa sobre a Lógica Fuzzy, algumas 
vezes denominada lógica nebulosa, e a sua aplicação em sistemas não lineares. Neste capítulo 
são analisados sucintamente o princípio da lógica, a representação de conhecimento e a solu-
ção de problemas usando a heurística e a Lógica Fuzzy. 

1.2 A LÓGICA DE ARISTÓSTELES 
O filósofo e matemático grego Aristóteles nasceu em Estagira próximo de Pela, a capital 

da Macedônia na Grécia, ele viveu de 384 a 322 a.C. e morreu em Eubeia. O matemático A-
ristósteles é considerado o fundador da ciência da lógica. Suas obras contêm o primeiro estu-
do formal conhecido da lógica, que foi incorporado posteriormente à lógica formal. 

 

 

 

 

 

Uma das bases do pensamento de Aristóteles é a lógica, assim chamada posteriormente. 
Aristóteles preferia a designação “analítica” no lugar do nome “lógica”. Para Aristóteles, a 
lógica é um instrumento, uma introdução para as ciências e para o conhecimento. 

A lógica é a arte de orientar o pensamento nas suas várias direções para impedir o ho-
mem de cair no erro, disse o filósofo Aristóteles.  
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Aristósteles criou um conjunto de regras rígidas para que conclusões sobre questões 
fossem aceitas como corretas ou logicamente válidas. 

O uso da lógica de Aristóteles induz uma linha de raciocínio lógico baseado em premis-
sas e conclusões. Por exemplo, se é estabelecido que um ser vivo é mortal: 

“todo ser vivo é mortal" ( considerado como premissa 1).  

Ao mesmo tempo é constatado que a mulher Sarah:  

"Sarah é um ser vivo" (considerado como premissa 2).  

Usando-se a lógica de Aristóteles conclui-se que "Sarah é um ser vivo", isto é: 

"Sarah é mortal".  

Esse tipo de lógica é conhecido como Lógica Binária ou Lógica Clássica, isto é, uma 
declaração é falsa ou verdadeira, não podendo ser ao mesmo tempo parcialmente verdadeira e 
parcialmente falsa.  

A seguir, são apresentados algumas definições e alguns termos geralmente utilizados no 
estudo da lógica (Copi, 1968). 

A lógica, a ciência das leis do pensamento.  

A lógica, a ciência do raciocínio.  

Pensamento, qualquer processo mental que se produz na psique de uma pessoa. 

Silogismo, um argumento que consiste em duas premissas e uma conclusão. O silogis-
mo é dedutivo, parte do universal para o particular. 

A lógica pode ser feita usando-se o “modus ponens” (latim), que é o modo afirmativo, 
ou o “modus tollens” (latim), que é o modo negativo. 

Modus ponens (em latim significa modo de afirmar) é um dos modos dos silogismos 
condicionais. Uma das formas formais de representar o modus ponens é mostrada abaixo. 

Se P então Q.  
P portanto Q.  
O argumento tem duas premissas. A primeira premissa é a condição "se - então", signi-

fica que P implica Q. A segunda premissa é que P é verdadeiro seguido da conclusão. A se-
guir apresenta-se um exemplo da lógica modus ponens. 

Se chover (P), então fico em casa (Q).  
Chove (P).  
Então fico em casa (Q). 
Uma das formas formais de representar o modus tollens (em latim significa modo que 

nega) é o nome formal para a prova indireta. 

Se P então Q.  

Q é falso portanto P é falso.  

O argumento tem duas premissas. A primeira premissa é a condição se-então, nomea-
damente que P implica Q. A segunda premissa é que Q é falso. Destas duas premissas pode 
ser logicamente concluido que P tem de ser falso. Explica-se com: se P fosse verdadeiro, en-
tão Q seria verdadeiro, pela premissa 1, mas não é, pela premissa 2. 

A seguir apresenta-se um exemplo da lógica modus tollens. 

Se existe fogo aqui (P), então aqui também há oxigênio (Q).  
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Não há oxigênio aqui (falso Q).  

Então aqui não há fogo (falso P).  

As falácias (falsas causas) são métodos incorretos de raciocínio. Diz-se que o argumen-
to é falaz. Uma falácia é um modo de raciocínio que parece correto, mas que, quando exami-
nado cuidadosamente, não o é. Uma dos exemplos interessantes é a falácia do equívoco: 

“O fim de uma coisa é a sua perfeição” (considerado como premissa 1) 

“a morte é o fim da vida” (considerado como premissa 2) 

Usando-se a lógica de Aristóteles conclui-se que  

“a morte é a perfeição da vida” (considerado como conclusão) 

Os engenheiros e advogados utilizam uma forma de raciocínio dirigido denominado in-
ferência. Define-se inferência como um processo pelo qual se chega a uma proposição. Defi-
ne-se proposição como o significado de uma sentença ou oração declarativa. 

Regras básicas de inferência são apresentadas na seguinte equação lógica: 

X é A                   (premissa)         

   A ⊂ B                (argumento, A está contido em B) 

      então X é B    (conclusão) 

A conclusão de um argumento é a proposição que se afirma com base nas outras propo-
sições. As proposições que são enunciadas como prova (ou a razão para aceitar a conclusão) 
são as premissas desses argumentos. 

As seguintes palavras são indicadores de premissas: porque, desde que, pois que, como, 
dado que, tanto mais que, pela razão de que.   

As palavras mostradas a seguir são indicadores de conclusão: portanto, dá, logo, assim, 
conseqüentemente, segue-se que, pode-se inferir, pode-se concluir. 

Argumentos são dedutivos (termos válidos e inválidos) e indutivos (melhor ou pior, usa 
a probabilidade). A indução parte do particular para o universal. Dessa forma, se forem ver-
dadeiras as premissas, a conclusão, logicamente, também será. 

1.3 A LÓGICA FUZZY DE ZADEH 
A teoria dos Conjuntos Tradicionais foi criada a partir da Lógica Clássica. Constata-se 

que a classificação “verdadeira” ou “falsa” da Lógica Clássica não é adequada em muitas si-
tuações. Por exemplo, um copo tem ou não tem água. Se ele tem água, qual a quantidade? Es-
se tipo de problema é muito difícil de ser solucionado usando a Lógica Clássica, pois meio 
copo d’água não pode ser ao mesmo tempo parcialmente “verdadeiro” e parcialmente “falso”.  

Considere um controlador de temperatura com as gradações de temperatura bem defini-
das. Pode-se considerar 35ºC como quente, mas 34,9ºC como frio. Por outro lado, num con-
junto Fuzzy, as transições entre as temperaturas são graduais, associa-se um grau ao elemento 
entre '0' (frio) e '1' (quente). Sob o ponto de vista de conforto térmico, é indiferente se a tem-
peratura da sala estiver a 26ºC ou a 25ºC.  

Zadeh (1965, 1973 e 1988) é atualmente professor da Universidade de Berkeley na Cali-
fórnia, nascido na Tchecolosváquia (em1993, a Tchecoslováquia foi dividida em dois países, 
a República Checa e a República Eslovaca) e naturalizado inglês. O professor Zadeh propôs a 
Lógica Fuzzy para resolver os problemas de lógica incompatíveis com a Lógica Clássica.  
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Em meados da década de 1960, 
cos disponíveis eram incapazes de automatizar as ati
tureza industrial, biológica ou química, que compreendessem situações ambíguas, não pass
veis de processamento através da lógica computacional fundamentada na lógica booleana. 
Procurando solucionar esses problemas o 
mindo os conceitos dos conjuntos Fuzzy, revolucionando o assunto com a criação de sistemas 
Fuzzy. 

A Lógica Fuzzy é baseada na teoria dos Conjuntos Fuzzy. Entretanto, na Lógica Fuzzy, 
uma premissa varia em grau de verdade de “0” a “1”, o que leva a ser parcialmente verdadeira 
ou parcialmente falsa. 

A Lógica Fuzzy (Lógica Difusa ou Lógica Nebulosa), também pode ser definida, como 
a lógica que suporta os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos
cínio exato é o que estamos naturalmente acostumados a trabalhar. 

A força da Lógica Fuzzy deriva da sua habilidade em inferir conclusões e gerar respo
tas baseadas em informações vagas, ambíguas e qualitativamente incompletas e imprecisas. 
Neste aspecto, os sistemas de base Fuzzy têm habilidade de raciocinar de forma semelhante à 
dos humanos. Seu comportamento é representado de maneira muito simples e natural, levando 
à construção de sistemas compreensíveis e de fácil manutenção.

A Lógica Fuzzy é uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral de
critas em uma linguagem natural e convertê
ção pelos computadores de hoje em dia. Considere a seguinte frase: 

Se o sol é forte e a circulação do a

alta.  

Os termos forte, pequena
tação dessas informações vagas se dá através do uso de conjuntos Fuzzy. Devido a esta pr
priedade e a capacidade de realizar inferências, a Lógica Fuzzy tem encontrado grandes apl
cações nas seguintes áreas: Sistemas Especialistas; Computação com Palavras; Raciocínio 
Aproximado; Linguagem Natural; Identificação e Controle de Processos; Robótica; Model
mento de Sistemas Parcialmente Abertos; Reconhecimento de Padrões
da de Decisão. 

Usando a Lógica Fuzzy 
sor no conjunto dos "bons professores". Esse grau é alcançado imediatamente sem nenhuma 
análise consciente sobre os fatores que influem nessa decisão. 

O grau de associação não é probabilidade, mas uma medida da compatibilidade do obj
to com o conceito representado pelo conjunto Fuzzy. Suponha
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Em meados da década de 1960, o professor Zadeh observou que os recursos tecnológ
cos disponíveis eram incapazes de automatizar as atividades relacionadas a problemas de n
tureza industrial, biológica ou química, que compreendessem situações ambíguas, não pass
veis de processamento através da lógica computacional fundamentada na lógica booleana. 
Procurando solucionar esses problemas o professor Zadeh publicou em 1965 um artigo res
mindo os conceitos dos conjuntos Fuzzy, revolucionando o assunto com a criação de sistemas 
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a lógica que suporta os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos
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A força da Lógica Fuzzy deriva da sua habilidade em inferir conclusões e gerar respo
tas baseadas em informações vagas, ambíguas e qualitativamente incompletas e imprecisas. 

pecto, os sistemas de base Fuzzy têm habilidade de raciocinar de forma semelhante à 
dos humanos. Seu comportamento é representado de maneira muito simples e natural, levando 
à construção de sistemas compreensíveis e de fácil manutenção. 

a ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral de
critas em uma linguagem natural e convertê-las para um formato numérico, de fácil manipul
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 um aluno não teria dificuldade em assinalar um grau ao profe
sor no conjunto dos "bons professores". Esse grau é alcançado imediatamente sem nenhuma 
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sistema Fuzzy pode-se definir o número 0.3 como a compatibilidade de José com a definição 
do conjunto Fuzzy dos homens jovens. Esse número 0.3 não é a probabilidade de José ser um 
homem jovem, pois ele já tem sua idade definida de 48 anos. 

Neste livro, inicialmente, serão estudados como representar sistemas físicos usando a 
Lógica Fuzzy. A seguir, serão estudadas as “defuzzyficações” lógicas e contínuas. Serão apre-
sentados exemplos da identificação da dinâmica (direta e inversa) de plantas não lineares u-
sando sistemas Fuzzy e serão estudados sucintamente controladores Fuzzy. 

 

1.4 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Este livro foi escrito em nove capítulos. Nos capítulos serão descritos e analisados pro-
gramas computacionais escritos na linguagem C do ambiente MATLAB.  

No capítulo 1, após alguns comentários sobre a Lógica de Aristósteles e a Lógica Fuzzy 
de Zadeh, descrevem-se os conteúdos dos capítulos deste livro.  

No capítulo 2, inicialmente faz-se a análise Fuzzy de um sistema térmico desenvolvido 
para simulação de uma planta de primeira ordem. Faz-se uma análise sucinta das variáveis 
Fuzzy dos tipos lógicas e contínuas e definem-se as funções de pertinências dos sistemas 
Fuzzy. Por último, após a definição formal da Lógica Fuzzy conclui-se o capítulo. 

No capítulo 3 apresentam-se as principais características intuitivas usadas no desenvol-
vimento da Lógica Fuzzy, será mostrado o traçado das funções de pertinências triangulares 
seguido das operações básicas e  a “defuzzyficação” lógica no conjunto Fuzzy. Por último, 
será comentado sucintamente a Lógica Fuzzy de Mandani. 

No capítulo 4 é apresentada a “defuzzyficação” lógica na área de controle. O controla-
dor Fuzzy, o identificador e o controlador fuzzy inverso que usam funções de pertinências nas 
formas de retas e sigmóides. 

No capítulo 5 é apresentado o controlador de Furohashi, baseado num controlador fuzzy 
tradicional e usando funções de pertinências nas formas de retas e sigmóides. 

No capítulo 6 apresenta-se a “defuzzyficação” contínua. Analisam-se as formas de a-
daptação dos parâmetros Fuzzy, e se apresentam exemplos de treinamento dos parâmetros do 
sistema Fuzzy. 

No capítulo 7 estudam-se as características básicas usadas no projeto e implementação 
de um Sistema de Fuzzy desenvolvido para um sistema radiação solar. Estudam-se o Agru-
pamento e a “fuzzyficação” dos dados da radiação solar. Por último é feito um estudo sucinto 
de previsão de séries temporais com ênfase em vibrações de vigas. 

No capítulo 8 propõe-se e estuda-se o desenvolvimento de um sistema Fuzzy para a A-
nálise Sensorial de dados, e se faz a análise sensorial de sementes da faveleira usando a Lógi-
ca Fuzzy. 

No capítulo 9 apresentam-se os conceitos básicos e as características de ligas de memó-
ria de forma. Analisam-se as características das ligas de memória de forma e as representa e 
controla usando a Lógica Fuzzy. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

A LÓGICA FUZZY - DEFINIÇÃO 

2.1 INTRODUÇÃO 
Inicialmente faz-se a análise intuitiva de um sistema Fuzzy desenvolvido para a simula-

ção de uma planta de primeira ordem representada por um sistema térmico. A seguir, após 
uma análise sucinta das variáveis Fuzzy lógicas e contínuas apresenta-se a definição formal da 
Lógica Fuzzy. Após a apresentação de dois outros sistemas Fuzzy, conclui-se este capítulo 
com a sua análise e a descrição do capítulo seguinte.  

2.2 ANÁLISE DE UM SISTEMA USANDO A LÓGICA FUZZY 
Nesta seção é feita a análise de uma planta de primeira ordem sob a ótica de um sistema 

Fuzzy.  

Na Fig.2.1 apresenta-se a representação simplificada de um circuito utilizado para o a-
quecimento de um termômetro. Neste circuito R representa uma resistência elétrica (acoplada 
ao corpo do termômetro) que esquenta com a passagem da corrente elétrica i, aquecendo o 
termômetro. A temperatura em R depende diretamente da corrente i. 

O termômetro é representado na cor verde com gradações na cor vermelha. A chave li-
ga/desliga é representada por S1, mostrada à esquerda da Fig.2.1. A chave S1 pode estar no 
estado desligado (valor lógico “0”) ou ligado (valor lógico “1”). Na Fig.2.1 a chave S1 está 
desligada, implicando uma corrente i nula no circuito, o que não esquenta a resistência R.  

 
Fig.2.1 Aquecimento de um termômetro  

Na Fig.2.2 apresenta-se a curva da variação da temperatura no termômetro obtida a par-
tir da simulação do circuito da Fig.2.1. Considere-se que a temperatura do ambiente está em 
torno de zero graus, ou Ta=0oC. Na abscissa representa-se o tempo t com instantes indicados 
por t0 e t1. Na ordenada apresentam-se o valor lógico do estado da chave S1 e a temperatura 
sobre a resistência R.  

Na Fig.2.2 pode-se observar que a chave S1 permanece fechada no intervalo de tempo 
entre t0 e t1, e após t1, ela é aberta.  

Na Fig.2.2 a linha tracejada na cor azul representa o valor lógico do estado da chave S1 
que pode ser S1=”1” (intervalo para t0<t<t1) ou S1=’0” (intervalo t>t1).  

 

ΕΕΕΕ + 
    - 

R 

i                   S1    i 

0oC 

100o

S1 desligada 

S1 ligada 
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No instante t=t0, ao ser fechada a chave S1, a temperatura do termômetro aumenta até 
um valor próximo de T=50oC numa forma semelhante à apresentada na curva da Fig.2.2. No 
instante t=t1, ao ser aberta a chave S1, a corrente será i=0 e a temperatura do termômetro di-
minui na direção de Ta=0oC na forma apresentada na Fig.2.2.  

 
 

Fig.2.2 Temperatura no termômetro (filmecap2fig2.wmv) 

2.3 SENSAÇÃO TÉRMICA, VARIÁVEIS LÓGICAS 
Supondo-se que o circuito de aquecimento e o termômetro estejam numa sala e que a 

temperatura da sala seja igual à do termômetro, pode-se perguntar o seguinte: qual a sensação 
térmica de uma pessoa dentro da sala? É óbvio que se pode considerar que, para uma tempera-
tura muito alta ou muito baixa, a sensação térmica na sala seja desagradável. Pode-se conside-
rar uma sensação térmica agradável quando a sala estiver numa temperatura considerada mé-
dia pelos seus ocupantes.  

Na Fig.2.3 (repetição da Fig.2.2 com modificações) apresenta-se a curva da variação da 
temperatura da sala em que foram indicadas faixas de temperaturas. Uma faixa para a tempe-
ratura considerada baixa (BAIXA), uma outra faixa para a temperatura média (MÉDIA) e 
uma terceira para indicar temperatura alta (ALTA).  

Na análise da Fig.2.3 considera-se que as temperaturas serão BAIXA para a faixa de 
temperatura abaixo de 20oC (cor azul). As temperaturas serão consideradas ALTA para a fai-
xa de temperatura acima de 40oC (cor vermelha). A faixa de temperatura entre 20o C e 40o C é 
considerada temperatura MÉDIA (cor amarela). 

 
Fig.2.3 Temperatura na sala, gradação 
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Podem ser definidas três variáveis lógicas para indicar a sensação térmica de uma pes-
soa numa sala: BAIXA, MÉDIA e ALTA. Essas variáveis podem representar variáveis lin-
guísticas na Lógica Fuzzy. Essas variáveis lógicas terão valor lógico “1” quando a temperatu-
ra estiver nas faixas apresentadas na Fig.2.3.  

Analisando-se o gráfico da Fig.2.3, considerando que no início da análise as variáveis 
lógicas tem o valor zero (BAIXA=”0”, MEDIA=”0” e ALTA=”0”), e havendo variação na 
temperatura, o valor lógico das variáveis serão BAIXA=”1” quando Temp<17oC; MEDI-
A=”1” quando 40oC>Temp>20oC e ALTA=”1” quando Temp>40oC. Baseado nesta análise 
intuitiva podem ser traçadas curvas para representarem a sensação térmica de uma pessoa na 
sala.  

Na Fig.2.4 apresentam-se as três curvas das variáveis lógicas (BAIXA, MÉDIA e AL-
TA) traçadas para indicarem a sensação térmica das pessoas. Observe-se que a abscissa é o 
valor da temperatura e a ordenada é o valor lógico da sensação térmica (ou o valor de BAI-
XA, MÉDIA e ALTA). Essas variáveis lógicas são conhecidas como variáveis liguisticas, 
pois representam a nossa interpretação intuitiva da temperatura num ambiente.  

O valor da variável será BAIXA=”1” para Temp<20oC (representado na cor vermelha 
na Fig.2.4). O valor da variável será MEDIA=”1” para 20oC<Temp<40oC (representado na 
cor azul na Fig.2.4). O valor da variável será ALTA=”1” para Temp>40oC (representado na 
cor verde na Fig.2.4). 

 
Fig.2.4 Sensação térmica na sala 

2.3 EXERCÍCIOS – Variáveis lógicas 
2.3.1)Desenhe na Fig.2.5 as curvas T_baixíssima e T_altíssima nos dois gráficos mostrados 
na Fig.2.5. Defina as faixas de variação das temperaturas. 
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Fig.2.5 Sensação térmica na sala, gradação e lógica 

2.4 SENSAÇÃO TÉRMICA, VARIÁVEIS CONTÍNUAS 
Associando-se o termo “conforto” à sensação térmica (variável Fuzzy conforto), pode-

se considerar que o ocupante da sala terá maior conforto quando a temperatura da sala for 
média e a variável lógica MEDIA for associado o valor lógico “1”, ou MEDIA=”1”.  

Observa-se intuitivamente, na Fig.2.6, que as variáveis lógicas BAIXA, MÉDIA e AL-
TA apresentam uma atribuição do conforto da sala muito brusca. Por exemplo, a temperatura 
é BAIXA até 20oC (BAIXA=”1”) variando de “1” a “0” em Temp=20oC, enquanto a variável 
MEDIA varia de “0” para “1”. Geralmente, os ocupantes da sala não sentem uma mudança 
brusca da sensação térmica.  

Um outro exemplo, uma variação entre BAIXA=”1” e MÉDIA=”0” para BAIXA=”0” e 
MÉDIA=”1”, ou vice versa, não são sentidas bruscamente pelos ocupantes da sala em 
Temp=20oC ou em Temp=40oC.  

Analisando-se ainda a Fig.2.6 pode-se considerar que os ocupantes da sala sintam al-
gum grau de conforto (MEDIA=”1”) para variações de temperatura abaixo e próximo de 20oC 
(Temp=19,5oC apresentando valores decrescentes), ou para variação de temperatura acima de 
40oC (Temp=40,5oC apresentando valores crescentes).  

Essa consideração sugere o uso de funções contínuas na descrição da variação de tem-
peratura na sala. Essas funções contínuas possuem traçados semelhantes à curva da tempera-
tura mostrada na Fig.2.2. 

 

 
Fig.2.6 Sensação térmica na sala, lógica 
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na Fig.2.2 na forma de funções exponenciais. Elas possuem um valor máximo igual a um e 
um valor mínimo igual a zero. Na Lógica Fuzzy essas curvas são denominadas de funções de 
pertinência, uma função de pertinência para cada variável Fuzzy.  

A análise do traçado de T-alta(Temp) pode ser feita da seguinte maneira (ver a Fig.2.7): 
para Temp>40oC a sensação de desconforto na sala pode ser considerada máxima tal que T-
alta(60)=1. Quando a temperatura vai diminuindo e se aproximando de Temp=40oC a sensa-
ção de desconforto vai diminuindo até um valor menor que um, tal que T-alta(40)≈0.5. Consi-
derando-se que a temperatura continua a diminuir a variável T-alta vai se tornar zero quando 
Temp≈20oC. Observe-se que o traçado de T-alta assemelha-se ao traçado da curva da tempe-
ratura da Fig.2.2 para t>t0.  

 
Fig.2.7 Sensação térmica na sala, T_alta 

A análise do traçado de T-baixa(Temp) pode ser feita em etapas(ver a Fig.2.8). Primei-
ro, para Temp=0oC a sensação de desconforto pode ser considerada máxima tal que 
T_baixa(0)=1. Segundo, quando a temperatura vai aumentando e se aproximando de 
Temp=20oC a sensação de desconforto vai diminuindo até um valor menor que um, tal que 
T_baixa(20)≈0.5. Terceiro, considerando-se que a temperatura continua a aumentar a variável 
T-baixa vai se tornar zero quando Temp≈40oC. Observe-se que o traçado de T-baixa é um 
pouco diferente do traçado da curva da temperatura da Fig.2.2 para t>t1. 

 
Fig.2.8 Sensação térmica na sala, T_baixa 
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A função T-media é formada por duas outras funções. O traçado de T-média de 10oC até 
30oC é semelhante ao traçado da curva T-alta, e que o traçado de T-média de 30oC até 50oC é 
semelhante ao traçado da curva T-baixa.  

T-baixa, T-media e T-alta são funções que são associadas ao conforto da temperatura da 
sala (funções que pertencem ao conforto da sala). Elas são representadas por uma variável de-
nominada variável do conforto da sala que foi denominada por Zadeh (1965) de variável 
Fuzzy. Elas também podem ser representadas como funções de pertinência. 

 

 
Fig.2.9 Sensação térmica na sala, funções de pertinências (filmecap2fig9.wmv) 

2.4 EXERCÍCIOS – Sensação térmica, variáveis contínuas 
2.4.1)Indique as gradações e desenhe na Fig.2.10 as curvas T-mínima, T-baixa, T-media, T-
alta e T-quente (exponencial). 

 

Fig.2.10 Sensação térmica na sala, positiva e próxima de zero grau 

2.4.2)Indique as gradações e desenhe na Fig.2.10 as curvas T-neg-baixa, T-neg-media e T-
neg-alta, T-mínima, T-baixa, T-media e T-alta (exponencial). A palavra neg significa tempe-
ratura abaixo de zero ou negativa. 
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Fig.2.11 Sensação térmica na sala, positiva e negativa 
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2.5 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS, RETAS 
Na Fig.2.12 apresentam-se os desenhos das funções de pertinência da variável Fuzzy 

conforto térmico na forma de exponenciais. Geralmente, os projetistas usam funções de perti-
nência na forma triangular como pode ser visto na Fig.2.12. As retas substituem as curvas ex-
ponenciais. Observe-se que são necessárias duas retas para a função de pertinência T-média. 

 
Fig.2.12 Sensação térmica na sala, retas 

A função de pertinência T-alta, devido ao intervalo de operação, algumas vezes necessi-
ta de mais uma reta na sua definição, como pode ser visto na Fig.2.13, T-alta=1 para 
Temp>60oC. 

 
Fig.2.13 Sensação térmica na sala, retas e extensão 

Os projetistas também usam funções de pertinência na forma de trapézio como pode ser 
visto na Fig.2.14. Nesta figura T-media=1 para 25oC<Temp>35oC e T-alta=1 para 
Temp>60oC  

 
Fig.2.14 Sensação térmica na sala, trapézios (filmecap2fig14.wmv) 
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2.5 EXERCÍCIOS – Funções de pertinências, retas 
2.5.1)Desenhe na Fig.2.15 as curvas T-baixa, T-media e T-alta usando uma reta para T-baixa, 
duas retas para T-media (Função de pertinência triangular) e uma reta para T-alta. Respeite os 
pontos de transição de 20oC e 40oC.  

 

Fig.2.15 Sensação térmica na sala 

2.5.2)Desenhe na Fig.2.16 as curvas T-baixa, T-media e T-alta usando duas retas para T-
baixa, duas retas para T-media e duas retas para T-alta. Respeite os pontos de transição de 
20oC e 40oC. 
 

 

Fig.2.16 Funções de pertinências 

2.5.3)Desenhe na Fig.2.17 as curvas T-minima, T-baixa, T-media e T-alta usando duas retas 
para T_baixa, duas retas para T_media e duas retas para T_alta. Respeite os pontos de 
transição. 

 

Fig.2.17 Sensação térmica na sala, exercício 
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2.6 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS, SIGMÓIDES 
As representações usando retas não são indicadas quando se necessita de uma única 

função para representar a FP. A função Sigmóide, representada como SIG(.), possui a função 
de ativação de saída do tipo sigmóide (ver na  cor vermelha à esquerda da Fig.2.18 com 

Zi(t)=1/(1+e-5.Yi(t))). A função sigmóide é crescente, para -∞<Yi(t)<∞ e o valor da sua saída 
varia entre “0” e “1”. 

SIG(.) = Zi(t) = )t(Yie.1

.1
−+

 (2.1)  

A função sigmóide é representada pela eq.2.1 e a sua derivada (ver na cor vermelha à 
direita da Fig.2.18) é mostrada na eq.2.2. 

Zi(t)’=SIG'(.) =  
(t)dY

(t)dZ

i

i  = SIG(.).(1.-SIG(.)) (2.2) 

  
Fig.2.18 Função sigmóide Derivada da função sigmóide 

A função sigmóide decrescente é representada pela eq.2.3 e mostrada à esquerda da 
Fig.2.19. A sigmóide decrescente é mostrada à direita da Fig.2.19. 

SIGD(.) = 1-SIG(.)= )(

)(

.1 tY

tY

i

i

e

e
−

−

+
 (2.3)  

  
Fig.2.19 Sigmóide decrescente Função inversa da sigmóide 

Numa representação das funções de pertinências (FP) de variáveis Fuzzy usando as fun-
ções sigmóides, para representar a função T-alta usa-se a função Sigmóide (SIG(.)). Para re-
presentar a função T-média usa-se a derivada da função sigmóide multiplicada por quatro 
(4*Zi(t)’). Para representar a função T-baixa usa-se a eq.2.3.   
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A função de pertinência da função Sino possui a função de ativação de saída do tipo si-
no (ver o seu traçado na cor vermelha na Fig.2.20 e eq.2.4). Na eq.2.4 o parâmetro β indica a 
largura e τ o deslocamento da função sino. Os parâmetros da função sino usados no traçado da 
curva mostrada na Fig.2.20 foram definidos com os seguintes valores: τ=0 e β=1. 

Zi(t) = 
2

i τ)(t)β(Ye +−  (2.4)  

 
Fig.2.20 A função sino 

2.6 EXERCÍCIOS – FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA, SIGMÓIDES 
2.5.1)Desenhe na Fig.2.21 as curvas T-mínima, T-baixa, T-media e T-alta usando a função 
sigmóide, a sigmóide decrescente e a derivada da sigmóide para T-baixa, três retas para T-
media e T-alta. Repita o exercícicio usando a função sino. 

 

Fig.2.21 Sensação térmica na sala 

2.7 DEFINIÇÃO DA LÓGICA FUZZY 
O cientista tcheco naturalizado inglês Lofti A. Zadeh (1965, 1988) introduziu e desen-

volveu a teoria da Lógica Fuzzy e do raciocínio aproximado. A Lógica Fuzzy pode ser vista 
como uma extensão da lógica de multivalores. Ela modela o modo impreciso do raciocínio 
humano que é capaz de tomar decisões racionais num ambiente com incerteza e imprecisão. O 
seu poder mais expressivo é que no limite, ela contém a lógica de dois valores, ou Lógica Bo-
oleana. 

Os Conjuntos Fuzzy são ferramentas que podem ser usadas na manipulação de concei-
tos vagos e particularmente, Sistemas Fuzzy ou Sistemas Inteligente, representam os esforços  
na direção da emulação da capacidade  humana.  

Na teoria clássica dos conjuntos, os conjuntos são ditos "crisp", de tal forma que um da-
do elemento do universo em discurso (domínio) pertence ou não pertence ao referido conjun-
to. Na teoria dos conjuntos Fuzzy existe um grau de pertinência de cada elemento a um de-
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terminado conjunto. Este conceito parece ser bastante natural e facilmente percebido ao exa-
minarmos a lista de conjuntos abaixo:  

conjunto dos números naturais ( c )  

conjunto dos caracteres ASCII ( c )  

conjuntos dos números naturais muito maiores do que dez ( f )  

conjunto dos clientes com alta renda ( f )  

Existe claramente uma diferença fundamental entre os conjuntos marcados com "c" e os 
conjuntos marcados com "f". Por exemplo, considere-se um caractere, pode-se afirmar sem 
dúvida se esse caractere pertence ou não pertence ao conjunto dos caracteres ASCII. Essa 
questão não é tão simples quando se lida, por exemplo, com o conjunto dos homens altos. 
Uma pessoa que tenha 1,74m de altura seria considerada como pertencente a esse conjunto? E 
uma outra com 1,75m? Vê-se claramente que não existe uma fronteira bem definida separan-
do os elementos do conjunto dos homens altos dos elementos do conjunto dos homens não 
altos. 

A seguir apresenta-se a definição formal da Lógica Fuzzy (Zadeh, 1965). 

Se Y é uma variável que toma valores num universo U, então a distribuição de pos-
sibilidade associada com Y pode ser vista como uma condição elástica nos valores que 
podem ser atribuídos a Y. Por exemplo, se F é um subconjunto Fuzzy de U caracteriza-
do pela função de pertinência µµµµf: U→→→→[0,1], então a declaração “Y é F” é traduzido numa 
distribuição de possibilidade para Y sendo igual a F. Pode-se escrever: 

Possibilidade (Y=u)=µµµµf(u) 

O conjunto Fuzzy A é definido como o par ordenado A={x,µµµµA(x)} 

Onde x ε ε ε ε X e 0≤µµµµA(x) ≤1. A função de pertinência µΑµΑµΑµΑ(x) descreve o grau a que o 
objeto x pertence ao conjunto A. µµµµA(x)=0 representa nenhuma pertinência e µµµµA(x)=1, 
representa pertinência total.  

Observe-se que a teoria da possibilidade é independente da teoria da probabilidade e dos 
conjuntos Fuzzy. A teoria da possibilidade é uma teoria matemática para tratar de determina-
dos tipos de incerteza e é uma alternativa a teoria de probabilidade. O professor Lotfi Zadeh  
propôs a teoria da possibilidade em 1978 como uma extensão de sua teoria de jogos. 

Uma distribuição de possibilidade é um conjunto Fuzzy com pelo menos uma função de 
pertinência. Todos os números Fuzzy são distribuição de possibilidade.  

2.7 EXERCÍCIO – DEFINIÇÃO DA LÓGICA FUZZY 
2.7.1)Um copo d’água pode estar cheio, vazio ou meio. Explique usando a Lógica Fuzzy.  
 
2.7.2)Qual a diferença entre possibilidade e probabilidade?  
 
2.7.3) Na Fig.2.22 é desenhada a curva da altura de um homem versus a sua idade. Observe-se 
que no gráfico o homem cresce até aproximadamente 2.0m até a idade de 20 anos. Verifique 
se é correta a gradação da altura do homem em relação à altura, BAIXA, MÉDIA e ALTA. 
Desenhe as as funções de pertinência triangulares para esta variável fuzzy na Fig.2.23. 
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Fig.2.22 Altura versus idade 

 

Fig.2.23 Altura do homem, gradação e lógica 

2.7.4) Refaça o exercício 2.7.3 para a representação da idade de um homem (MENINO, 
RAPAZ e HOMEM). 
 
2.7.5) Quais são as variáveis linguísticas, variáveis lógicas e as funções de pertinências dos 
sistemas Fuzzy dos exercícios 2.7.3 e 2.7.4? 
 
2.7.6)Deduza e apresente as equações das retas das funções de pertinência mostradas na 
Fig.2.24. 
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Fig.2.24 Sensação térmica na sala, retas 

2.7.7)Deduza e apresente os valores dos parâmetros da sigmóide (1-SIG(x,β,Τ)), da sigmóide 
decrescente (1-SIG(x,β,Τ)) das funções de pertinências mostradas na Fig.2.25. 

 
Fig.2.25 Sensação térmica na sala, contínua 

2.2.8)Quais os valores das ordenadas na interseção da reta em negrito (denominada alvo) com 
as curvas das funções de pertinência Z(X), P(X), M(X) e G(X) mostradas nas Fig.2.26 à 
esquerda? Qual das funções de pertinência possui o maior (e o menor) valor na interseção 
com essa reta? 

 
Fig.2.26 Funções de pertinências triangulares e o alvo 

2.2.9)Quais os valores das ordenadas na interseção da reta em negrito (denominada alvo) com 
as curvas das funções de pertinência Z(X), P(X), M(X) e G(X) mostradas nas Fig.2.27? Qual 
das funções de pertinência possui o maior (e o menor) valor na interseção com essa reta? 
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Fig.2.27 Funções de pertinências exponencias e o alvo 

 
2.2.10)Projete a função de pertinência mM(x) da Fig.2.27 usando a função sino com 
M(x)=exp(-β(x-δ)2)). Qual o valor de δ?. O que acontece com M(x) com a variação de δ e β? 

2.8 CONCLUSÃO 
Neste capítulo, após a análise de um sistema térmico usando a Lógica Fuzzy com variá-

veis lógicas e contínuas. A seguir  apresentaram-se sucintamente as características de algumas 
funções de ativação que podem ser usadas como funções de pertinência. Analisaram-se os ti-
pos de funções de pertinências baseadas em retas e em sigmóides. Finalmente apresentou-se 
uma definição formal da Lógica Fuzzy.  
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

A LÓGICA FUZZY E AS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

3.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresentam-se detalhes da programação de um sistema Fuzzy usando 

funções de pertinência triangular. Inicia-se o capítulo analisando as variáveis Fuzzy e a 
“fuzzyficação”, faz-se a simulação e o traçado de funções de pertinências triangulares. A se-
guir, analisa-se a “defuzzyficação” lógica e contínua. Descrevem-se as operações básicas da 
Lógica Fuzzy e se conclui o capítulo com comentários sobre este e o próximo capítulo. 

3.2 O TRAÇADO DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS TRIANGULARES 
Nesta seção considera-se que cada variável Fuzzy possui um conjunto de funções de 

pertinência (µi(X)), representadas num universo X, que geralmente exprimem o conjunto de 
variáveis lingüísticas do sistema, onde cada função de pertinência possui uma variável lógica 
associada (ver a seção 2.7 deste livro).  

Na Fig.3.1, à esquerda, apresenta-se a entrada X de um sistema genérico Fuzzy. A en-
trada X é aplicada individualmente sobre quatro funções de pertinência Z(X), P(X), M(X) e 
G(X). A seguir, essas aplicações são agrupadas como pode ser visto no centro da Fig.3.1. Es-
sas funções de pertinência representam variáveis lingüísticas Fuzzy (Zero, Pequeno, Médio e 
Grande).  

 

 FUZZYFI CAÇÃO 
OPERAÇÕES 
LÓGICAS 

DEFUZZYFI CAÇÃO 
REGRAS FUZZY 

SAÍDAS                    Z            P               M        G 
LOGICAS 

Z(X) 
 
 
P(X) 
 
 
 
 
M(X) 
 
 
 
 
G(X) 

X 

FUNÇÕES DE           AGRUPAMENTO 
PERTINÊNCIA                                                                       CG 

Z     P      M      G 

 

Y 

DE FUZZYFI CAÇÃO 
CENTRO DE 
GRAVIDADE 

X 

CG 

 

 

Fig.3.1 Diagrama simplificado de um sistema Fuzzy 
Os resultados obtidos das aplicações de X nas quatro funções de pertinências (denomi-

nado Y, centro da Fig.3.1) são aplicados (operações matemáticas) a variáveis lógicas e discre-
tas associadas a cada função de pertinência (lado direito da Fig.3.1).  

Na Fig.3.2 apresentam-se as curvas das funções de pertinência (µi(X)) obtidas usando 
um programa escrito no ambiente MATLAB (MATLAB, 2007). A abscissa das curvas da 
Fig.3.2 representa o universo de discurso da variável X a ser “fuzzyficada” (0<=X<=330).  

As retas das funções de pertinência estão desenhadas em diferentes cores na Fig.3.2.  
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A função de pertinência Z(x) é desenhada na cor azul escuro e representa a variável lin-
guística Z (zero), traçada para valores de X próximo de zero.  

A função de pertinência P(x) é desenhada na cor vermelha, representa a variável linguís-
tica P (pequeno), traçada para valores de X pequenos.   

A função de pertinência M(x) é desenhada na cor verde e representa a variável linguísti-
ca M (médio), traçada para valores médios de X.  

A função de pertinência G(x) é desenhada na cor azul claro e representa a variável lin-
guística G (grande), traçada para valores grandes de X. 

 
Fig.3.2 Funções de pertinência 

As funções de pertinências da Fig.3.2 são representadas por duas retas, exceto Z(x) que 
é representada por uma reta. Os traçados das retas das funções de pertinência são feitas com 
duas variáveis auxiliares na forma da eq.3.1, onde R(x) é a ordenada da reta, decliv é a decli-
vidade e onde o deslocamento da reta. Na eq.3.1 0≤R(x)≤1. 

R(x)=decliv.x+onde (3.1) 
 O programa pesos.m (Prog.3.1) é usado para definir os parâmetros (onde, peso, decliv 

e maximo) para o traçado das retas das funções de pertinência triangular. 

Prog.3.1 Pesos dos parâmetros das funções de pertinências 

%pesos.m 
%Funções de pertinencias (FP) triangulares 
pontox=330; %Pontos eixo X 
numfp=4;      %numero FP           
cth=100;       %constante_altura 
%Posiçao da FP 
onde(1)=1;onde(2)=100;onde(3)=200;onde(4)=300;   
%Peso da FP 
peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.; 
%declividade 
decliv(1)=1.;decliv(2)=1.;decliv(3)=1.5;decliv(4)=1.; 
%altura 
maximo(1)=1.;maximo(2)=1.;maximo(3)=1.;maximo(4)=1.; 

 
O programa triangsemcg.m (Prog.3.2) é usado para desenhar as funções de pertinências 

triangulares.   

Prog.3.2 Desenho das funções de pertinências 
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%triangsemcg.m 
%Obtem os parametros das funçoes de pertinências 
pesos 
%altura das FPs                                            vetor das FPs 
altura(1:numfp)=cth*maximo(1:numfp);curva(1:numfp,1:pontox)=0.; 
for i=1:numfp 
 for j=1:pontox 
   if(j<onde(i))curva(i,j)=altura(i)-decliv(i)*onde(i)+decliv(i)*j;end    
   if(j>=onde(i))curva(i,j)=altura(i)+decliv(i)*onde(i)-decliv(i)*j;end 
   if(i==numfp & j>onde(numfp))curva(i,j)=altura(i);end 
   if(curva(i,j)<0)curva(i,j)=0.;end 
   if(curva(i,j)>altura(i))curva(i,j)=altura(i);end 
 end 
end 
%normaliza o vetor das FPs 
curva=curva/cth; 
t=1:pontox; 
tt=t/pontox;%Abscissa entre 0 e 1 
plot(tt,curva(1,t),'b',tt,curva(2,t),'r',tt,curva(3,t),'g',tt,curva(numfp,t),'c','LineWidth',3) 
text(20,0.96,'Z                           P                                        M                                  G') 
text(300,-0.07,'X') 

3.2 EXERCÍCIOS - O traçado das funções de pertinências 
3.2.1)Quantos parãmetros definem uma reta da função de pertinência? Quantos parãmetros 
são associados a uma função de pertinência triangular? 
3.2.2)Verifique se a associação de cada parâmetro do Prog.3.1 nos desenhos das funções de 
pertinências mostrados na Fig.3.2 são corretas. 
3.2.3) Na Fig.3.3 apresentam-se as funções de pertinência padrão obtidas com os pesos e a 
abscissa modificados. Associe cada declaração do Prog.3.2 aos desenhos das funções de 
pertinências mostrados na Fig.3.3 usando o conjunto de valores mostrados no programa 
pesosm.m (Prog.3.1 modificado). 

Prog.3.1 Pesos dos parâmetros das funções de pertinências, modificados 

%pesosm.m 
pontox=330; numfp=4; cth=100;  
%Posiçao da FP 
onde(1)=1;onde(2)=100;onde(3)=200;onde(4)=300;   
%Peso da FP 
peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.; 
%declividade 
decliv(1)=1.;decliv(2)=0.7;decliv(3)=1.5;decliv(4)=1.; 
%altura 
maximo(1)=1.;maximo(2)=0.7;maximo(3)=0.9;maximo(4)=1.; 
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Fig.3.3 Funções de pertinência, altura (cap3filmefig3.avi) 

3.2.4)Sugira relações entre aplicações e os parâmetros das funções de pertinências. 
3.2.5)Trace uma curva passando sobre a extremidade superior das funções de pertinência da 
Fig.3.5. 
3.2.6)Prove que o Teorema de Kolmogorov também pode ser usado para Sistemas Fuzzy. O 
matemático A. N. Kolmogorov (Kurkova, 1995) no seu teorema de superposição provou que 
uma função contínua multi variável pode ser decomposta numa superposição finita de funções 
contínuas de menor número de variáveis. A fórmula de Kolmogorov é apresentada na eq.3.2 
com x1, ..., xn representando as variáveis,  φq e Φpq representando funções contínuas de 
única variável.  

A fórmula de Kolmogorov claramente se assemelha a uma rede neural de duas camadas.  

 (3.2) 
Hecht-Nielsen (1987), para provar a capacidade de uma RNMC aproximar arbitraria-

mente bem alguma função contínua, sugeriu a utilização do teorema da superposição de Kol-
mogorov. Outro pesquisador, Funahashi (1989), utilizando o teorema da superposição de 
Kolmogorov, argumentando que as funções do tipo degrau, construídas utilizando alguma 
função sigmóide crescente, são capazes de aproximar alguma função contínua num intervalo 
fechado com alguma precisão, derivou que uma RNMC com duas camadas pode aproximar 
este tipo de função. 

3.3 O ALVO NAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS 
Na Fig.3.2 pode-se observar que se podem associar uma ou mais ordenadas aos pontos 

da abscissa. Nesta seção, define-se alvo como qualquer ponto escolhido na abscissa das cur-
vas das funções de pertinências. No centro da Fig.3.4, desenhada com o programa poealvo.m 
(Prog.3.3), está desenhada uma reta na cor preta indicando a abscissa X da variável alvo=0.5.  

Prog.3.3 Programa poealvo.m 

%poealvo.m 
%Funções de pertinencias triangulares 
%Desenha uma reta perpendicular à abscissa em alvo 
%Abscissa 0<=X<=1 
alvo=0.5;ondealvo=alvo*pontox; 
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triangsemcg 
l1=[alvo alvo];l2=[0. 1.];line(l1,l2,'Color','black','LineWidth',3) 
if(ondealvo>0.) 
 corta(1:numfp)=curva(1:numfp,ondealvo); 
end 
corta 

Na abscissa da Fig.3.4, indicada pelo alvo (alvo=0.5 e X=pontox*alvo=160), a reta per-
pendicular à abscissa corta as curvas Z(X), P(X), M(X) e G(X) nas ordenadas 0., 0.4, 0.6 e 0., 
respectivamente. No alvo M(X) possui a maior ordenada, tal que M(alvo)> P(alvo)>Z(alvo) e 
Z(alvo)=G(alvo). A função de pertinência M(X) é definida como a variável Fuzzy vencedora.  

 

Fig.3.4 Desenho das funções de pertinências e do alvo 

O cálculo do valor da função de pertinência da variável Fuzzy é denominado “fuzzyfi-
cação”. A “fuzzyficação” avalia o grau de pertinência da entrada numérica fornecida (X) ge-
rando variáveis Fuzzy. A seguir ocorre uma ativação das regras Fuzzy formando um conjunto 
de saída, que será “defuzzyficado”.  

Na Fig.3.4 vê-se que a reta alvo cruza a curva da função de pertinência M(X) numa or-
denada maior que o cruzamento da reta alvo sobre a função de pertinência P(X). A “defuzzy-
ficação” é a transformação da variável Fuzzy numa variável lógica ou contínua. Na fase de 
“defuzzyficação” considera-se que M(x) é a função de pertinência vencedora.  

3.3 EXERCÍCIOS - O traçado dos alvos 
3.3.1)O programa Prog.3.3 é usado para indicar e calcular os valores das intersecções de uma 
reta perpendicular à abscisse, cruzando as funções de pertinência triangular. Teste o Prog.3.3 
para alvo=0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6; 0.65 e 0.7. Quais os vales da variável corta em 
cada alvo? Qual a variável Fuzzy vencedora em cada alvo? 

3.4 OPERAÇÕES BÁSICAS DA LÓGICA FUZZY 
Nesta seção serão analisadas as operações básicas da Lógica Fuzzy. Elas são operadas 

diretamente sobre as funções de pertinências que descrevem a variável Fuzzy. As operações 
básicas usam os parâmetros (onde, peso, decliv e maximo) para o traçado das retas das fun-
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ções de pertinência triangular descritos na seção 3.2. As operações básicas da Lógica Fuzzy 
são denominadas comparação, contido, união, intersecção e complemento. 

3.4.1 Comparação 
Comparação: A==B 

A==B se µA(x)=µB(x) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A variável Fuzzy A é igual a variável Fuzzy Β se todos os pontos da curva µA 
(associado à variável Fuzzy A) é igual a todos os pontos da curva µB (associado à variável 
Fuzzy B)”. Na Fig.3.5 apresentam-se as curvas das funções de pertinência µA(x)e µB(x). A 
curva pontilhada representa µA(x) e a contínua representa µB(x). Observe-se que as duas cur-
vas são iguais.  

  
Fig.3.5 Comparação. 

3.4.2 Contido 

Contido: B⊂A  

B⊂A se µA(x)>µB(x) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A variável Fuzzy B está contida em A se todos os pontos da curva µB (associado 
à variável Fuzzy B) tem um valor menor que todos os pontos da curva µΑ (associado à variá-
vel Fuzzy A)”. A curva pontilhada representa µA(x) e a contínua representa µB(x). Na Fig.3.6 
apresentam-se as curvas das funções de pertinência µA(x) e µB(x). A curva em negrito repre-
senta B⊂A.  

 

Fig.3.6 Contido 
 

3.4.3 União 

União: A∪B 

  
µµµµB(x)   µµµµA(x)  

x  

 µµµµB(x) µµµµA(x) 
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µA(x)∪µB(x) = max(µA(x), µB(x)) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A união da variável Fuzzy A com a variável Fuzzy B será a variável A se naque-
le ponto µA(x)>µB(x), ela será a variável B se naquele ponto µA(x)<µB(x)”. Na Fig.3.7 apre-
sentam-se as curvas das funções de pertinência µA(x) e µB(x). A curva em negrito representa 
A∪B. 

 
Fig.3.7 União 

3.4.4 Interseção 
Interseção: A∩B 

µA(x)∩µB(x) = min(µA(x), µB(x)) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A intersecção da variável Fuzzy A com variável Fuzzy B será a variável A se 
naquele ponto µA(x)<µB(x), ela será a variável B se naquele ponto µA(x)>µB(x)”.  

Na Fig.3.8 apresentam-se as curvas das funções de pertinência µA(x)e µB(x). A curva 
em negrito representa A∩B. 

 
Fig.3.8 Interseção 

3.4.5 Complemento 
Complemento:  A-1 

µA-1(x) = 1- µA(x) ∀ x ∈ X 

Lê-se “O complemento da variável Fuzzy A, representada por µA(x), será uma nova 
função de pertinência µA-1(x)=1-µA(x)”. Na Fig.3.9 apresentam-se as curvas das funções de 
pertinência µA(x) e µΑ-1(x). A curva em negrito representa µA-1(x). 

µµµµB (x)µµµµA(x)

x

µµµµB (x)µµµµA (x)

x



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

34 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

 
Fig.3.9 Complemento 

3.4.6 Subtração 

Subtração: A-B. Seja µA(x)-µB(x) = (µA(x) - µB(x)) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A subtração da variável Fuzzy A da variável Fuzzy B será µA(x)-µB(x), se na-
quele ponto µA(x)>µB(x), senão será zero”.  

EXERCÍCIOS 3.4 – Operações básicas 
3.4.1) Sugira um sistema que use a Lógica Fuzzy e necessite da função comparação. 
Sugestão: Comparar impressões digitais.   
 
3.4.2) Sugira um sistema que use a Lógica Fuzzy e necessite da função contido. Sugestão: 
projete um sistema em que as funções de pertinência possam se mover na abscissa. Havendo a 
ocorrência da função contido, uma das funções de pertinência deve ser retirada.   
 
3.4.3) Sugira um sistema que use a Lógica Fuzzy e necessite da função união. Sugestão: 
projete o sistema do conforto da temperatura.    
 
3.4.4) Sugira um sistema que use a Lógica Fuzzy e necessite da função intersecção. Sugestão: 
projete um sistema em que as funções de pertinência possam se mover na abscissa e que 
represente o mínimo de índices de desempenhos.     
 
3.4.5) Sugira um sistema que use a Lógica Fuzzy e necessite da função complemento. 
Sugestão: lembre-se dos sistemas que possuem perguntas do tipo “de quem Maria não 
gosta?”. 
 
3.4.6)Qual a diferença entre as operações dos conjuntos Fuzzy CONTIDO e UNIÃO? Mostre 
graficamente.  
 
3.4.7) Usando a Fig.3.10 mostre graficamente as operações de união, intersecção e 
complemento de µA(x) e µB(x). 
 

 

µµµµ A(x)   µµµµA
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x  



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

35 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

 

Fig.3.10 Operações gráficas nas funções de pertinência  

3.5 A DEFUZZYFICAÇÃO LÓGICA 
Na seção anterior viu-se que o cálculo do valor da função de pertinência da variável 

Fuzzy é denominado “fuzzyficação”.  

A “fuzzyficação” avalia o grau de pertinência da entrada numérica fornecida (X), onde 
ocorre uma ativação das regras Fuzzy formando um conjunto de saída, que será “defuzzyfica-
do” para gerar um resultado numérico de saída (Y).  

O cálculo da função de pertinência vencedora da variável Fuzzy é denominado “fuzzy-
ficação”, que pode ser definido como o processo de se calcular o valor lógico das funções de 
pertinência das variáveis Fuzzy.  

A “defuzzyficação” é a transformação de uma variável do conjunto Fuzzy numa variá-
vel do conjunto discreto.  

Na Fig.3.11, desenvolvida a partir da Fig.3.1, ilustra-se a “fuzzyficação” e a “defuzzyfi-
cação” lógica usando a UNIÃO como operação da Lógica Fuzzy.  

As operações inicialmente são feitas entre as funções de pertinência da variável Fuzzy 
(ver o centro da Figura 2). Os resultados obtidos (Y) são aplicados a variáveis lógicas e dis-
cretas associadas a cada função de pertinência. Observe-se que são atribuídas variáveis lógi-
cas (ZL, PL, ML e GL) às funções de pertinências(Z(X), P(X), M(X) e G(X)).  

A atribuição final de valores lógicos às variáveis lógicas é denominado “defuzzyfica-
ção” lógica. 
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Fig.3.11 “Fuzzyficação” e “defuzzyficação” lógica 
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Na Fig.3.12 apresentam-se quatro funções de pertinências triangulares com dois alvos. 
Os dois alvos possuem duas retas (cores preta e azul) perpendiculares à abscissa que cruzam 
as funções de pertinência. Os cálculos dos valores das ordenadas nestes pontos determinam a 
“fuzzyficação”. Lembrar que as funções de pertinências apresentadas na Fig.3.12 foram tra-
çadas usando os parâmetros onde, peso, decliv e Maximo descritos no programa Prog.3.1. 

A reta (cor preta) traçada sobre o alvo1=0.5 atinge as funções de pertinência P(X) e 
M(X) nas ordenadas P(0.5)=0.4 e M(0.5)=0.5. A reta (cor preta) não atinge Z(X) e G(X), con-
sidera-se que Z(0.5)=0. E G(0.5)=0. 

A reta (cor azul) traçada sobre o alvo2=0.85 atinge as funções de pertinência P(X) e 
M(X) nas ordenadas M(0.85)=0.28 e G(0.85)=0.72. A reta (cor azul) não atinge Z(X) e P(X), 
considera-se que Z(0.85)=0. E P(0.85)=0. 

Definem-se ZL, PL, ML e GL como variáveis lógicas. No início da “defuzzyficação” 
lógica atribuem-se os seguintes valores lógicos às variáveis lógicas: ZL=”0”, PL=”0”, 
ML=”0” e GL=”0”.  

Usando-se a operação Fuzzy União, P∪M tal que P(x)∪M(x) = max(P(x), Μ(x)) ∀ x ∈ 
X tal que:  

“A união da variável Fuzzy P com a variável Fuzzy M será a variável P se naquele pon-
to P(x)>M(x), ela será a variável M se naquele ponto P(x)<M(x)”.  

No alvo=0.5 calcula-se M(0.5)>P(0.5). Então M(X) é a função de pertinência vencedo-
ra, tornando ML=”1” (ZL=”0”, PL=”0”, e GL=”0”). 

Usando-se a operação Fuzzy União, M∪G tal que M(x)∪G(x) = max(M(x), G(x)) ∀ x 
∈ X tal que:  

“A união da variável Fuzzy M com a variável Fuzzy G será a variável M se naquele 
ponto M(x)>G(x), ela será a variável G se naquele ponto M(x)<G(x)”.  

No alvo=0.85 calcula-se G(0.85)>M(0.85). Então G(X) é a função de pertinência ven-
cedora, tornando GL=”1” (ZL(X)=”0”, PL=”0”, ML=”0”). 

 

Fig.3.12 Desenho dos alvos 

3.6 UMA RETA INTERCEPTA AS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS 
Supor uma função crescente definida como y=f(X)=X, traçada com o programa poere-

ta.m (Prog.3.4) na cor amarela na Fig.3.13.  

Prog.3.4 Põe uma reta nas FPs, poereta.m 
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%poereta 
triangsemcg 
hold 
%normaliza o vetor das FPs 
for j=1:pontox 
   reta(j)=j/pontox;end    
curva=curva/cth; 
t=1:pontox;tt=t/pontox; 
plot(tt,reta(t),'y',tt,curva(1,t),'b',tt,curva(2,t),'r',tt,curva(3,t),'g',tt,curva(numfp,t),'c','LineWidth',
3) 
text(0.1,1.06,'Z                              P                                           M                                  
G','Color','r') 
text(0.95,-0.07,'X') 
text(0.8,0.9,'y=X') 
%Desenha uma reta perpendicular à abscissa em alvo 
alvo1=0.1578;alvoy=0.505; 
l1=[alvo1 alvo1];l2=[0. alvoy];line(l1,l2,'Color','black','LineWidth',2) 
l1=[0. alvo1];l2=[1. 1.];line(l1,l2,'Color','blue','LineWidth',8) 
alvo2=0.4688; 
l1=[alvo2 alvo2];l2=[0. alvoy];line(l1,l2,'Color','black','LineWidth',2) 
l1=[alvo1 alvo2];l2=[1. 1.];line(l1,l2,'Color','red','LineWidth',8) 
alvo3=0.78125; 
l1=[alvo3 alvo3];l2=[0. alvoy];line(l1,l2,'Color','black','LineWidth',2) 
l1=[alvo2 alvo3];l2=[1. 1.];line(l1,l2,'Color','green','LineWidth',8) 
alvo4=1.; 
l1=[alvo3 alvo4];l2=[1. 1.];line(l1,l2,'Color','cyan','LineWidth',8) 
hold 

 
Na Fig.3.13 apresentam-se retas perpendiculares à abscissa (cor preta) traçadas nos pon-

tos de intersecção entre as funções de pertinência.  

As retas nas intersecções entre Z(X) e P(X), P(X) e M(X) e M(X) e G(X) foram traça-
das nas abscissas alvoZP=0.1578, alvoPM=0.4688; e alvoMG=0.78125), com ordenada vari-
ando de 0. a 0.505.  

Nos pontos alvoZP, alvoPM e alvoMG não existe função de pertinência vencedora. U-
sando a “defuzzyficação” lógica, observam-se: para X<alvoZP a função vencedora é a Z(X); 
para alvoZP<X<alvoPM a função vencedora é a P(X); para alvoPM<X<alvoMG a função 
vencedora é a M(X); para X>alvoMG a função vencedora é a G(X).  

As variáveis lógicas associadas a cada função de pertinência estão indicadas (valores 
lógicos “1”) nas cores das funções de pertinências (Zl(azul), Pl(vermelho), Ml(verde) e 
Gl(azul claro)).    

Na Fig.3.13 a reta amarela corta as funções de pertinências coincidentemente nos pontos 
(0.24;0.24), (0.45;0.4), (0.47;0.47), (0.72:0.72) e (0.91;0.91). Esses pontos podem ser usados 
no vetor dos pesos das funções de pertinências. 
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Fig.3.13 Desenho dos alvos e saídas lógicas 

3.5 EXERCÍCIOS – A defuzzyficação lógica 
3.5.1)Na Fig.3.15 faça a “defuzzyficação” lógica para as seguintes abscissas: alvo=0.3; 0.35; 
0.4; 0.45; 0.5; 0.55; 0.6; 0.65 e 0.7. 
3.5.2)Explique a razão da reta na cor amarela cortar as funções de pertinências nos pontos em 
que a abscissa é igual à ordenada na Fig.3.13. 
3.5.3)Sugerir um controlador usando a “defuzzyficação” lógica. 
3.5.4)Na Fig.3.14 apresentam-se as curvas de “defuzzyficação” usando a função de união, na 
cor magenta. Explique a relação dos patamares com os pesos. Quais são os valores dos pesos?  

 

Fig.3.14 “defuzzyficação” Lógica (cap3filmefig14.avi) 
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3.7 A LÓGICA FUZZY DE MAMDANI 
Nesta Seção será feita uma sucinta descrição da Lógica Fuzzy desenvolvida por Man-

dami (Mamdani, 1981), e no capítulo 5 deste livro será analisado o controlador Fuzzy de 
Mandani.  

Na teoria clássica, os conjuntos são denominados "crisp" e um dado elemento do uni-
verso em discurso (domínio) pertence ou não pertence ao referido conjunto. 

O sistema de Mamdami espera que cada entrada crisp (um número real, ou par de núme-
ros reais) faça corresponder uma saída crisp.  

Os módulos que seguem indicam a metodologia para a construção desta função:  

1) O módulo de “fuzzificação” modela matematicamente a informação das variáveis de 
entrada por meio de conjuntos Fuzzy. A cada variável de entrada devem ser atribuídos termos 
lingüísticos que representam os estados desta variável e, a cada termo lingüístico, deve ser 
associado um conjunto Fuzzy por uma função de pertinência;  

2) O módulo da base de regras constitui o núcleo do sistema. É neste módulo onde “se 
guardam” as variáveis e suas classificações lingüísticas;  

3) O módulo de inferência é onde se definem quais são os conectivos lógicos usados pa-
ra estabelecer a relação Fuzzy que modela a base de regras. É deste módulo que depende o 
sucesso do sistema Fuzzy já que ele fornecerá a saída (controle) Fuzzy a ser adotado pelo con-
trolador a partir de cada entrada Fuzzy; e  

4) O módulo de “defuzzificação” traduz o estado da variável de saída Fuzzy para um 
valor numérico.  

É importante ressaltar que existem diferentes métodos de inferência Fuzzy com diferen-
tes propriedades. O “Fuzzy Logic toolbox” do MATLAB oferece duas opções: O Método de 
Mamdami e o Método de Sugeno (Sugeno, 1985). Analogamente, existem diversos métodos 
de “defuzzificação”. 

Para um melhor entendimento destes e de outros métodos de inferência e de “defuzzyfi-
cação”, sugere-se a leitura do livro de Pedrycz & Gomide (1998).  

3.8 CONCLUSÃO 
Neste capítulo apresentaram-se exemplos de variáveis Fuzzy que usam funções de per-

tinência do tipo triangular e exponencial seguido de alguns exercícios que ajudam no enten-
dimento das características dessas funções.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

A DEFUZZYFICAÇÃO LÓGICA NA ÁREA DE CONTROLE 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo, após algumas considerações sobre a “fuzzyficação” e a “defuzzyfica-

ção”, analisa-se a aplicação da Lógica Fuzzy na identificação e controle de plantas não linea-
res representadas por um sistema térmico. Usa-se a forma da “defuzzyficação” lógica no de-
senvolvimento do identificador e do controlador inverso. Por último, apresentam-se resultados 
experimentais e de simulações obtidos com o controlador Fuzzy de Furuhashi e de Mandami. 

4.2 CONTROLE DE TEMPERATURA 
Nesta seção rever-se o sistema de controle de temperatura, descrito nos capítulos 2 e 3 

deste livro, e o define como uma planta não linear.  

O esquema de uma planta não linear (Narenda & Parthasarathy, 1990) (Narenda & Mu-
khopadhyay, 1992) é apresentada à esquerda da Fig.4.1. O esquema da planta apresenta o 
controlador e a planta representada por um termômetro e o seu ambiente, representado por um 
paralelepípedo. 

O controlador se compõe de um circuito desenvolvido para abrir e fechar uma chave di-
gital na qual passa uma corrente (i) usada no aquecimento de uma resistência (R). A resistên-
cia está acoplada a um paralelepípedo que representa o ambiente a ter a temperatura controla-
da. No ambiente (dentro do paralelepípedo hipotético) coloca-se um termômetro que é usado 
para medir a temperatura.  

Geralmente deseja-se que a temperatura de um corpo (representada pelo paralelepípedo 
à esquerda da Fig.4.1) permaneça num valor (graus centígrados) estipulado pelo operador.  

O CONTROLADOR é responsável pela geração da corrente i no circuito da resistência 
R usando algum algoritmo de ativação ou desativação da chave S1. O algoritmo é baseado na 
temperatura do termômetro e da temperatura referência.  

Na Fig.4.1, à direita, apresenta-se um diagrama do controlador de temperatura. No dia-
grama f(U,Y,t) representa uma função não linear e o bloco com “-1” representa a realimenta-
ção de Y(t).  

Considera-se que a entrada U(E,t)≈E da planta é dependente do tempo e da tensão E, e 
pode variar linearmente entre dois valores, por exemplo E=0V e E=12V, tal que 0.≤U(t)≤1. 
Os valores de U(t) são conseguidos usando modulação PWM (“Pulse Width Modulation”) ou 
uma fonte de tensão de nível controlado. O valor de saída Y=f(U,Y) é função da entrada U(t) 
e de valores anteriores de Y(t).  
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Fig.4.1 Uma planta não linear 

Na Fig.4.2 apresenta-se a curva da variação da temperatura no termômetro obtida a par-
tir da simulação do circuito da Fig.4.1 (ver o capítulo2 deste livro). Acompanha este livro o 
filme filmecap4fig2.wmv que ilustra a varia~]ao da temperatura no termômetro. 

 
 

Fig.4.2 Temperatura no termômetro (filmecap4fig2.wmv) 
A função representativa da planta (Y(t)) pode ser descrita pela equação discreta no tem-

po (eq.4.1), em que Y(t) depende do valor atual da entrada e dos valores anteriores da entrada 
e da saída. A função f(U,Y,t) é conhecida como a dinâmica direta da planta, e possui uma ú-
nica entrada U(t) e uma única saída Y(t). 

Se a planta é inversível (admite uma inversa), deve existir uma função g(U,Y,t), tal que 
U(t) pode ser calculado utilizando a eq.4.2. A função g (U,Y,t) é conhecida como a função da 
dinâmica inversa da planta. 

Y(t+1) = f(Y(t),...Y(t-n+1);U(t),...,U(t-n+1))  (4.1) 
U(t) = g(Y(t),...Y(t-n+1);U(t-1),...,U(t-n+1))  (4.2) 

No sistema térmico da Fig.4.1 os parâmetros são considerados concentrados, o que e-
quivale a dizer que o corpo do termômetro está na mesma temperatura. O ambiente em que se 
encontra o termômetro está com temperatura homogênea, significa que as temperaturas são 
funções do tempo e não da posição no corpo do termômetro. 

O sistema térmico (Kuo, B.C., 1985) pode ser representado pela equação diferencial 
eq.4.3. Nesta equação Y representa a temperatura de um objeto e U representa a fonte de calor 
ou frio colocado no objeto.  

Y’=-β.Y+β.U  (4.3) 
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Define-se 
RiC

1
=β , parâmetro que representa a condutividade térmica do objeto.  

A capacitância térmica C do ambiente do termômetro é dada pela eq.4.4. Supõe-se que 
existe somente uma fonte de fluxo de calor do objeto para o termômetro. 

  (4.4) 

Na simulação do sistema térmico na forma de equações diferenciais usou-se Euler na 
forma discreta. (ver a eq.4.5). A equação diferença da planta foi desenvolvida usando-se yk=Y 
e uk=u tal que f(uk,yk)=β(-yk+uk) e α=βη. A equação diferença obtida e usada na simulação é 
mostrada na eq.4.6. 

yk+1=yk+η.f(uk,yk)  (4.5) 
yk+1=yk+α.(uk-yk)  (4.6) 

A equação diferença (a eq.4.6) pode ser representada na forma da eq.4.7. 

yk+1=a.yk+β.uk  (4.7) 
 
EXERCÍCIO 4.2 Equação diferença 
4.2.1)Deduza a eq.4.6 usando a equação de Euler.  
4.2.2)Prove que a eq.4.6 pode ser representada na forma da eq.4.7.  
4.2.3)Prove que uma função na forma 1-e-ηt representa a curva da Fig.4.2 na subida da 
temperatura. 
4.2.4)Prove que uma função na forma e-ηt representa a curva da Fig.4.2  na descida da 
temperatura. 

4.3 IDENTIFICAÇÃO FUZZY DA PLANTA 
O projeto de identificadores Fuzzy, baseado no modelo da planta, pode ser descrito na 

forma mostrada à esquerda da Fig.4.3. Nesta figura o bloco superior representa a planta ou o 
termômetro a ser aquecido ou resfriado. O bloco inferior representa a aplicação da Lógica 
Fuzzy na identificação da dinâmica direta da planta, denominado identificador Fuzzy.  

Atribui-se uma variável Fuzzy, denominada TEMPf, à planta. A identificação da planta 
no ambiente Fuzzy é mostrada à direita da Fig.4.3. 

 

Y(t)=f(U,Y,t) AQUECEDOR U(t) 

   IDENTIFICADOR  
          FUZZY 

Yf(t) 

Σ 

+ 

− 

 

Yf        TEMPf Uf 

   IDENTIFICADOR  
          FUZZY 

Yif 

Σ 

+ 

− 

 

Fig.4.3 Modelos dos identificadores discreto e Fuzzy 

Na Fig.4.4 apresentam-se detalhes do IDENTIFICADOR FUZZY. Observe-se que o 
IDENTIFICADOR FUZZY recebe na sua entrada o valor discreto U(t). Internamente, o valor 
de U(t) é “fuzzyficado”, a seguir é analisado na forma Fuzzy.  

dt

dT
Cq =
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O valor “defuzzyficado” na forma de variáveis lógicas é apresentado na saída do I-
DENTIFICADOR FUZZY. O valor de Yf(t) é obtido de tabelas com entradas acionadas pelos 
valores lógicos das funções de pertinências.     

 
 

      FUZZYFI CAÇÃO   

    DEFUZZYFI CAÇÃO 
       REGRAS FUZZY 

 ZL          PL          ML     GL 

Z(X) 
 
 
P(X) 
 
 
 
 
M(X) 
 
 
 
 
G(X) 

U(t) 

FUNÇÕES DE           AGRUPAMENTO 
PERTINÊNCIA                                                                        

Z     P      M      G 

 

Uf 
X 

CG 

 

                   TABELAS 

Yf(t) 

 

Fig.4.4 Detalhes do identificador Fuzzy 

O projeto de identificadores Fuzzy, baseado no modelo da planta, pode ser formulado 
em quatro etapas descritas a seguir. 

Etapa 1, nesta etapa calcula-se por simulação os valores de entrada e saída da planta.  

Na Fig.4.2, vista anteriormente, apresenta-se a variação na saída da planta, conseguida 
excitando a planta (Y(t)) com valores discretos U(t)=1. (0<t<100) seguido de U(t)=0. 
(100<t<200). Esta curva é denominada representação direta da dinâmica da planta.  

Etapa 2, nesta etapa faz-se a análise e se definem os níveis para a “fuzzyficação” da va-
riável Fuzzy Tempf (ver a Fig.4.3).  

Na Fig.4.5, à esquerda, apresenta-se a curva da saída da planta (Y(t)) com valores dis-
cretos U(t)=1. (0<t<200) obtida da simulação do sistema térmico. Definiu-se U4=U(t)=1  co-
mo valor fixo na entrada da planta. Considera-se o valor final de Y(t) como Y4=10. (valores 
normalizados).   

No centro da Fig.4.5 apresenta-se um gráfico com os valores das entradas U(t) usadas 
na simulação do sistema térmico. Na Fig.4.5, na parte central,  são mostrados retas traçadas na 
cor azul representando U1, U2, U3 e U4. A cada Ui (U1, U2, U3 e U4) é associado uma curva 
Y(t).  

Na Fig.4.4, à direita, apresenta-se as curvas Y(t) (em função de U1, U2, U3 e U4) obti-
das a partir das entradas apresentadas no centro da Fig.4.5. Na figura são mostrados retas na 
cor vermelha representando Y1, Y2, Y3 e Y4. As curvas das funções Y1(t), Y2(t), Y3(t) e 
Y4(t) são traçadas na cor preta. 
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Fig.4.5 Variação da temperatura (filmecap4fig5.wmv) 

Etapa 3, nesta etapa definem-se as funções de pertinências da variável Fuzzy temperatu-
ra. Na Fig.4.6 apresentam-se as curvas de Y(t) com (Y1=3., Y2=0., Y3=0. e Y4=0.) e entra-
das U(t) dadas por (U4=1, U3=0.6, U2=0.3 e U1=0.), obtidas para 0<t<=200s. No intervalo 
de tempo de 200s<t<400, as entradas foram mudadas para U(t) (U4=0, U3=0., U2=0. e 
U1=0.). As curvas Y1(t), Y2(t), Y3(t) e Y4(t) são representadas nas cores azul, vermelha, 
verde e azul claro, respectivamente. 

Definem-se quatro funções de pertinências para a variável Fuzzy TEMPf associadas as 
curvas Y(t) e suas entradas U(t) que podem ser vistas na Fig.4.6 à direita. Os máximos das 
funções de pertinências ocorrem aproximadamente nas abscissas dos valores Yi. 

 

Fig.4.6 Entradas e saídas da planta, regime transitório(filmecap4fig6.wmv)  
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Na Fig.4.7 as quatro funções de pertinências são denominadas Z(X), P(X), M(X) e 
G(X). Associaram-se Z(X) a Y1(t), P(X) a Y2(t), M(X) a Y3(t) e G(X) a Y4(t). Os pontos 
máximos das funções de pertinência (Y1, Y2, Y3 e Y4) foram escolhidos para igualarem os 
valores finais de Y(t) nas abscissas U1=0.15, U2=0.3 e U1=0.6, e U4=1. Na Fig.4.7 as inter-
secções entre as funções de pertinências foram denominadas alvo1, alvo2 e alvo3 (apontados 
com retas nas cores rosa choques).  

 

 

Fig.4.7 Relação entre U(t), alvo e funções de pertinências 

Observe-se que nos pontos alvo1, alvo2 e alvo3 não existe função de pertinência vence-
dora (ver capítulo 3 deste livro). Os pontos denominados alvo são usados na “defuzzyficação” 
lógica como pontos de mudança dos valores lógicos das funções de pertinências.  

Associam-se varáveis lógicas às funções de pertinência: ZL para Z(X), PL para P(X), 
ML para M(X) e GL para G(X). Antes da análise lógica ZL=PL=ML=GL=”0” (valor lógico 
“0”). Após a análise lógica uma das variáveis lógicas terá o valor lógico “1”. 

Na Fig.4.8, usando a “defuzzyficação” lógica baseada na operação Fuzzy UNIÃO (ver 
capítulo 3 deste livro), tal que Z(x) ∪ P(x) ∪ M(x)∪G(x)= max(Z(X),P(X),M(x), G(x)) ∀ x ∈ 
X, na forma mostrada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 Defuzzyficação lógica 

ZL=”0”; PL=”0”; ML=”0”; GL=”0”; 

if(X<alvo1)ZL=”1”; %A função vencedora é a Z(X);end  

if(alvo1<=X<alvo2)PL=”1”; %A função vencedora é a P(X);end  

if(alvo2<=X<alvo3)ML=”1”; %A função vencedora é a M(X);end  

if(X>=alvo3)GL=”1”; %A função vencedora é a G(X);end  

Na construção da Fig.5.1, a cada ponto da abscissa é calculada a ordenada usando a ope-
ração Fuzzy UNIÃO usando a Tabela 4.1.  Na Fig.4.8 as variáveis lógicas associadas a cada 
função de pertinência estão indicadas (valores lógicos “1”) nas cores azul, vermelho, verde e 
azul claro (ver a seção 3.6 e a Fig.3.14 deste livro).  

Na Fig.4.8 desenharam-se degraus crescentes (na cor rosa choque) em cada intervalo 
entre os alvos. No projeto do identificador Fuzzy algumas vezes associam-se valores aos pe-
sos das funções de pertinências dos degraus. Associou-se a Z(X) o peso W(1)=0.15 (ver a or-
denada de Z(X)); a P(X) o peso W(2)=0.3 (ver a ordenada de P(X)); a M(X) o peso W(3)=0.6 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Z(X)                           P(X)                                        M(X)                               G(X)

Xalvo1 alvo2 alvo



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

46 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

(ver a ordenada de M(X)) e a G(X) o peso W(4)=1 (ver a ordenada de G(X)). Usou-se uma 
nova variável contínua denominada R(X) e a Tabela 4.2 para calcular o seu valor. 

Tabela 4.2 Cálculo de R(X) 

for X=0:1 

  if(ZL==1) R(X)=0.15; %A função vencedora é a Z(X);end  

  if(ZL==1) R(X)=0.30; %A função vencedora é a P(X);end  

  if(ZL==1) R(X)=0.60; %A função vencedora é a M(X);end  

  if(ZL==1) R(X)=1.00; %A função vencedora é a G(X);end  

end 

   

 

Fig.4.8 Funções de pertinência (cap3filmefig14.avi) 

Na Fig.4.9, à esquerda, apresenta-se o esquema do identificador Fuzzy. No identificador 
Fuzzy da planta os pesos W(1), W(2), W(3) e W(4) das funções de pertinências podem ser 
considerados os valores U1, U2, U3 e U4 da entrada da planta. Algumas vezes o valor deseja-
do na saída da planta, denominado Yr (referência), não coincide com os valores Y1, Y2, Y3 e 
Y4. Na Fig.4.9, à direita, apresentam-se as curvas Y1, Y2, Y3 e Y4 comparadas com Yr1, 
Yr2, Yr3 e Yr4. A diferença entre Yr  e Y é definida como o erro E. 
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Y(t)=f(U,Y,t) AQUECEDOR U(t) 

   IDENTIFICADOR  
          FUZZY 

Yf 

 

Fig.4.9 Temperaturas referências (cap4filmefig9.avi) 

Os valores de Y(t) e U(t) podem ser representados na forma da tabela 4.2, na forma de 
funções de pertinências (Z(X), P(X), M(X) e G(X)) e variáveis Fuzzy (Uf e Yf). 

Tabela 4.2 Tabela Fuzzy da planta 
VARIÁVEIS FUZZY Z(X) P(X) M(X) G(X) 

Uf ZL PL ML GL 

Yf ZL PL ML GL 

Usando-se a Tabela 4.2 podem-se definir regras Fuzzy para a identificação da dinâmica 
da planta, mostradas na Tabela 4.3. Na Tabela 4.2 Yf representa um dos valores lógicos das 
funções de pertinências de Y(t). 

 

Tabela 4.3 Regras Fuzzy da identificação da planta 

if (Uf==ZL)Yf=ZL;end 

if (Uf==PL)Yf=PL;end 

if (Uf==ML)Yf=ML;end 

if (Uf==GL) Yf=GL;end 

A partir da Tabela 4.3 pode-se fazer a Tabela 4.4 da “defuzzyficação” na forma numéri-
ca. 

Tabela 4.4 Defuzzyficação na forma numérica 
 ZL PL ML GL 

U(t) U1=0.15 U2=0.3 U3=0.6 U4=1. 

Y(t) Y1=3. Y2=6. Y3=12. Y4=20. 

A partir da Tabela 4.4 podem ser definidas as regras da “defuzzyficação”mostradas na 
Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 Regras Fuzzy da defuzzyficação 

if (Uf==ZL)U1=0.15; end 

if (Uf==PL)U2=0.3;  end 

if (Uf==ML)U3=0.6; end 
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if (Uf==GL)U4=1.0;  end 

 

if (Yf==ZL)Y1=3.; end 

if (Yf==PL)Y1=6.;end 

if (Yf==ML)Y1=12.;end 

if (Yf==GL)Y4=20.;end 

 
EXERCÍCIO 4.3 
4.3.1)Refaça as Fig.4.7 e Fig.4.8 para U1=0.2; U2=0.45; U3=0.9 e U4=1. 
4.3.2)Coloque na Fig.4.10 as temperaturas referências Yr1=5; Yr2=11; Yr3=13; Yr4=19. 
Apresente os erros finais. 

 
Fig.4.10 Temperaturas referências, exercício 

4.3.3)Supor que inicialmente U(t)=0. e Y(t)=0., e Yr=14 (valores constantes). Analise o 
seguinte algoritmo. Desenhe na Fig.4.10 as curvas de Yr e Y(t) desenvolvidas com este 
algoritmo. 

FUZZYFICAÇÃO DEFUZZYFICAÇÃO 
if (Y(t)<Yr)Uf=GL; end 
if (Y(t)>=Yr)Uf=ZL; end 

if (Uf==GL)U(t)=1.; end 
if (Uf==ZL)U(t)=0.; end 
 

 

 
Fig.4.11 Indicação da temperatura  
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4.3.4)Quantos níveis (e funções de pertinências) são necessários para representar a dinâmica 
direta de uma planta com um erro menor que 10%? 
4.3.5)Projete um sistema Fuzzy com níveis escolhidos logicamente quando o erro for maior 
ou menor que zero. Use Yr=15.  
4.3.6)Usando a Fig.4.12 preencha a Tabela 4.6 mostrada abaixo com os valores do 
identificador Fuzzy. 

Tabela 4.6 
    Uf     ZE     PP     PM     PG 

    U(t)     

    Y(t)     

 
Fig.4.12 Identificação do sistema térmico 

4.3.7) Usando a Fig.4.12 apresente as regras usadas para a identificação do sistema térmico. 
4.3.8)Na Tabela 4.7 a linha Y(t) foi denominada linha da referência (Yr(t). Preencha a linha 
U(t) para que os valores de Y(t) final iguale  com os valores de Yr(t). 

Tabela 4.7  
Uf e Yf ZE PP PM PG 

U(t)     

Yr(t) 2. 5 8 10. 

4.3.9) Suponha que a Tabela 4.8 represente um sistema Fuzzy com Yr(t) representando a 
referência da temperatura. Desenhe na Fig.4.13 as temperaturas de referência e calcule os 
erros finais das aproximações de Yr(t) e Y(t).  

Tabela 4.8  
Uf e Yf ZE PP PM PG 

U(t) 0.2 0.5 0.8 1. 

Yr(t) 3. 5 7 10. 
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Fig.4.13 Temperaturas referências 

 

4.4 CONTROLE FUZZY INVERSO DA TEMPERATURA 
O projeto de controladores Fuzzy, baseado no modelo inverso da planta, pode ser des-

crito na forma da Fig.4.14, à direita (D’Azzo & Houpis, 1988)(Kuo, 1985) (Ogata, 1998).  

Na Fig.4.14 o bloco à esquerda representa a identificação Fuzzy da dinâmica da planta 
ou o termômetro a ser aquecido. O bloco à direita representa a aplicação da Lógica Fuzzy no 
controle da temperatura da planta.  

 

Y(t)=f(U,Y,t) AQUECEDOR U(t) 

   CONTROLADOR  
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Yf         TEMPf U(t) 
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Y(t)=f(U,Y,t) AQUECEDOR U(t)    CONTROLADOR  
          FUZZY 

Yr 

 

Fig.4.14 Projeto do controlador Fuzzy 
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      FUZZYFI CAÇÃO   

   DEFUZZYFI CAÇÃO 
     REGRAS FUZZY 

 ZL          PL          ML     GL 

Z(X) 
 
 
P(X) 
 
 
 
 
M(X) 
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FUNÇÕES DE           AGRUPAMENTO 
PERTINÊNCIA                                                                        

Z     P      M      G 

 

Yrf 
X 

CG 

 

                   TABELAS 

Uf(t) 

 

Fig.4.15 Detalhes do controlador Fuzzy inverso 

A curva da temperatura no termômetro é mostrada na Fig.4.16, à esquerda. Y(t) repre-
senta a ordenada,  e representada por U o tempo na abscissa. À direita da Fig.4.16 apresenta-
se a curva da inversa de Y(t), o gráfico foi traçado usando a entrada U da planta em função da 
sua saída Y. Esta curva é denominada a representação inversa da planta. 

 

Fig.4.16 Dinâmica direta e inversa da planta  
Usando-se os resultados obtidos na identificação direta da planta projeta-se o controla-

dor Fuzzy inverso. Usando-se a Tabela 4.2 podem-se definir regras Fuzzy para a identificação 
da dinâmica inversa da planta. Na Tabela 4.8 apresenta-se a Tabela 4.2 usando Yr(t) no lugar 
de Y(t). A identificação inversa é mostrada na Tabela 4.9, e os valores obtidos são apresenta-
dos na Tabela 4.10. 

Tabela 4.8 Tabela dinâmica inversa da planta 
VARIÁVEIS FUZZY Z(X) P(X) M(X) G(X) 

Uf ZL PL ML GL 

Yrf ZL PL ML GL 
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Tabela 4.9 Regras Fuzzy da identificação da planta 

if (Yfr==ZL)Uf=ZL;end 

if (Yrf==PL)Uf=PL;end 

if (Yrf==ML)Uf=ML;end 

if (Yrf==GL)Uf=GL; end 

Tabela 4.10 Regras Fuzzy da defuzzyficação 

if (Uf==ZL)U1=0.15; end 

if (Uf==PL)U2=0.3;  end 

if (Uf==ML)U3=0.6; end 

if (Uf==GL)U4=1.0;  end 

 
EXERCÍCIO 4.4 
4.4.1)Usando a Fig.4.17 preencha a Tabela 4.11 com os valores do controlador Fuzzy inverso. 

Tabela 4.11 
    Uf     ZE     PP     PM     PG 

    U(t)     

    Y(t)     

 
Fig.4.17 Identificação do sistema térmico, exercício (cap4fig12.m) 

4.4.2) Usando a Fig.4.17 apresente as regras usadas para a identificação do controlador 
inverso do sistema térmico. 
4.4.3)Apresenta-se na Fig.4.18 os resultados obtidos usando o controlador Fuzzy inverso para 
diferentes Yr. Apresente as tabelas de “fuzzyficação” e “defuzzyficação”usada no controle da 
temperatura. Rode no ambiente MATLAB o programa abaixo. No programa indique as 
variáveis que representam a entrada do controlador, a temperatura e a temperatura referência. 
Explique o “porquê” deste controlador usar o erro definido como a diferença entre a 
temperatura referência e a temperatura. 

PROG.4.4 
%controle de temperatura 
clear all;clf;subplot(111) 
pu=0.;t=1:200; 
ref(1:60)=15;ref(61:120)=5.;ref(121:160)=19;ref(161:200)=12; 
nivel=4; 
uc=1.;puu(1:200)=0.;    ucc(1:200)=0.; 
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'Acione a figura' 
pause 
%U=0.3 0.5 0.8 1. Y=6 10 16 20 
for m=1:200 
    if(ref(m)==0.)uc=0.;end 
    if(ref(m)>0. & ref(m)<6)uc=0.3;end 
    if(6<=ref(m) & ref(m)<10)uc=0.5;end 
    if(10<=ref(m) & ref(m)<16)uc=0.8;end 
    if(16<=ref(m))uc=1.;end 
    ucc(m)=uc;pu=pu+0.1*(20*uc-pu);     
    puu(m)=pu;    
    subplot(111),plot(t,puu,'r',t,ref,'b',t,ucc,'g','LineWidth',3) 
    xlabel('t(s),U(verde) Y(verm) Yr(azul)'),ylabel('Y,U') 
    text(100,1.5,'U'); 
    pause(0.01) 
end 

 
Fig.4.18 Controle da temperatura, Yr variável(cap4fig18filme) 

4.4.4)Apresenta-se na Fig.4.19 os resultados obtidos usando o controlador Fuzzy inverso para 
diferentes Yr para níveis variáveis. Quantos são os níveis da temperatura referência? 
Apresente as tabelas de “fuzzyficação” e “defuzzyficação” usadas no controle da temperatura. 
Rode no ambiente MATLAB o programa abaixo. No programa indique as variáveis que 
representam a entrada do controlador, a temperatura e a temperatura referência. Verifique e 
explique se este controlador usa o erro definido como a diferença entre a temperatura 
referência e a temperatura. 

PROG.4.5 
%cap4fig19.m 
%controle de temperatura, niveis e erros 
clear all;clf;subplot(111) 
pu=0.;t=1:200; 
ref(1:60)=15;ref(61:120)=5.;ref(121:160)=19;ref(161:200)=12; 
nivel=4; 
uc=1.;puu(1:200)=0.;    ucc(1:200)=0.; 
'Acione a figura' 
pause 
for m=1:200 
    if(pu>ref(m))nivel=nivel-1; 
        if(nivel<1)nivel=1;end 
    end 
    if(pu<ref(m))nivel=nivel+1; 
        if(nivel>4)nivel=4;end 
    end 
    uc=nivel/4;ucc(m)=uc; 
    pu=pu+0.1*(20*uc-pu);     
    puu(m)=pu;    
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    subplot(111),plot(t,puu,'r',t,ref,'b',t,ucc,'g','LineWidth',3) 
    xlabel('t(s),U(verde) Y(verm) Yr(azul)'),ylabel('Y,U') 
    text(100,1.5,'U'); 
    pause(0.01) 
end 

 

 
Fig.4.19 Controle inverso a níveis variáveis(cap4fig19filme) 

4.5 O CONTROLADOR INVERSO POSITIVO E NEGATIVO   
Pode-se usar o controlador Fuzzy inverso para plantas definidas em valores positivos e 

negativos. Na Fig.4.20 apresentam-se detalhes da planta para valores de entrada positivos e 
negativos.  

Na Fig.4.20, na parte superior à esquerda, inicia-se com Y=0 e é colocado um pulso de 
tensão no controlador representado por U=1 (Y=f(U)). Na parte superior, à direita, apresenta-
se a inversa da função da temperatura obtida (U=f(Y)). 

Na Fig.4.20, na parte inferior à esquerda, inicia-se com Y=0 e é colocado um pulso de 
tensão no controlador representado por U=-1 (Y=f(U)). Na parte superior, à direita, apresenta-
se a inversa da função da temperatura obtida (U=f(Y)). 

 

Fig.4.20 Temperaturas positivas e negativas 

Na Fig.4.21 apresenta-se a montagem das curvas positivas e negativas da temperatura e 
da sua inversa. As temperaturas foram calculadas a partir de Y=0 usando U=1 e a seguir, Y=0 
e usando-se U=-1. 
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Fig.4.21 Dinâmica direta e inversa da planta  
Na Fig.4.22 apresenta-se o gráfico das funções de pertinências associadas à variável 

Fuzzy do controlador Fuzzy inverso positivo e negativo. Observe-se que as funções de perti-
nências P(X), M(X) e G(X) são copiadas no lado negativo como NP(X), NM(X) e NG(X). 
Observe-se que só existe um único Z(X). 

 

Fig.4.22 Funções de pertinências 

Usando-se a Tabela 4.12 podem-se definir regras Fuzzy para a identificação da dinâmi-
ca inversa da planta. Na Tabela 4.12 apresenta-se a Tabela 4.2 usando Yr(t) no lugar de Y(t). 
A identificação inversa é mostrada na Tabela 4.9, e os valores obtidos são apresentados na 
Tabela 4.10. 

Tabela 4.12 Tabela dinâmica inversa da planta 
VARIAVEIS 

FUZZY 
NG(X) NM(X) NP(X) Z(X) P(X) M(X) G(X) 

Uf NGL NML NPL ZL PL ML GL 
Yrf NGL NML NPL ZL PL ML GL 
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Tabela 4.13 Regras Fuzzy da identificação da planta 

if (Yrf==NGL)Uf=NGL; end 

if (Yrf==NML)Uf=NML;end 

if (Yrf==NPL)Uf=NPL;end 

if (Yfr==ZL)Uf=ZL;end 

if (Yrf==PL)Uf=PL;end 

if (Yrf==ML)Uf=ML;end 

if (Yrf==GL)Uf=GL; end 

Tabela 4.14 Regras Fuzzy da defuzzyficação 

if (Uf==NGL)U=-1.;  end 

if (Uf==NML)U=-0.6; end 

if (Uf==NPL)U=-0.3;   

end if (Uf==ZL)U1=0.; end 

if (Uf==PL)U2=0.3;  end 

if (Uf==ML)U3=0.6; end 

if (Uf==GL)U4=1.0;  end 

Usando-se os resultados obtidos na identificação direta da planta projeta-se o controlador 
Fuzzy inverso BASEADO NO CONTROLADOR INVERSO APRESENTADO NA Fig.4.18. 
Apresenta-se na Fig.4.23 os resultados obtidos usando o controlador Fuzzy inverso positivo e 
negativo para diferentes Yr. 
%controle de temperatura 

clear all;clf;subplot(111) 

pu=0.;t=1:500; 

ref(1:60)=15;ref(61:120)=5.;ref(121:160)=21;ref(161:200)=12; 

ref(201:260)=-13;ref(261:320)=-7.;ref(321:360)=-19;ref(361:400)=14; 

ref(401:430)=-2;ref(421:440)=-14;ref(441:470)=4;ref(471:500)=20; 

uc=1.;puu(t)=0.;    ucc(t)=0.; 

'Acione a figura' 

pause 

%U=0.3 0.5 0.8 1. Y=6 10 16 20 

for m=1:500 

    if(ref(m)<0.3 & ref(m)>-3)uc=0.;end 

    if(-3>=ref(m) & ref(m)>-10)uc=-0.5;end 

    if(-10>=ref(m) & ref(m)>-16)uc=-0.8;end 

    if(-16>=ref(m))uc=-1.;end 

 

    if(3<=ref(m) & ref(m)<10)uc=0.5;end 

    if(10<=ref(m) & ref(m)<16)uc=0.8;end 

    if(16<=ref(m))uc=1.;end 

    ucc(m)=uc;pu=pu+0.1*(20*uc-pu);     

    puu(m)=pu;    

    subplot(111),plot(t,puu,'r',t,ref,'b',t,ucc,'g','LineWidth',3) 

    xlabel('t(s),U(verde) Y(verm) Yr(azul)'),ylabel('Y,U') 

    text(100,1.5,'U'); 

    pause(0.01) 

end 
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Fig.4.23 Controle da temperatura, positiva e negativa(cap4fig23filme) 

EXERCÍCIOS 4.5 
4.5.1)Modificar o programa mostrado PROG4.4 para o controlador Fuzzy inverso positivo e 
negativo para diferentes Yr. Rode o programa e obtenha uma curva semelhante à curva da 
Fig.4.23. 
 
4.5.2)Modificar o programa mostrado PROG4.5 para o controlador Fuzzy inverso positivo e 
negativo para diferentes Yr e diferentes níveis. Rode o programa e obtenha uma curva 
semelhante à curva da Fig.4.19. 
  

4.6 O CONTROLADOR PROPORCIONAL AO ERRO   
Nesta seção será estudado um controlador proporcional ao erro definido como a dife-

rença entre um valor de referência e a saída da planta. 

Os controladores tradicionais usam uma arquitetura em malha fechada na forma mos-
trada na Fig.4.24. Define-se a saída da planta como Y, e um valor de referência para a saída 
da planta como Yr. Define-se um erro observado na saída da planta e definido como E=Yr-Y. 
O controlador é denominado C e a planta P (representados em Laplace).  

Devido a realimentação no sistema, define-se a função de transferência em malha fe-
chada como H=PC/(1+PC). Define-se o controlador como C=(1/P)(H/(1-H)).  

Observe-se que o erro E é calculado na entrada do bloco C, portanto o sinal de controle 
é calculado diretamente sobre o erro E=Yr-Y. 

 
 

Y PLANTA 
P 

U(t)    CONTROLADOR  
C 
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E 
Σ 

 

H=PC/(1+PC) e C=(1/P)(H/(1-H)) 

Fig.4.24 Controladores tradicionais 
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O projeto de controladores lineares Fuzzy, baseado no modelo linear da planta, foi de-
senvolvido a partir dos controladores tradicionais como pode ser visto na Fig.4.25. Observe-
se que se necessita do erro definido como E=Yr-Y. 

 
Y(t)=f(U,Y,t) 

AQUECEDOR U(t)   CONTROLADOR  
    P, PD, PI ou PID 

Yr 
E E 

Σ 

 

Fig.4.25 Os controladores lineares 

Na Fig.4.26 apresenta-se o diagrama de controladores dos tipos P, PI, PD e PID e uma 
planta, todos representados na forma de transformada de Laplace. Calculou-se Kp KD e Ki se-
guindo o projeto de cancelamento e alocação de pólos  de Guillemin-Truxall que gera um 
Gc(s) (função de transferência  do controlador) que conduz a uma função de transferência total 
do sistema dentro das especificações desejadas [D'Azzo, 1988].  

O sistema de controle de temperatura pode ser feito com um controlador do tipo P e PI. 
A equação usada no controlador P é mostrada na eq.4.8. Usando-se a transformada Z pode-se 
mostrar que o controlador PI na forma discreta (cancelamento de zeros e pólos) pode ser des-
crito pela função transferência da eq.4.9.  

 
 

BLOCO DA 
PLANTA 

Yr(s) 
Y(s) κκκκ 

τ+1)τ+1)τ+1)τ+1) (s Kp+s.Kd+Ki/s 
E(s) 

ΣΣΣΣ 
+ 

_ 

U(s) 

BLOCO DO 
CONTROLE 

 
Fig.4.26 Controlador PID 

 
Uk = KpEk   (4.8) 
U(t+1) = (Kp+Kd/T)E(t) - (Kd/T)E(t-1)  (4.9) 
Gc(z)=Kp+KiT/(z-1)=[Kpz+(KiTs-Kp)]/(z-1)  (4.10) 
U(t+1) = U(t) + KpE(t) + (KiTs-Kp)E(t-1)  (4.11) 
Uk = Uk + KpEk  + (KiTs-Kp)Ek-1  (4.12) 

O controlador inverso pode ser adaptado para uso em controladores do tipo P, propor-
cional ao erro (Uk = KpEk), usam-se os mesmos valores de controle da Fig.4.23. Neste caso, 
como o erro pode ser positivo ou negativo, usa-se a função de pertinência mostrada na 
Fig.4.27. O resultado obtido no controle com níveis positivos e negativos é mostrado na 
Fig.4.28, semelhante ao apresentado na Fig.4.23. 
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Fig.4.27 Funções de pertinências, proporcional ao erro 

 

Fig.4.28 Controle da temperatura, proporcional ao erro 

Tabela 4.12 Tabela Fuzzy do erro da planta 
NG(X) NM(X) NP(X) Z(X) P(X) M(X) G(X) 

-1. -0.8 -0.5 0.3 0.5 0.8 1. 

O controlador inverso pode ser adaptado para uso em controladores do tipo PI, propor-
cional e integral ao erro (U(t+1) = U(t) + KpE(t) + (KiTs-Kp)E(t-1)), usam-se os mesmos va-
lores de controle da Fig.4.23 e uma aproximação para o sistema PI dada por U(t+1) = U(t) + 
KpE(t). Neste caso, como o erro pode ser positivo ou negativo, usa-se a função de pertinência 
mostrada na Fig.4.27. O resultado obtido no controle com níveis positivos e negativos é mos-
trado na Fig.4.29, semelhante ao apresentado na Fig.4.23. O gráfico apresentado à esquerda 
refere-se a Tabela 4.9, o gráfico à direita refere-se a Tabela 4.10.  

Tabela 4.13 Tabela Fuzzy do erro da planta 
NG(X) NM(X) NP(X) Z(X) P(X) M(X) G(X) 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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-1. -0.8 -0.5 0.3 0.5 0.8 1. 

Tabela 4.14 Tabela Fuzzy do erro da planta 
NG(X) NM(X) NP(X) Z(X) P(X) M(X) G(X) 

-0.2 -0.16 -0.1 0.06 0.1 0.16 0.2 

 

  

Fig.4.29 Controle proporcional e integral ao erro (cap4fig29filme) 

EXERCÍCIO 4.6 
4.6.1)Sugerir como usar a tabela 4.13 no controle Fuzzy de posição de um pêndulo. 
4.6.2)Usando as Tabelas 4.13 e 4.14 teste o seguinte programa para o controle da temperatura. 

PROG4.6 
%cap4fig29.m controle de temperatura 
clear all;clf;subplot(111) 
pu=0.;t=1:400; 
ref(1:60)=15;ref(61:120)=5.;ref(121:160)=19;ref(161:200)=12; 
ref(201:260)=-15;ref(261:320)=-5.;ref(321:360)=-19;ref(361:400)=12; 
nivel=4; 
uc=0.;duc=0.;puu(t)=0.;    ucc(t)=0.; erros(t)=0.; 
'Acione a figura' 
pause 
%U=0.3 0.5 0.8 1. Y=6 10 16 20 
for m=1:400 
    erro=ref(m)-pu;erros(m)=erro; 
    if(erro==0.)duc=0.;end 
    if(erro<0. & erro>-6)duc=-0.03;end 
    if(-6>=erro & erro>-10)duc=-0.05;end 
    if(-10>=erro & erro>-16)duc=-0.08;end 
    if(-16>=erro)duc=-0.1;end 
    if(erro>0. & erro<6)duc=0.03;end 
    if(6<=erro & erro<10)duc=0.05;end 
    if(10<=erro & erro<16)duc=0.08;end 
    if(16<=erro)duc=0.1;end 
    uc=uc+2*duc;ucc(m)=uc;pu=pu+0.1*(20*uc-pu);puu(m)=pu;    
    subplot(111),plot(t,puu,'r',t,ref,'b',t,ucc,'g',t,erros,'y','LineWidth',3) 
    xlabel('t(s),U(verde) Y(verm) Yr(azul) erro(amar)'),ylabel('Y,U') 
    text(100,1.5,'U'); 
    pause(0.01) 
end 

4.6.3)Uma figura tridimensional é obtida de uma matriz de duas dimensões. Por exemplo, 
acoplando-se duas tabelas do tipo da Tabela 4.13 obtem-se uma curva tridimensional como se 
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pode ver na Fig.4.30. Calcular e apresentar a curva tridimensional da superfície de controle 
para as tabelas 4.13 e 4.14. Usar o programa abaixo, a Tabela 4.15 e a Fig.4.30. 

Tabela 4.15 

 
%cap4fig30.m 
clear all;clf 
trid2=[-0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9 
       -0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9 
       -0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9 
       -0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9 
       -0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9 
       -0.9 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.4 0.7 0.7 0.9]; 
mesh(trid2) 
box off;grid off 

 

 
Fig.4.30 Superfície de controle 

Yr

Y

<

^

0
2

4
6

8
10

0

2

4

6
-1

-0.5

0

0.5

1



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

62 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

4.7 O CONTROLADOR FUZZY DE FURUHASHI 
Nesta seção apresenta-se um modelo clássico de um controlador Fuzzy. O modelo 

Fuzzy da inversa da dinâmica da planta foi proposto por Furuhashi et alii (1992) e estudado 
por Kosko (1996). Na Fig.4.31 apresenta-se o esquema simplificado do controlador de Furu-
hashi.  

No controlador de Furuhashi Yr(t) representa o valor da referência que a variável Y(t) 
deve seguir. U(t) representa o valor que deve ser imposto à entrada da planta para que ela 
mude o valor Y(t) da sua saída. Yrf, Yf e Uf representam os valores Fuzzy das variáveis 
Yr(t), Y(t) e U(t), respectivamente.  

 

     
FUZZYFICAÇÃO 

REGRAS 
IF - THEN 

  DEFUZZY- 
   FICAÇÃO 

Yr(t) 
Yrf 

Uf 
U(t) 

 
 
PLANTA 

Y(t) 

 
Fig.4.31 Controlador de Furuhashi 

Na Fig.4.32 apresenta-se a descrição dos blocos do controlador de Furuhasi usando os 
blocos Fuzzy estudados no capítulo 4 deste livro para o controle da temperatura do sistema 
térmico. Na Fig.4.32, à esquerda na cor azul, apresenta-se a curva da temperatura referência 
(Yr) que deve seguir a temperatura no ambiente (Y). Na Fig.4.32, ao centro, apresenta-se uma 
representação simplificada do controlador de Furuhashi. Na Fig.4.32, à direita, apresenta-se a 
curva da temperatura referência (Yr, na cor azul) que deve seguir a temperatura no ambiente 
(Y, na cor vermelha) usando o controle representado por U (na cor verde).  

 
 

     
FUZZYFICAÇÃO 

REGRAS 
IF - THEN 

  DEFUZZY- 
   FICAÇÃO 

Yr(t) 

Yrf Uf 

Uf(t) 

 

 
Fig.4.32 Controlador Fuzzy Inverso de Furuhashi 

Na Fig.4.33 apresentam-se as  funções de pertinências do sistema térmico. 

 

Fig.4.33 Funções de pertinência de Furuhashi 

A cada valor de U(t) foi associado uma variável lingüística (“fuzzyficação”) representa-
da pela variável Uf, a cada valor de Y(t) foi associado uma variável lingüística (“fuzzyfica-
ção”) representada pela variável Yf.  
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A “fuzzyficação” foi feita usando variáveis lingüísticas Fuzzy do tipo PG (positivo 
grande), PM (positivo médio), PP (positivo pequeno), ZE (zero), NG (negativo grande), NM 
(negativo médio), NP (negativo pequeno).  

Tabela 4.15 Tabela Fuzzy da planta 
VARIÁVEIS 

FUZZY 
NG(X) NM(X) NP(X) NZ(X) PP(X) PM(X) PG(X)

Uf NGL NML NPL ZL PPL PML PGL 

Yf NGL NML NPL ZL PPL PML PGL 

  

Na Tabela 4.16 apresentam-se os valores discretos de U(t) e Y(t) bem como os valores 
lingüísticos de Uf. Os valores numéricos de U(t) e Y(t) são representados como pesos e po-
dem ser modificados durante a adaptação do sistema Fuzzy.  

Tabela 4.16 Defuzzyficação na forma numérica 
 NGL NML NPL ZL PPL PML PGL 

U(t)     -0.9     -0.6     -0.3     0.0     0.3     0.6     0.9 

Y(t)     -18     -12     -6     0.0     6     12     18 

As curvas das funções de pertinência de Yrf são as mesmas das de Yf. Na Fig.4.29 a-
presentam-se as funções de pertinência da variável Fuzzy traçadas para valores positivos de 
Y(t). Após a “fuzzyficação” dos valores de referência (Yr(t)) da planta no módulo FUZZY-
FICAÇÃO deve ser escolhida a função de pertinência que melhor represente o valor Yr(t). 
Isso significa escolher uma das variáveis linguistica (Z(t), P(t), M(t) e G(t)) que melhor repre-
sente o ponto Yr(t).  Isso é feito atribuindo uma variável lógica a cada uma das variáveis lin-
guistica (Z(t), P(t), M(t) e G(t)). Essa escolha é feita utilizando o operador união, descrito na 
seção xxx, na forma  mostrada na eq.4.1.  

Yrf = µNG(t)∪µNM(t)∪µNP(t)∪µZE(t)∪µPP(t)∪µPM(t)∪µPG(t)  (4.1)  
Por exemplo, supondo-se que foram atribuidos valores lógicos “0” às variáveis lógicas 

Z, P, M e G que são associadas à funções de pertinência (Z(t), P(t), M(t) e G(t)).  

Na Fig.4.34 apresentam-se as funções de pertinência de Yrf. Na mesma figura apresen-
ta-se uma reta perpendicular à abscissa e que passa por Yr1. Observe-se que a função de per-
tinência M(t) tem o maior valor no ponto Yr1. Portanto, após a operação de união no conjunto 
Fuzzy, as variáveis lógicas terão os seguintes valores: Z=“0”; P=“0”; M=“1” e G=“0”.  

 
Fig.4.34 “Defuzzyficação” 
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Na quarta etapa, o valor Uf é defuzzyficado no módulo DEFUZZYFICAÇÃO que gera 
valores discretos (U(t)) de controle. No controle Fuzzy Inverso utiliza-se a Tabela 4.3 para o 
cálculo de Uf. Para qualquer valor Fuzzy Yrf a Uf será associado o mesmo valor Fuzzy. 

Tabela 4.17  
    Yrf     NG     NM     NP     ZE     PP     PM     PG 

    Uf     NG     NM     NP     ZE     PP     PM     PG 

 
A partir da Tabela 2 montam-se as regras mostradas abaixo. O valor de U(t) defuzzyfi-

cado equivale ao valor numérico da Tabela 1 na linha de U(t). Por exemplo, para Uf=P o va-
lor escolhido para U(t) será U(t)=0.3. 

 Regra 1)if Yrf is NG then Uf is NG; 
Regra 2)if Yrf is NM then Uf is NM; 
Regra 3)if Yrf is NP then Uf is NP; 
Regra 4)if Yrf is ZE then Uf is ZE; 
Regra 5)if Yrf is PP then Uf is PP; 
Regra 6)if Yrf is PM then Uf is PM; 
Regra 7)if Yrf is PG then Uf is PG; 

 

 

EXERCÍCIOS 4.7 
4.7.1)Utilize as funções de pertinência representar Yr e U na forma tridimensional, ver a 
Fig.4.30. 
 

 
Figura 4.30 Superfície de controle - regras 

4.8 O CONTROLADOR FUZZY DE MANDANI 
Diversos controladores Fuzzy já foram implementados e exaustivamente testados 

(Mamdani & Gaines, 1981). O controlador Fuzzy de Mamdani é uma ferramenta capaz de 
processar uma forma Fuzzy de informação. Ele é construído a partir de um conjunto de regras 
ou de implicações if - then Fuzzy do tipo {if premissa1 and premissa2 ... and premissan 

then conseqüênciai}.  
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premissai representa uma condição no conjunto  Fuzzy definido para uma quantidade 

relativa à planta,  

conseqüênciai representa a ação de controle expressada como um conjunto Fuzzy e de-
finida no intervalo de variação da entrada da planta.  

No projeto do controlador Fuzzy é requerido a fixação das variáveis da premissa e a de-
finição das funções de pertinência ao conjunto Fuzzy usado no controlador.  

Usualmente uma planta requer um controle na forma de quantidade real e não na forma 
Fuzzy (D’Azzo & Houpis, 1988)(Ogata, 1988). O controlador Fuzzy de Mamdani utiliza dois 
dispositivos para transformar uma variável da forma real para a forma Fuzzy e vice versa. Es-
ses dispositivos são o fuzzyficador ("fuzzyfier") que precede o controlador Fuzzy para associ-
ar um valor lingüístico a uma quantidade real, e o “defuzzyficador” ("defuzzyfier") que segue 
o controlador Fuzzy e associa um número real a um conjunto Fuzzy.  

Na Fig.5.1 é mostrada a arquitetura típica de um controlador baseado nas regras Fuzzy 
de Mamdani & Gaines (1991). Na Fig.5.1, define-se θr(t) como o sinal de referência, define-
se o erro na saída da planta como E(t)=θr(t)-θ(t), e a variação do erro como CE(t) = E(t)-E(t-
1) (Kosko, 1996) (Gomide & Gudwin, 1995). 

As entradas do controlador Fuzzy são duas variáveis Fuzzy. Uma delas definida como o 
erro entre o valor desejado e o atual da saída da planta (Ef), e a outra como a diferença entre 
os dois últimos erros (CEf). Essas variáveis são obtidas pela transformação das variáveis dis-
cretas E(t) e CE(t) em variáveis Fuzzy, que em seguida são escaladas para valores exigidos 
pelo bloco de regras de controle. A saída Uf do controlador Fuzzy é novamente escalado para 
a representação de números determinísticos U(t) a ser usado no controle da planta.  

 

 

U(t) 
INFERÊNCIA 

 REGRAS 
    DE 

CONTROLE 

Z-1 FUZZYFICA  Uf r(t) ΣΣΣΣ 

ΣΣΣΣ 

CE(t) 

CEf 
E(t) 

Ef 

+ 

- (t) θθθθ 

θθθθ 
 E(t) e CE(t) 

PLANTA DEFUZZYFI- 
CA Uf 

 
 

Fig.4.31 Controlador Fuzzy de Mamdani 
O conjunto das regras usado por um controlador lógico Fuzzy geralmente é armazenado 

como uma tabela usando variáveis lingüísticas Fuzzy do tipo PG (positivo grande), PM (posi-
tivo médio), PP (positivo pequeno), ZE (zero), NG (negativo grande), NM (negativo médio), 
NP (negativo pequeno). Quando a variável discreta é somente positiva usam-se as seguintes 
variáveis lingüísticas Z, P, M e G em lugar de PZ, PP, PM e PG. 

O projeto de controladores Fuzzy, baseado no esquema convencional de controladores 
do tipo PD (proporcional e derivativo), pode ser formulado em três etapas: 

1)Definição do conjunto Fuzzy para representar o domínio discreto do erro (E(t)), varia-
ção dos erros (CE(t)), e entrada da planta (U(t)). Na Fig.4.32 são mostradas as curvas típicas, 
numa forma triangular, da função de pertinência Ef (em p.u.) em toda a faixa de variação de 
E(t) (-1≤E(t)≤1).   
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Fig.4.32 Funções de pertinência, Ef 

2)Conversão do conjunto Fuzzy escolhido e do algoritmo de controle lingüístico numa 
tabela com as saídas discretas do controlador.  

A construção do controlador Fuzzy é feito em etapas a partir das regras heurísticas ob-
servadas no controlador padrão PD.  

As Tabelas 1 e 2 representam tabelas típicas encontradas em controladores Fuzzy.  

Na Tabela 4.20 apresentam-se as variáveis lingüísticas de Yrf e Uf . Observe-se que as 
variáveis lingüísticas são iguais.  

Tabela 4.20  
    Yrf     NG     NM     NP     ZE     PP     PM     PG 

    Uf     NG     NM     NP     ZE     PP     PM     PG 

 
Na Tabela 2 a primeira linha representa a variável Fuzzy variação do erro ou CEf, que 

pode ser NG, NM, NP, ZE, PP, PM e PG. As colunas representam a variável Fuzzy erro ou 
Ef, que pode ser NG, NM, NP, ZE, PP, PM e PG.  

A construção da Tabela 2 pode ser feita em etapas. 

Na primeira etapa, na Tabela 4.22 abaixo só são apresentados os valores de Uf para 
CEf=ZE equivalente aos valores do controlador fuzzy inverso da TABELA 1 considerando o 
valor da variável de saída igual a zero (Y(t)=0) tal que E(t) = Yr(t)-Y(t) = Yr(t). A regra fuzzy 
1 explica esta etapa. 

if CEf = ZE then Uf = Ef 

Tabela 4.22 
Cef 

 Uf NG NM NP ZE PP PM PG 

 NG    NG    
 NM    NM    
Ef NP    NP    
 ZE    ZE    
 PP    PP    
 PM    PM    
 PG    PG    
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Na TABELA 3 apresenta-se o segundo passo no desenvolvimento da TABELA do con-
trolador fuzzy. Considera-se E=0 e que CE é diferente de zero. Considera-se que se E=0 então 
se a variação dos erros é PP, ZE ou NP a ação de controle deve ser Uf=ZE. Isto significa uma 
espécie de filtro. No caso de CEf=PM, PG, NM ou NG o valor da variação do erro deve ser 
considerado. Heuristicamente assumiu-se que Uf para esses valores fuzzy deve ser equivalen-
te a um nível menor do que o nível do CEf para valores positivos, e equivalente a um nível 
maior do que o nível do CEf para valores negativos. 

if Ef = ZE and nívelCef>PP then Uf = nivelCEf+1 

if Ef = ZE and nívelCef<NP then Uf = nivelCEf-1 

Tabela 4.23 
                                                                              Cef 
 Uf NG NM NP ZE PP PM PG 

 NG    NG    
 NM    NM    
Ef NP    NP    
 ZE NM NP ZE ZE ZE PP PM 
 PP    PP    
 PM    PM    
 PG    PG    
 

No terceiro caso são construídas as outras células da Tabela usando as relações apresen-
tadas abaixo. Na TABELA 4 apresenta-se a Tabela de controle desenvolvida. 

 if CEf != ZE and Ef != ZE then  

if Ef = P and CEf=P then Uf = nivelEf+1 

if Ef = P and CEf=N then Uf = nivelEf 

if Ef = N and CEf=N then Uf = nivelEf-1 

if Ef = N and CEf=P then Uf = nivelEf 

 

 

 
Tabela 4.24 

                                                                                CEf 
���

� 
Uf NG NM NP ZE PP PM PG 

 NG NG NG NG NG NG NG NG 
 NM NG NG NG NM NM NM NM 
Ef NP NM NM NM NP NP NP NP 
 ZE NM NP ZE ZE ZE PP PM 
 PP PP PP PP PP PM PM PM 
 PM PM PM PM PM PG PG PG 
 PG PG PG PG PG PG PG PG 
 

Analisando-se a Tabela 4.24 vê-se que se pode desenvolver regras Fuzzy a partir dela. A 
seguir apresentam-se as regras obtidas da Tabela 4.24. 
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Regra 1)if Ef is PG and CEf is algum, then Uf is PG; 
Regra 2)if Ef is PM and CEf is negativo ou ZE, then Uf is PM; 
Regra 3)if Ef is PP and CEf is ZE, then Uf is PP; 
Regra 4)if Ef is ZE and CEf is ZE, then Uf is ZE; 
Regra)if Ef is NP and CEf is ZE, then Uf is NP; 
Regra 6)if Ef is NM and CEf is positivo ou ZE, then Uf is NM; 
Regra 7)if Ef is NG and CEf is algum, then Uf is NG; 
 

Na Tabela 5 são mostrados os valores discretos atribuídos  às variáveis lingüísticas de 
Uf.  

Tabela 4.25  
    Uf     NG     NM     NP     ZE     PP     PM     PG 

    U(t)     -0.9     -0.6     -0.4     0.     0.4     0.6     0.9 
 

Na Fig.5.3 apresenta-se o diagrama em três dimensões da superfície de controle gerada 
pelo controlador Fuzzy baseado nas REGRAS da Tabela 6 e com os valores discretos apre-
sentados na TABELA  Na figura, o eixo x representa a variação no erro, o eixo y representa o 
erro, e o eixo z representa U(t). Observe-se a variação nos valores de U(t) devido às regras 
Fuzzy se apresentam na forma de níveis. 

x

y

z

 
Fig.4.33 Superfície de controle - regras 

EXERCÍCIOS 4.8 
4.8.1)Utilize as funções de pertinência do tipo sigmóide para representar o erro (E) e a 
variação do erro (CE). Na Fig.5.4 são apresentados as curvas das funções de pertinência E e 
CE ( -3≤E≤3 e -3≤CE≤3) e os valores de cada nível de U(t) obtidos da Tabela 7.  
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Figura 5.4 Funções de pertinência 

4.8.2)Apresente o diagrama em três dimensões da superfície de controle gerada pelo 
controlador Fuzzy. Os valores de E e CE foram representados como mostrado na Fig.5. 
Foram utilizados 20 valores de E variando entre –3 e 3, e 20 valores de CE variando ente –0.4 
e 0.4, para cada um desses valores, a união das funções de pertinência de E e CE indicaram o 
vencedor como mostrado na TABELA 3. Observe-se que a definição dos níveis em U(t) é 
diferente do diagrama tridimensional mostrado na Fig.5.3, as diferenças entre as duas curvas 
devem-se as funções de pertinência do tipo sigmóide e ao número de pontos desenhados. 
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Fig.4.34 Superfície de controle - Sigmóide 

4.9 Conclusão 
Apresentaram-se sucintamente alguns conceitos da Lógica Fuzzy e a sua aplicação na 

área de identificação e controle. Foram mostrados resultados experimentais e de simulações 
obtidos com o controlador Fuzzy inverso. Foram mostrados resultados experimentais e de si-
mulações obtidos com o controlador Fuzzy de Furuhashi e de Mandami.  
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

A DEFUZZYFICAÇÃO CONTÍNUA E A ADAPTAÇÃO FUZZY  

 

5.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo estuda-se a aplicação da lógica Fuzzy na representação de funções contí-

nuas seguida do estudo e adaptação de parâmetros de sistemas Fuzzy. Inicia-se com a apre-
sentação sucintamente algumas características matemáticas dos sistemas Fuzzy com ênfase no 
modelo do centro de gravidade (CG). Após a apresentação de algumas funções simuladas com 
o modelo CG, apresenta-se a adaptação de alguns parâmetros de sistemas FUZZY.   

5.2 A DEFUZZYFICAÇÃO CONTÍNUA 
A “DEFUZZYFICAÇÃO” é a transformação de uma variável do conjunto Fuzzy numa 

variável do conjunto lógico ou discreto. Nos sistemas de controles mostrados no capítulo 4 
deste livro que usa a “defuzzyficação” lógica, a ação de controle é feita com o valor determi-
nístico U(t), obtido a partir de Uf  lido de uma tabela.  

Na Fig.5.1, reapresentação da Fig.4.1, apresentam-se detalhes do IDENTIFICADOR 
FUZZY que recebe na sua entrada o valor discreto U(t). Internamente, o valor de U(t) é 
“fuzzyficado”, a seguir é analisado na forma Fuzzy, o valor “defuzzyficado” na forma de va-
riáveis lógicas é apresentado na saída do IDENTIFICADOR FUZZY. O valor de Yf(t) é obti-
do de tabelas com entradas acionadas pelos valores lógicos das funções de pertinências.     

 

      FUZZYFI CAÇÃO   

   DEFUZZYFI CAÇÃO 
     REGRAS FUZZY 

 Z           P              M           G  
WZ       WP         WM       WG 
 

Z(X) 
 
 
P(X) 
 
 
 
 
M(X) 
 
 
 
 
G(X) 

Y(t) 

FUNÇÕES DE           AGRUPAMENTO 
PERTINÊNCIA                                                                        

Z     P      M      G 

 

Yrf 
X 

CG 

 

 CENTRO DE GRAVIDADE 

Yf(t) 

 

Fig.5.1 Detalhes do controlador Fuzzy inverso 

Revendo a seção 4.3 deste livro, onde na Fig.4.8 é mostrado o gráfico obtido da “de-
fuzzyficação” lógica baseada na operação Fuzzy UNIÃO, tal que Z(x) ∪ P(x) ∪ M(x)∪G(x)= 
max(Z(X),P(X),M(x), G(x)) ∀ x ∈ X, na forma mostrada na Tabela 5.1 (cópia da Tabela 4.1). 
Na construção da Fig.5.1, a cada ponto da abscissa é calculada a ordenada usando a operação 
Fuzzy UNIÃO usando a Tabela 5.1.   

Tabela 5.1 Defuzzyficação lógica 
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ZL=”0”; PL=”0”; ML=”0”; GL=”0”; 
if(X<alvo1)ZL=”1”;               %A função vencedora é a Z(X); end  
if(alvo1<=X<alvo2)PL=”1”;  %A função vencedora é a P(X);end  
if(alvo2<=X<alvo3)ML=”1”; %A função vencedora é a M(X);end  
if(X>=alvo3)GL=”1”;             %A função vencedora é a G(X);end  
Na Fig.5.2 apresenta-se o gráfico obtido da defuzzyficação na forma digital de y=f(t) 

onde se calcula R(X) para 0<X<1. Na figura desenharam-se degraus crescentes (na cor rosa 
choque) em cada intervalo entre os alvos. No projeto do identificador Fuzzy algumas vezes 
associam-se valores aos pesos das funções de pertinências dos degraus. Associou-se a Z(X) o 
peso W(1)=0.15 (ver a ordenada de Z(X)); a P(X) o peso W(2)=0.3 (ver a ordenada de P(X)); 
a M(X) o peso W(3)=0.6 (ver a ordenada de M(X)) e a G(X) o peso W(4)=1 (ver a ordenada 
de G(X)). Usou-se uma nova variável contínua denominada R(X) e a Tabela 5.2 para calcular 
o seu valor. R(X) é uma função descontínua. Na Tabela 5.3 apresenta-se a tabela de entrada e 
saída da planta obtida a partir da Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 Cálculo de R(X) 

for X=0:1 
  if(ZL==1) R(X)=0.15; %A função vencedora é a Z(X);end  
  if(PL==1) R(X)=0.30; %A função vencedora é a P(X);end  
  if(ML==1) R(X)=0.60; %A função vencedora é a M(X);end  
  if(GL==1) R(X)=1.00; %A função vencedora é a G(X);end  
end 
  

 

 
Tabela 5.3 “Defuzzyficação” na forma numérica 

 ZL 

X<alvo1 

PL 

alvo1<X 

e X<alvo2 

ML 

alvo2<X 

e X<alvo3 

GL 

Alvo3<X 

 

U(t) U1=0.15 U2=0.3 U3=0.6 U4=1. 

R(X) U1 U2 U3 U4 

  

 

 
Fig.5.2 Defuzzyficação lógica 
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Neste capítulo será apresentada uma forma de “defuzzyficação” contínua, isto é, R(X) é 
uma função contínua. Na próxima seção serão apresentados alguns teoremas sobre modelos 
desenvolvidos para a “defuzzyficação” contínua.   

5.3 O MODELO ADITIVO PADRÃO 
Antes da análise da “defuzzyficação” contínua serão apresentadas algumas definições e 

alguns teoremas descritos por Kosko (Kosko 1996). 

Kosko (Kosko 1996) define o modelo aditivo padrão (SAM, Standard Adaptive Model) 
para o sistema Fuzzy aditivo: 

F:Rn
→Rp   

 Se for calculado F(x) → Rp como a centróide de B e de x Rn. Como a centróide de B e 
x Rn aciona cada regra da inferência através de escalonamento ou produto: 

F(x)=centróide(B) 

Kosko também apresenta o teorema SAM (standard adaptive model): Suponha que o 
sistema Fuzzy F:Rn

→Rp é um modelo aditivo padrão, então F(x) é uma soma convexa das m 
partes do conjunto das centróides: 

F(x)=
∑ ���������
	
�
�

∑ �������
	
�
�

 

Kosko (Kosko, 1966) segue com o teorema da aproximação Fuzzy:  

Um sistema Fuzzy aditivo F:x→Y aproxima uniformemente f:x→Y se x é compacto e f 
é contínua. 

Existem diferentes métodos para a “defuzzyficação” de variáveis Fuzzy: Centróide, 
primeiro dos máximos (“first-of-maxima”), meio dos máximos (“middle-of-maxima”) e crité-
rio máximo. 

5.4 O MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE 
A estratégia de “defuzzyficação” de sistemas fuzzy aditivos mais utilizado é a estratégia 

do centro de gravidade (CG).  

No método CG o valor determinístico calculado para R(x) é dado pela eq.5.1, onde U(t) 
é o valor defuzzyficado, µi(x) é o valor da função de pertinência no ponto t, e wi é o valor dis-
creto (peso) atribuído à variável lingüistica associada a µi(x). 

∑

∑

=

==
k

i

i

k

i

ii

t

wt

tU

1

1

)(

*)(
)(

µ

µ

   (5.1) 

O traçado das funções de pertinência de forma triangular foi feito usando as informa-
ções das suas declividades e a posição dos seus valores máximos. Além disso, a cada função 
de pertinência foi associado um peso para ser usado durante a “defuzzyficação” (usando a 
eq.5.1). A seguir no Programa 1, apresenta-se o pseudo código do MATLAB que define os 
valores padrões dessas variáveis.  

O traçado das funções de pertinência foi feito com o código escrito para o MATLAB 
apresentado no Prog.5.2. A abscissa é representada por 330 pontos. Foram calculados os valo-
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res para as quatro curvas das funções de pertinência (curva(1:4,1:330)) e para a curva da de-
fuzzyficação(curva(5,1:330)).  

A variável curva() inicialmente é zerada. A variável altura() indica o valor 100 para a al-
tura da função de pertinência que depois será normalizada para valores entre zero e um. As 
variáveis acima e abaixo referem-se à eq.5.1. No ambiente MATLAB o símbolo ~= significa 
valores diferentes, o símbolo == significa valores iguais, etc. 

Na Fig.5.3 são escolhidos três pontos denominados alvo1, alvo2 e alvo3. Esses pontos 
são usados  para o cálculo de CG(X). Na Tabela 5.4 apresentam-se os valores de Z(X), P(X), 
M(X) e G(X) em cada um dos alvos. Usando-se a eq.5.1 para calcular CG(x), obtem-se a úl-
tima coluna da Tabela 5. Na Fig.5.3 apresentam-se os resultados obtidos para os três alvos.. 

 

Tabela 5.4 “Defuzzyficação” na forma numérica 
ALVOS Z(X) P(X) M(X) G(X) CG(X) 

W w1=0.15 w2=0.3 w3=0.6 w4=1.  

alvo1=0.2 0.37 0.64 0. 0. 0.245 

alvo2=0.4 0. 0.72 0.28 0. 0.384 

alvo3=0.7 0. 0. 0.76 0.24 0.7515 

  

 
Fig.5.3 Defuzzyficação contínua 

Na Fig.5.4, naparte superior, apresenta-se a curva de “defuzzyficação” contínua usando 
o método de centro da gravidade, para 0<X<1 usando peso(1)=uc1=0.15; peso(2)=uc2=0.3; 
peso(3)=uc3=0.6; peso(4)=uc4=1.  

Na Fig.5.4, na parte inferior, usou-e peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.. 

 Os valores da abscissa utilizados para calcular o valor CG(X) variam entre 0. e 1.1. 
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Figura 5.4 Defuzzyficação contínua 

EXERCÍCIOS 5.4 
5.4.1)Calcule as funções vencedoras e os valores de “defuzzyficação” usando o centro de 
gravidade para os seguintes alvos: 0.1, 0.3 e 0.5. 

5.3 TIPOS DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS 
As funções de pertinências identificadas são ligadas diretamente com as funções que se 

deseja simular. Na Fig.5.5 apresentam-se algumas funções contínuas que se pode obter com 
quatro funções de pertinências. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Z(X)                           P(X)                                        M(X)                               G(X)

X

ZL PL ML GL

R(X)

R(X)

R(X)

R(X)

alvo1 alvo2 alvo3

O

O

O

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Z(X)                           P(X)                                        M(X)                               G(X)

X

ZL PL ML GL

R(X)

R(X)

R(X)

R(X)

alvo1 alvo2 alvo3

O

O

O



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

75 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

 

Fig.5.5 Formas das curvas CG(X) 

5.3.1 Exercícios 
5.3.1)Calcule as funções vencedoras e os valores de “defuzzyficação” usando o centro de 
gravidade para os seguintes alvos: 0.1, 0.3 e 0.5 e pesos (peso(1)=0.01; peso(2)=0.2; 
peso(3)=0.5; peso(4)=1.;). 
5.3.2)Observado-se a Fig.5.5 e utilizando o programa fuzzy (existente no disquete que 
acompanha este livro) sugira novos valores da Tabela 2 tal que CG(X) se aproxime da função 
tangente hiperbólica. Faça o mesmo modificando a declividade e a posição das funções de 
pertinência. 
5.3.3)Trace função exponencial crescente, decrescente, sigmóide e tangente hiperbólica. Veja 
a figura abaixo, Fig.5.6. 
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Fig.5.6 Função contínua Fuzzy 

5.4 ADAPTAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA FUZZY 
O problema da adaptação é mudar as funções de pertinência (os seus parâmetros, o pe-

so, a inclinação e o centro da função) para mudar a função de pertinência vencedora (defuzy-
ficação lógica) ou a forma de CG(X). 

No livro (Cavalcanti 2012) foram apresentados diversos exemplos iterativos para se a-
char a raiz de uma função usando os Métodos da Iteração Linear e o Método de Newton. 
Também foi mostrada a regra delta que utiliza o erro observado entre a saída desejada da 
planta e a saida atual da planta.  

A planta pode ser representada por uma variável fuzzy e a sua adaptação pode ser feita 
na forma apresentada na Fig.5.7 com Erro=Y(.)-Yf(.).O símbolo β indica o fator de adaptação 
(0< β <1).  
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Erro=Y(.)-Yf(.) 

 

Fig.5.7 Adaptação de uma função fuzzy 

Usando-se a regra delta e definindo os pesos como W, na eq.5.1 apresenta-se a equação 
para a adaptação do peso da função de pertinência.  

Por exemplo, na defuzzyficação Fuzzy discutida no capítulo 4 deste livro, a eq.5.1 só 
deve ser usada na função de pertinência vencedora após a operação de união no conjunto 
fuzzy. 

Wk+1 = Wk + β.Erro (5.1) 
  

Sabe-se que aumentando o valor do peso aumenta-se o valor da função obtida na de-
fuzzyficação com o centro de gravidade.  
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Na Fig.5.8 apresentam-se duas curvas obtidas da “defuzzyficação” usando o centro de 
gravidade para diferentes valores dos pesos. Os pesos das curvas 2 e 3 (P(t) e M(t)) foram 
mudados de peso(2)=0.2 e peso(3)=0.5 para peso(2)=0.3 e peso(3)=0.7. Observe-se que a 
curva da “defuzzyficação” (curva 2) mudou. Ela aumentou o seu valor em relação à curva 1 
nas regiões das funções de pertinência P(t) e M(t). 

 

2      1 

 

Figura 5.8 Modificação dos pesos 

Na Fig.5.9 apresentam-se dois traçados da função de pertinência triangular M(.). A de-
clividade da função M(.) é maior na curva2 do que na curva 1.  

Observa-se na Fig.5.9 que diminuindo-se a declividade das retas da função de pertinên-
cia aumenta-se o valor da funçaõ de pertinência num alvo fixo. Isto é, o valor da função de 
pertinência é inversamente proporcional à declividade das retas.  

Usando-se a regra delta e definindo decliv como a variável das declividades das funções 
de pertinência, na eq.5.2 apresenta-se a equação para a adaptação do declividade da função de 
pertinência. A eq.5.2 só deve ser usada na função de pertinência vencedora após a operação 
de união no conjunto fuzzy. 

declivk+1 = declivk - β.Erro  (5.2) 

 

2     1 

 

Figura 5.9 Adaptação da declividade 
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Na Fig.5.10 apresentam-se dois traçados da função de pertinência triangular M(.). O 
deslocamento da função M(.) é maior na curva 2 do que na curva 1 (em relação à abscissa ze-
ro).  

Observa-se que o valor da função de pertinência é inversamente proporcional à posição 
das retas do lado esquerdo do triângulo. Observa-se também que o valor da função de perti-
nência é diretamente proporcional à posição das retas do lado direito do triângulo. Usando-se 
a regra delta e definindo ondek como a variável das posições das funções de pertinência ob-
tém-se duas equações para a adaptação da função de pertinência na forma de triângulo.  

Na eq.5.3 apresenta-se a equação para a adaptação da posição no caso diretamente pro-
porcional, e na q.5.4 apresenta-se a equação para a adaptação da posição no caso inversamen-
te proporcional. As eq.5.3 e eq.5.4 só devem ser usadas na função de pertinência vencedora 
após a operação de união no conjunto fuzzy. 

 

1     2 

 

Fig.5.11 Adaptação da posição 
bk+1 = bk + β.Erro (5.3) 
bk+1 = bk - β.Erro (5.4) 

EXERCÍCIOS 
5.3.1) Os valores da função pertinência são limitados entre zero e um enquanto que o valor da 
variável discreta é ilimitado e podendo ser positivo ou negativo (0≤µF(x) ≤1 e -∞<x<∞). Na 
Fig.5.11 apresentam-se as curvas das funções de pertinência triangulares em função da 
variável x que pode ser positiva ou negativa. Utilizando o programa Fuzzy (ver Apêndice B) 
que acompanha este livro faça o seguinte:  
5.3.2)A partir da posição inicial, aumente a declividade de G para que a reta alvo não corte a 
curva da função de pertinência G.  
5.3.3)A partir da posição inicial, diminua o valor máximo de M para que a função vencedora 
seja a G. 
5.3.4)A partir da posição inicial, decremente o alvo para que a função vencedora seja a P. 
5.3.5)Utilizando o programa Fuzzy apresentar a seqüência de pesos, declividades e posições 
de tal forma que a curva de defuzzyficação, calculada usando o centro de gravidade (curva na 
cor preta), coincida com a curva tracejada que é quase igual a defuzificação da inversa dos 
pontos apresentados na curva de “defuzzyficação” na cor preta. 
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Fig.5.11 Adaptação de funções de pertinência 

5.4 MUDA VALORES DOS PESOS DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 
Na Fig.5.2 apresenta-se a tela principal do programa FUZZY_BASE obtidas usando os 

pesos das curvas das funções de pertinências 2 e 3 (P(t) e M(t)) iguais a peso(2)=0.2 e pe-
so(3)=0.5. Para esses pesos, obteve-se a curva de “defuzzyficação” na cor preta e indicada 
pelo número “1” na Fig.5.2. A seguir, os pesos dessas curvas foram mudados para pe-
so(2)=0.3 e peso(3)=0.7, para esses valores obteve-se a curva de “defuzzyficação” na cor pre-
ta e indicada pelo número “2” na Fig.5.2. Observe-se que a curva da “defuzzyficação” (curva 
2) mudou em relação a curva 2. Ela aumentou o seu valor em relação à curva 1 nas regiões 
das funções de pertinência P(t) e M(t). 

 
Figura 5.2 Mudança nos pesos 

Na Fig.5.3 apresenta-se a tela principal do programa FUZZY escrito no ambiente MA-
TLAB com as posições das curvas das funções de pertinência 2 e 3 mudadas de onde(2)=100 
e onde(3)=200 para onde(2)=120 e onde(3)=240. Para os deslocamentos iniciais, obteve-se a 
curva de “defuzzyficação” na cor preta e indicada pelo número “1” na Fig.5.3. A seguir, u-
sando-se os novos valores de deslocamento, obteve-se a curva de “defuzzyficação” na cor 
preta e indicada pelo número “2” na Fig.5.3. Observe-se que a curva da “defuzzyficação” 
(curva 2) mudou em relação a curva 1. 
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2 

1

 
Figura 5.3 Mudança nas posições 

Na Fig.5.2 apresenta-se a tela principal do programa FUZZY escrito no ambiente MA-
TLAB com o seguinte programa mudapeso. As inclinações das curvas 2 e 3 foram mudados 
DE decliv(2)=1. e decliv(3)=1. para decliv(2)=1.3 e decliv(3)=0.7 (ver as mudanças nas incli-
nações de P(t) e M(t)). Observe-se que a curva da “defuzzyficação” (curva 2) mudou nas re-
giões das funções de pertinência P(t) e M(t) (curva 2). 

 
Figura 5.4 Mudança na declividade 

A fórmula para o cálculo do CG de sistemas Fuzzy com duas variáveis (E e CE) é apre-
sentada nas eq.5.1 e eq.5.2. Inicialmente, na eq.5.1, calcula-se o CG da variável Fuzzy CE 
com wij representando os valores de U(t) mostrados na TABELA 3. Na eq.5.2, utilizando os 
valores calculados na eq.5.5, é calculado o valor o CG da variável Fuzzy E, que é o valor de 
U(t).  
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5.5 Conclusão 
Neste capítulo apresentaram-se programas, escritos para o MATLAB, desenvolvidos 

para análise das funções da Lógica Fuzzy. Por último, apresentaram-se dois exemplos de a-
grupamentos usando a Lógica Fuzzy.  
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

A ESCALA JUSTA MUSICAL 

 

6.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo estuda-se a aplicação da lógica Fuzzy na análise e representação de acor-

des musicais da escala justa. 

6.2 A ESCALA JUSTA 
Este capítulo é uma versão didática do capítulo 18 (A ESCALA JUSTA E A LÓGICA 

FUZZY) do livro “Música e Vibração” de José Homero Feitosa Cavalcanti, publicado no blog 
neurolab.eng.br. 

Neste capítulo pretende-se representar numericamente e simbolicamente as notas musi-
cais e os acordes usando-se as notas musicais da escala justa. Baseado nas propostas das notas 
musicais de Pitágoras, apresentam-se na Fig.6.1 vêm-se os tamanhos das cordas de uma viola 
para as notas musicais DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI.  

Esta divisão das cordas permitiu a geração de notas musicais com frequências propor-
cionais aos comprimentos das cordas. 

 

RE      MI   FA    SOL  LA SI    DO    
8/9     4/5   3/4     2/3    3/5 8/15 1/2   

 DO    1   

 DO 
 
RE 
 
MI 
 
FA 
 
SOL 
 
LA    
 
SI 
 
DO 

 
Fig.6.1 Comprimento das cordas na escala justa 

Na literatura musical (Henrique, L. L., “Acústica Musical”, Fundação Calouste Gulben-
kian, Lisboa Portugal, 2002) encontra-se que a escala natural ou justa foi proposta por Giosef-
fo Zarlino no século XVI. A escala de Zarlino foi bastante usada na renascença. 

Na determinação da frequência das notas musicais usa-se a equação de Mersenne, 
eq.6.1. Mersenne foi um grande cientista francês do século XVII que usou uma equação que 
considera a frequência de vibração de uma corda inversamente proporcional ao comprimento 
(a) e ao raio (r) da corda. 
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Na Tab.6.1 apresenta-se a Tabela das Justas obtida a partir da definição das notas musi-
cais usando a escala justa. Na primeira linha da tabela apresentam-se as notas musicais. Na 
segunda linha apresentam-se as frequências em Hertz das notas musicais. Na terceira linha 
apresenta-se DIV, uma fração das freqências das notas musicais (DIV) obtidas usando a esca-
la justa e o número de ouro da música (CM=11), definido como MDC=CM=11. Nas quarta e 
quinta linhas vêm-se os divisores de DIV=FREQ/CM apresentados de formas diferente. Defi-
ne-se o EXPOENTE MUSICAL da nota como sendo esses expoentes, mostrado na sexta linha 
da tabela.  

Observe-se que não se colocou o número primo 11 como divisor da frequência da nota 
musical, que são divisíveis por 2; 3; 5 e 11. Nesta relação falta o número sete que será estuda-
da a sua inclusão na escala justa no livro “Música e Vibração” de José Homero Feitosa Caval-
canti.  

Tabela 6.1 TABELA DAS JUSTAS (CM=11) 

NOTAS DO RE MI FA SOL LA SI 

FREQ=DIV*CM 264 297 330 352 396 440 495 

DIV 24 27 30 32 36 40 45 

DIV 2.2.2.3 3.3.3 2.3.5 2.2.2.2 2.2.3.3 2.2.2.5 3.3.5 

DIV 23.31.50 20.33.50 21.31.51 25. 30.50 22.32. 50 23. 30.51 20.32.51 

EXP. MUS 310 030 111 500 220 301 021 

A representação dos números musicais assemelha-se aos números da base decimal. Por 
exemplo, analisando-se a nota musical DO, obtem-se para o DIV: 

na base decimal, DIV=24=2*101+4*100; 

na base dos expoentes, DIV=24=50*31*23... 

Observa-se que há uma troca de somas por multiplicações, veja aqui neste cálculos: 

2*101+4*100 = 22*5+22=22(1+5) = 22(6) = 22(21*31)=23*31=50*31*23...    

Na representação exponencial observe-se a forma do desaparecimento do cinco e o apa-
recimento do três, sugerindo a ocorrência de uma transformada. Conjectura-se que o nosso 
cérebro associa automaticamente o expoente musical à nota musical, consequência do nosso 
cérebro associar o comprimento de uma corda às notas musicais, como estudou Pitágoras. 

Pode-se representar as notas musicais numa estrela de sete pontas na forma mostrada na 
Fig.6.2. Nesta figura usam-se os expoentes das notas musicais descritos na Tab.6.1. Lembran-
do-se que DO=1(310), RE=2(030), MI=3(111), FA=4(500), SOL=5(220), LA=6(301) e 
SI=7(021) na representação dos expoentes musicais (ver capítulo 16 (16  AS ESTRELAS E O 
SINCRONISMO) do livro “Música e Vibração” de José Homero Feitosa Cavalcanti). A estre-
la de sete pontas representa os acordes das notas musicais. 
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Fig.6.2 A estrela das setes notas musicais 

6.2 EXERCÍCIOS – A escala justa 
6.2.1)Faça uma descrição sucinta das contribuições musicais de Pitágoras, Mersenne e Zarli-
no.  
6.2.2)Quais são as notas musicais na escala justa? Quais são as frequências das notas musicais 
na escala justa? O que significa uma oitava acima nas notas musicais?  
6.2.3)Por que foi inventada a escala temperada? Na escala temperada quais são as notas musi-
cais? Qual a equação usada no cálculo das frequências das notas musicais da escala tempera-
da? 
6.2.4)O que são terças e quintas na música? Use a estrela de sete pontas para explicar as terças 
e as quintas. 
6.2.5)Usando as frequências das notas musicais calcule os valores dos expoentes musicais. 
6.2.6)A frequência de uma nota musical pode ser representada em quantas formas diferentes? 
Use a Tab.6.1. 
6.2.7)Apresente as notas musicais na forma de senóides. Analise e implemente no MATLAB 
o seguinte programa. Explique a forma de se calcular a frequência das notas musicais. 
%            do re  mi  fa  sol la  si  do 
%FREQ2/CM   24  27  30  32  36  40  45  48 X 11 
clear all;figure(1);clf;subplot(111);amostra=11025; 
freqdo=11*24;freqre=11*27;freqmi=11*30; 
freqfa=11*32;freqsol=11*36;freqla=11*40;freqsi=11*45; 
divre=amostra/freqre;divmi=amostra/freqmi; 
divfa=amostra/freqfa;divsol=amostra/freqsol;divla=amostra/freqla; 
divsi=amostra/freqsi;divdo=amostra/freqdo; 
for im=1:amostra 
    nota1(im,1)=sin(2*pi*im/divdo); 
    nota2(im,1)=sin(2*pi*im/divre); 
    nota3(im,1)=sin(2*pi*im/divmi); 
    nota4(im,1)=sin(2*pi*im/divfa); 
    nota5(im,1)=sin(2*pi*im/divsol); 
    nota6(im,1)=sin(2*pi*im/divla); 
    nota7(im,1)=sin(2*pi*im/divsi); 
    nota8(im,1)=sin(2*2*pi*im/divdo); 
    nota9(im,1)=nota1(im,1)+nota2(im,1)+nota3(im,1)+nota4(im,1)+nota5(im,1)+nota6(im,1)+nota7(im,1)+nota8(im,1); 
end 
 t=1:300; 
 subplot(221),plot(t,nota1(t),'b',t,nota2(t),'r','LineWidth',2) 
 xlabel('DO (cor azul) RE (cor vermelha)') 
 title('NOTAS MUSICAIS') 
 subplot(222),plot(t,nota3(t),'b',t,nota4(t),'r','LineWidth',2) 
 xlabel('MI (cor azul) FA (cor vermelha)') 
 title('NOTAS MUSICAIS') 
 subplot(223),plot(t,nota5(t),'b',t,nota6(t),'r','LineWidth',2) 
 xlabel('SOL (cor azul) LA (cor vermelha)') 
 subplot(224),plot(t,nota7(t),'b',t,nota8(t),'r','LineWidth',2) 
 xlabel('SI (cor azul) DO (oitava acima, cor vermelha)') 

DO 310

RE 030

MI 111

FA 500

SOL 220

LA 301 SI 021
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 %   
 pause 
 F1=abs(fft(nota9));F1(1:600)=F1(2:601);t=1:600; 
 subplot(111),plot(t,F1(t),'b','LineWidth',2) 
 xlabel('Harmonicas DO3+RE+MI+FA+SOL+LA+SI+DO4') 

 
6.2.8)Usando o programa do Ex.6.2.7 explique as formas de ondas da Fig.6.3. Usando a 
Fig.6.4 explique o gráfico das frequências das notas musicais. 

 
Fig.6.3 Formas de ondas das notas musicais 

 
Fig.6.4 Frequências das notas musicais 

6.3 A ESCALA JUSTA E A LÓGICA FUZZY  
Nesta seção estuda-se a aplicação da Lógica Fuzzy na música, e se associa os compo-

nentes da Lógica Fuzzy às notas musicais da escala justa. Observa-se que os expoentes da no-
tas musicais podem representar as notas musicais. Esses expoentes podem ser representados 
como funções de pertinências associando ao expoente da nota musical uma função de perti-
nência.  

Na Fig.6.5 apresentam-se as funções de pertinências usadas nas notas musicais. Após 
análises nos termos das funções de pertinências, decidiu-se, na representação das funções de 
pertinências, trocar-se Z(x) por 2(x), P(x) por 3(x) e M(x) por 5(x) nas funções de pertinên-
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cias. Usou-se a amplitude da onda triangular na representação dos expoentes (múltiplos de 
0.2). Isto foi feito no intuito de representar visualmente as funções de pertinências das notas 
musicais. Nesta figura representa-se a nota musical NOTA=25*35*55, uma nota musical ine-
xistente.  

 

Fig.6.5 Funções de pertinências dos expoentes 

A partir da tabela  das justas traçaram-se as funções de pertinências das notas musicais. 
Na Fig.6.6 apresenta-se o conjunto de funções de pertinências associadas às notas musicais da 
escala justa (DO, RE, MI, FA, SOL, LA e SI). A amplitude da função de pertinência é n*0.2, 
onde n representa o expoente da nota musical. 
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Fig.6.6 As funções de pertinências das notas musicais 

Propõe-se que esta representação Fuzzy das notas musicais possa ser usada por deficien-
tes auditivos, em que cada nota musical é representada pela sua função de pertinência. Na 
Fig.6.7 apresentam-se as notas musicais representadas pelas funções de pertinências (FP). 
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Fig.6.7 As notas musicais e suas FPs 

6.3 EXERCÍCIOS – A escala justa e a Lógica Fuzzy 
6.3.1)Faça um programa para traçar as funções de pertinências (FPs) da Fig.6.4. 
6.3.2)Qual a relação entre a altura do triângulo da FP e o EXPMUS? 
6.3.3)Refaaça a tabela da Fig.6.5 no ambiente MATLAB. 
6.3.4)A FP padrão Z(x), P(x) e M(x) foram associadas a que FPs na análise musical?  
6.3.5)Apresente as FPs das oitavas superiores do DO e do SI. 

6.4 ACORDE DUPLO, OPERAÇÃO OR  
Nesta seção discute-se a análise aritmética dos acordes duplos das notas musicais usan-

do a Lógica Fuzzy. Observe-se que o número de acordes duplos possíveis é dado por 
NA=A7

2=21, obtido com o arranjo (probabilidade e estatísitica) das notas em dois acordes. 
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Na análise dos acordes usam-se os expoentes musicais da tabela das justas e a repetição 
das senóides, que pode ser vista na Tab.6.2.  

Na Tab.6.2, na linha da nota DO, o valor DIV das notas é feita em relação ao DIV=24 
da nota DO. Na coluna da nota RE tem-se DIVRE=(9/8)DIVDO=27, e assim para as demais 
colunas e linhas. Esses números são obtidos a partir das frações das cordas de Pitágoras. De-
ve-se associar ao ciclo da nota musical o maior ciclo a nota musical com menor frequência.     

Tab.6.2 - TABELA DAS REPETIÇÕES 

REFs DO24 RE27 MI30 FA32 SOL36 LA40 SI45 

DO 1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 

RE 8/9 1 10/9 32/27 4/3 40/27 5/3 

MI 4/5 9/10 1 16/15 6/5 4/3 3/2 

FA ¾ 27/32 15/16 1 9/8 5/4 45/32 

SOL 2/3 ¾ 5/6 8/9 1 10/9 5/4 

LA 3/5 27/40 ¾ 4/5 9/10 1 9/8 

SI 8/15 3/5 2/3 32/45 4/5 8/9 1 

O acorde DOMI é bem conhecido (na Tab.6.2 DIVMI=(5/4)DIVDO=(5/4)24=30). Con-
siste em se executar num instrumento musical, ao mesmo tempo, as notas DO e MI. Na 
Fig.6.6 podem-se ver as formas de ondas obtidas após serem teclados DÓ e MI simultanea-
mente (curvas obtidas do livro Música e Vibração). 

No gráfico superior da Fig.6.8 pode-se ver, na cor azul a nota musicaal DO, na cor ver-
melha a nota musical MI, e o acorde DOMI  na cor preta. Na figura inferior vêm-se as harmô-
nicas das notas DO (264Hz) e MI(330Hz). Observe-se (veja a seta) que após 4 ciclos da nota 
DO e 5 ciclos da nota MI as curvas das duas notas passam por zero.  

 

 
Fig.6.8 Acorde DO e MI 

A análise da geração do acorde DOMI por etapas, até a sua representação usando a Ló-
gica Fuzzy, é feita a seguir. 

Na tabela das justas retiram-se os expoentes musicais das notas DO e MI (DO(310) e 
MI(111)), a seguir denota-se o acorde das notas DO e MI como DOMI, reescreve-se o acorde 
DO e MI na forma: 
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DOMIop=DO(310) op MI(111) 

A palavra op representa uma operação lógica Fuzzy sobre os expoentes musicais das 
notas DO e MI, obtido da observação dos expoentes musicais da Tab.6.1. Uma análise sucinta 
dos expoentes verifica-se que: 

A nota MI(111) possui os três algarismos do seu número exponencial com valores dife-
rentes de zero, pois 30=21*31*51. O expoente musical da nota musical RE(030) referente ao 
expoente três é o único diferente de zero, pois 27=20*33*50 . O expoente musical da nota mu-
sical FA(500) referente ao número dois é o único diferente de zero, pois 32=25*30*50. Isto 
sugere um certo padrão que pode ser usado na análise dos acordes.  

Inicialmente decidiu-se usar o operador op para encontrar o maior expoente entre as du-
as notas musicais, por exemplo: 

DOMIop=DO(310) op MI (111)= 311 

A atribuição ao acorde DOMIop os maiores expoentes pode ser feito usando a operação 
lógica Fuzzy OU (op=OU). Isto significa a grosso modo que os termos do expoente musical 
do acorde DOMIOU foram obtidos retirando o maior algarismo dos expoente musicais das du-
as notas.  

Na Fig.6.9 apresenta-se a tabela dos acordes duplos, obtidos com operação OU, junto 
com um gráfico das funções de pertinências dos acordes.   

TABELA DOS ACORDES DUPLOS – operação OU 

NOTAS DO(310) RE(030) MI(111) FA(500) SOL(220) LA(301) SI(021) 

DO(310) X 330 
 

DORE  330   

311 
 

DOMI 331   

510 
 

DOFA  510   

320 
 

DOSOL  320   

311 
 

DOLA  311   

321 
 

DOSI  321   

RE(030)  X 131 
 

REMI  131   

530 
 

REFA  530   

230 
 

RESOL  230   

331 
 

RELA  331   

031 
 

RESI  031   

MI(111)   X 511 
 

MIFA  511   

221 
 

MISOL  221   

311 
 

MILA 331   

121 
 

MISI  121   

FA(500)    X 520 
 

FASOL  520   

501 
 

FALA  501   

521 
 

FASI  521   

SOL(220)     X 321 
 

SOLLA  321   

221 
 

SOLSI  221   

LA(301)      X 321 
 

LASI  321   

Fig.6.9 Acordes duplos OR e funções de pertinências  

A cada acorde duplo é associado um novo expoente musical. Este novo expoente musi-
cal representa uma operação lógica Fuzzy entre duas notas musicais.  
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O resultado obtido (expoente musical e funções de pertinências) mostrado na Fig.6.9 
pode ser usado numa melodia no lugar do acorde das duas notas. Por exemplo, o acorde DO-
MIOU da Fig.6.9 foi obtido com a soma das formas de ondas das notas musicais 
DO(FREQ=24*11) e MI(FREQ=30*11).  

A partir dos resultados obtidos sugere-se uma outra forma de se executar o acorde DO-
MI usando uma única nota musical, DOMIOU=120*11. 

6.4 EXERCÍCIOS – Acorde duplo, operação OU 
6.4.1)Reveja a definição da operação lógica Fuzzy OU. 
6.4.2)Usando-se a Tab.6.2 calcule as demais frequências das notas musicais usando um trecho 
da Tab.6.2 mostrada na Fig.6.10. 

REFs DO24 RE27 MI30 FA32 SOL36 LA40 SI45 

DO 1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 

FREQ 264       

DIV 24       

Fig.6.10 Relação de frequências 
 
6.4.3)Faça um programa no MATLAB para traçar as funções de pertinências da Fig.6.9. Use 
o seguinte trecho de programa para calcular DIV da nota musical conhecendo-se o EXPMUS. 
Qual a dimensão da variável pauta? O que as variáveis nota e pauta representam? O que é ar-
mazenado em qexp?  
 
pauta=[3 1 0 
    0 3 0 
    1 1 1 
    5 0 0 
    2 2 0 
    3 0 1 
    0 2 1]; 
    d2=pauta(nota,1);d3=pauta(nota,2);d5=pauta(nota,3); 
    qexp=2^d2*3^d3*5^d5; 
 

6.4.4)Explique o seguinte trecho de programa usado para calcular o acorde OU de duas notas 
(as notas são indicadas nas variáveis hoje e antes). 
pauta=[3 1 0 
    0 3 0 
    1 1 1 
    5 0 0 
    2 2 0 
    3 0 1 
    0 2 1]; 
    d2=pauta(hoje,1);d3=pauta(hoje,2);d5=pauta(hoje,3); 
    if(d2<pauta(antes,1))d2=pauta(antes,1);end 
    if(d3<pauta(antes,2))d3=pauta(antes,2);end 
    if(d5<pauta(antes,3))d5=pauta(antes,3);end 
    qexp=2^d2*3^d3*5^d5; 
 

6.5 ACORDE DUPLO - OPERAÇÃO AND  
A seguir decidiu-se usar o operador op para encontrar o menor expoente entre as duas 

notas musicais, por exemplo: 

DOMIAND=DO(310) op MI (111)= 110 

A atribuição ao acorde DOMI os menores expoentes pode ser feito usando a operação 
lógica Fuzzy AND (op=AND). Isto significa a grosso modo que os termos do expoente musi-
cal do acorde DOMIAND foram obtidos retirando o menor algarismo dos expoente musicais 
das duas notas.  
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Na operação LÓGICA FUZZY intersecção (AND) comparam-se dois números musi-
cais, o menor é o vencedor. Obtem-se um número que representa a intensidade do acorde. Na 
Fig.6.11 apresenta-s a tabela dos acordes duplos obtida com operação Lógica Fuzzy AND. 

TABELA DOS ACORDES DUPLOS - AND 

NOTAS DO(310) RE(030) MI(111) FA(500) SOL(220) LA(301) SI(021) 

DO(310) X 010 
 

DORE  010   

110 
 

DOMI 110   

300 
 

DOFA  300   

210 
 

DOSOL  210   

300 
 

DOLA  300   

010 
 

DOSI  010   

RE(030)  X 010 
 

REMI  010   

000 
 

REFA  000   

020 
 

RESOL  020   

000 
 

RELA  000   

020 
 

RESI  020   

MI(111)   X 100 
 

MIFA  100   

110 
 

MISOL  110   

100 
 

MILA 100   

011 
 

MISI  011   

FA(500)    X 200 
 

FASOL  200   

300 
 

FALA  300   

000 
 

FASI  000   

SOL(220)     X 200 
 

SOLLA  200  

020 
 

SOLSI 020   

LA(301)      X 001 
 

LASI  001   

Fig.6.11 Acordes duplos AND e funções de pertinências 
O resultado obtido (expoente musical e funções de pertinências) mostrado na Fig.6.8 

pode ser usado numa melodia no lugar do acorde das duas notas. Por exemplo, o acorde DO-
MI da Fig.6.8 foi obtido com a soma das formas de ondas das notas musicais 
DO(FREQ=24*11) e MI(FREQ=30*11). Sugere-se uma outra forma de se executar o acorde 
DOMI usando uma única nota musical, DOMIAND=6*11. 

6.5 EXERCÍCIOS – Acorde duplo, operação AND 
6.5.1)Reveja a definição da operação lógica Fuzzy AND. 
6.5.2)Explique o seguinte trecho de programa usado para calcular o acorde AN de duas notas 
(as notas são indicadas nas variáveis hoje e antes). 
pauta=[3 1 0 
    0 3 0 
    1 1 1 
    5 0 0 
    2 2 0 
    3 0 1 
    0 2 1]; 
    d2=pauta(hoje,1);d3=pauta(hoje,2);d5=pauta(hoje,3); 
    if(d2>pauta(antes,1))d2=pauta(antes,1);end 
    if(d3>pauta(antes,2))d3=pauta(antes,2);end 
    if(d5>pauta(antes,3))d5=pauta(antes,3);end 
    qexp=2^d2*3^d3*5^d5; 
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6.6 A FATORAÇÃO, OR e MENOS 
Uma outra aplicação da análise do acorde duplo usando a Lógica Fuzzy é a análise da 

repetição das senóides. A partir da Fig.6.7, e analisando o acorde DOMI, obtem-se: 

DOMIOU=DO(310)OUMI(111)=120=311=23*31 *51 =(23*31 *50 *51 e 21*31 *51 *22).  

DOMIOU=DO(310)OUMI(111)=120=311=23*31 *51 =(  24 *51      e          30 *22).  

Analisando-se a Tab.6.2 (valor 5/4, indicado na linha DO e coluna MI) e comparando 
com o acorde DOMIOU, vê-se que os valores encontrados (os números 51 e 22 na cor verme-
lha) indicam os números de ciclos em que as senóides das notas musicais DO e MI se repe-
tem. Esta análise pode ser feita para os demais acordes musicais. 

A partir dessas análises conclui-se que se pode usar a operação subtração da LÓGICA 
FUZZY para encontrar o número de repetições de cada senoide no acorde, veja a Tab.6.2.  

Observou-se, após alguns testes, que a operação lógica MENOS se mostrou adequada 
ao cálculo dos ciclos de repetição das notas musicais.  

MENOS: A-B. Seja µA(x)-µB(x) = (µA(x) - µB(x)) ∀ x ∈ X 

Lê-se “A subtração da variável Fuzzy A da variável Fuzzy B será µA(x)-µB(x), se na-
quele ponto µA(x)>µB(x), senão será zero”.  

Na operação LÓGICA FUZZY deseja-se encontrar o numero de ciclos de cada nota no 
acorde para se repetirem. Usando-se a operação lógica MENOS entre os expoentes musicais 
do acorde e da nota encontra-se a repetição das curvas.  

A análise do acorde DOREOU=330 é feita em etapas. Obtem-se da Tab.6.2 o valor 8/9. 
Define-se para o acorde DORE ciclosDO=8 e ciclosRE=9. Usando-se a Lógica Fuzzy e a ope-
ração Lógica Fuzzy MENOS, obtem-se: 

ciclosDO=330 MENOS 310=020 (020=32, nove ciclos) 

ciclosRE=330 MENOS 030=300 (300=23, oito ciclos) 

Na Fig.6.9 ilustram-se as operações lógicas.   
 

DORE  330   MENOS 

 

DO  310  =

 

ciclosDO=020   
 

DORE  330  MENOS 

 

RE  030  =

 

ciclosRE=300   

Fig.6.9 Ciclos do acorde DORE 

           O mesmo ocorre para os acordes DOMI, DOFA, etc. O mesmo pode ser feito no cálcu-
lo das repetições baseadas em RE, MI, FA, SOL e SI. Na Fig.6.10 apresenta-see a tabela dos 
ciclos dos acordes duplos e das repetições (intervalos harmônicos) junto com as funções de 
pertinências. 
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TABELA DOS CICLOS DOS ACORDES DUPLOS 

 DO(310) RE(030) MI(111) FA(500) SOL(220) LA(301) SI(021) 

DO X 330(8/9) 
 

ciclosDO=020   
 

ciclosRE=300   

311(4/5) 
 

ciclosMI  200    

ciclosDO 001   

 

510(3/4) 
 

ciclosFA   010   

ciclosDO  200     

 

320(2/3) 
 

ciclosSOL  100  

ciclosDO    010  

 

311(3/5) 
 

ciclosLA  010 

ciclosDO  001  

 

321(8/15) 
 

ciclosSI   300 

ciclosDO   011 

 

RE  X 131(9/10) 
 

ciclosMI   101 

ciclosRE   020 

 

530(27/32
) 

 

ciclosMI   500 

ciclosRE   030 

 

230(3/4) 
 

ciclosSOL  200  

ciclosRE    010  

 

331(27/40
) 

 

ciclosLA   301 

ciclosRE   030 

 

031(3/5) 
 

ciclosSI  001  

ciclosRE    010  

 

MI   X 511(15/16
) 

 

ciclosFA   110 

ciclosMI   400 

 

221(5/6) 
 

ciclosSOL   001 

ciclosMI   110 

 

311(3/4) 
 

ciclosLA   010 

ciclosMI   200 

 

121(2/3) 
 

ciclosSI   100 

ciclosMI   010 

 

FA    X 520(8/9) 
 

ciclosSOL 300 

ciclosFA   020 

 

501(4/5) 
 

ciclosLA 001 

ciclosFA   200 

 

521(32/45
) 

 

ciclosSI 500 

ciclosFA   021 

 

SOL     X 321(9/10) 
 

ciclosLA 020 

ciclosSOL   101 

 

221(4/5) 
 

ciclosSI 200 

ciclosSOL   001 

 

LA      X 321(8/9) 
 

ciclosSI 020 

ciclosLA 300 

 

Fig.6.10 Ciclos dos acordes duplos 

6.6 EXERCÍCIOS – A fatoração OR e MENOS 
6.6.1)Reveja a definição da operação lógica Fuzzy MENOS. 
6.6.2) 
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6.7 O ACORDE DUPLO E A UNIÃO DOS ACORDES 
Nesta seção será mostrada a tabela da união dos ciclos dos acordes duplos. Definindo 

cDORE=ciclosDO OU ciclosRE, na forma mostrada na Fig.6.11 obtem-se a tabela da união 
dos ciclos dos acordes duplos mostrada na Fig.6.12.  

 

ciclosDO=020  OR 

 

ciclosRE=300  =

 

cDORE  320   

Fig.6.11 Operação cDORE 
TABELA DA UNIÃO DOS CICLOS DOS ACORDES DUPLOS 

 DO(310) RE(030) MI(111) FA(500) SOL(220) LA(301) SI(021) 

DO X 330(8/9)320 
 

320   

311(4/5)201 
 

201    

 

510(3/4)210 
 

 210      

 

320(2/3)110 
 

 110  

 

311(3/5)011 
 

 011  

 

321(8/15)311 
 

 311 

 

RE  X 131(9/10)121 
 

 121 

 

530(27/32)530 

 

530 

 

230(3/4)210 
 

210  

 

331(27/40)331 

 
 331 

 

031(3/5)011 
 

 011  

 

MI   X 511(15/16)410 

 

 410 

 

221(5/6)111 

 

111 

 

311(3/4)210 

 

210 

 

121(2/3)110 

 

 110 

 

FA    X 520(8/9)320 

 

320 

 

501(4/5)201 

 

201 

 

521(32/45)521 

 
521 

 

SOL     X 321(9/10)121 

 

121 

 

221(4/5)201 

 

201 

 

LA      X 321(8/9)320 

 

320 

 

Fig.6.12 União dos ciclos dos acordes duplos 

6.7 EXERCÍCIOS – Acorde duplo, união dos acordes 
6.7.1)Explique a construção tabela da união dos ciclos dos acordes duplos da Fig.6.12. 

 

6.8  O ACORDE TRIPLO 
O número de acordes possíveis usando duas notas diferentes é dado por A7

2=21, obtido 
com arranjo. O acorde de três notas com 7 notas tem-se A7

3=35 possibilidades com notas dife-
rentes. No cálculo dos intervalos harmônicos segue-se o mesmo padrão do acorde de duas no-
tas, calcula-se o OR dos expoentes das três notas.  

Na figura superior da Fig.6.13 pode-se ver, na cor azul a nota musicaal DO, na cor ver-
melha a nota musical MI, na cor amarela a nota musical SOL, e o acorde DOMISOL  na cor 
preta. Na figura inferior vêm-se as harmônicas das notas DO (264Hz), MI(330Hz) e 
SOL(396Hz). Observe-se (veja a seta) que após 8 ciclos da nota DO, 9 ciclos da nota MI e 10 
ciclos da nota SOL as curvas das duas notas passam por zero.  
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Fig.6.13 Acorde DO, MI e SOL 

-A partir da tabela da união dos acordes duplos (mostrada na Fig.6.7) foi feita a tabela 
da união dos acordes triplos mostrada na Tab.6.3.  

Tab.6.3 TABELA DA UNIÃO DOS ACORDES TRIPLOS 
 RE030 MI111 FA500 SOL220 LA301 SI(021) 

DO310 DO RE 
MI FA SOL LA SI 

331 530 330 331 331 

DO MI 
FA SOL LA SI 

510 320 311 321 

DO FA 
SOL LA SI 
520 511 521 

DO SOL 
LA SI 

321 321 

DO LA 
SI 

321 

 

RE X RE MI 
FA SOL LA SI 

 531 231 331 131 

RE FA 
SOL LA SI 
530 531 531 

RE SOL 
LA SI 

331 231 

RE LA 
SI 

331 

 

MI  X MI FA 
SOL LA SI 
521 511 521 

MI SOL 
LA SI 

321 221 

MI LA 
SI 

321 

 

FA   X FA SOL 
LA SI 

521 521 

FA LA 
SI 

521 

 

SOL    X SOL LA 
SI 

321 

 

Fig.6.14 União dos ciclos dos acordes triplos 
 

Baseado na Fig.6.12 foi feita a Tab.6.5. Um dos elementos da Tab.6.5 é mostrado na 
Fig.6.15. 
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CICLO 1 
 
 
 

CICLO2 
 
 

CICLO3 
 
 

UNIÃO 
 
 

DO RE 
MI FA SOL LA SI 
8    24   6   24   8 
9   27   8   27   9 
10  32  9   40  15 

 

ciclosDO=020  

ciclosRE=300  

ciclosMI=101  

cDOREMI=321

 

ciclosDO=310  

ciclosRE=030  

ciclosFA=500  

DOREFA=530  

 

ciclosDO=110  

ciclosRE=300  

ciclosSOL=020 

cDORESOL=32

 

ciclosDO=310  

ciclosRE=030  

ciclosLA=301  

cDORELA=301 

 

ciclosDO=300  

ciclosRE=020  

ciclosSI=011  

cDORESI=321   

 

Fig.6.14 Elemento DORE da Tab.6.4 
Tab.6.4 - TABELA DOS CICLOS DOS ACORDES TRIPLOS 

 RE MI FA SOL  LA 
DO DO RE 

MI FA SOL LA SI 
8    24   6   24   8 
9   27   8   27   9 
10  32  9   40  15 

DO MI 
FA SOL LA SI 

12 4 12 8    
15 5 15 10 
16 6 20 15 

DO FA 
SOL LA SI 

6  3 24 
8 4 32 
9 5 45 

DO SOL 
LA SI 

6 8 
9 12 
10 15 

DO LA 
SI 
24 
40 
45 

RE X RE MI 
FA SOL LA SI 

27   9 27  9  
30 10 30 10  
32 12 40 15  

RE FA 
SOL LA SI 

27 27 27 
32 32 32 
36 40 45 

RE SOL 
LA SI 
27 3 
36 4 
40 5 

RE LA 
SI 
27 
40 
45 

MI  X MI FA 
SOL LA SI 

15 15 30 
16 16 32 
18 20 45 

MI SOL 
LA SI 
8 32 
9 36 
10 45 

MI LA 
SI 
6 
8 
9 

FA   X FA SOL 
LA SI 
8 32 
9 36 
10 45 

FA LA 
SI 
32 
40 
45 

SOL    X SOL LA 
SI 
36 
40 
45 

6.8 EXERCÍCIOS – Acorde triplo 
6.8.1)Explique o seguinte trecho de programa usado para calcular o acorde de tres notas (as 
notas são indicadas nas variáveis hoje, antes e anterior). Explique as declarações exx=exp(-
in/amost4) e notaacorde(in,1)=exx*sin(2.*pi*in/divnota); 
Amostra=11025;amost4=3000; 
pauta=[3 1 0 
    0 3 0 
    1 1 1 
    5 0 0 
    2 2 0 
    3 0 1 
    0 2 1]; 
                      d2=pauta(hoje,1);d3=pauta(hoje,2);d5=pauta(hoje,3); 
                      if(d2<pauta(antes,1))d2=pauta(antes,1);end 
                      if(d3<pauta(antes,2))d3=pauta(antes,2);end 
                      if(d5<pauta(antes,3))d5=pauta(antes,3);end 
                      if(d2<pauta(anterior,1))d2=pauta(anterior,1);end 
                      if(d3<pauta(anterior,2))d3=pauta(anterior,2);end 
                      if(d5<pauta(anterior,3))d5=pauta(anterior,3);end 
                      qexp=2^d2*3^d3*5^d5; 
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                      [tr qexp] 
                      tabnotas(cnt,7)=qexp; 
                      freqnota=qexp*11;divnota=amostra/freqnota; 
                      for in=1:amostra 
                           exx=exp(-in/amost4); 
                           notaacorde(in,1)=exx*sin(2.*pi*in/divnota); %nota musical 
                      end 

6.8.2) 

6.9 Montagem 
A vantagem de se usar o expoente musical é que quanto menor for o expoente musical 

Montou-se um tema de uma fuga usando acordes duplos e triplos. Na Fig.6.15 apresen-
tam-se os resultados obtidos na execução do tema usando diferentes representações para os 
acordes duplos e triplos. Na parte superior da Fig.6.15 apresenta-se um desenho do teclado de 
um piano. Na parte central e inferior apresentam-se as formas de ondas dos dois canais stereos 
do som do tema acompanhado da nota musical (círculos). 

O mesmo tema é executado quatro vezes. A primeira usando acordes duplos e triplos 
definidos como a adição das notas musicais (ver as Fig.6.7 e Fig.6.13). A segunda usa acordes 
duplos e triplos representados pela operação OU da Lógica Fuzzy (ver as Fig.6.7 e Fig.6.14).  
A terceira usa acordes duplos e triplos representados pela operação AND da Lógica Fuzzy 
(ver as Fig.6.7 e Fig.6.14). 

Na Fig.6.16 apresenta-se a execução num piano das notas musicais da primeira parte do 
tema. 

 

Fig.6.15 Tema musical usando acordes duplos e triplos (4 tipos) 
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Fig.6.16 Tema musical usando acordes duplos e triplos, primeiro tema 

6.10 Conclusão 
A vantagem de se usar o expoente musical é que quanto menor for o expoente musical 

obtido da operação lógica Fuzzy MENOS, mais cedo ocorre a coincidência entre as duas no-
tas. Conjectura-se que o nosso cérebro associa o acorde com as operações lógicas Fuzzy OU e 
Fuzzy MENOS, quanto menor o valor obtido maior a afinidade entre as notas. Considera-se 
esta uma forma de se quantificar o belo da música, e é uma técnica geral que pode ser usada 
por músicos e engenheiros. 
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CAPÍTULO VII 
 

ANÁLISE DE SISTEMAS COM MEMÓRIA DE FORMA 
CÍCERO DA ROCHA SOUTO 

 
 
 

7.1 INTRODUÇÃO 
Atuadores desenvolvidos com ligas com memória de forma (LMF) estão sendo utiliza-

dos cada vez mais devido ao grande número de aplicações na engenharia, principalmente na 
área da bio-engenharia. Isso porque essas ligas possuem a capacidade de recuperar sua forma, 
mudar sua rigidez ou ainda gerar força quando submetidas à determinada variação de tempe-
ratura (Duerig et alii, 1990) (Furuya & Shimada, 1990) (Nascimento et alii, 2004) (Kreith, 
1977). Essas características possibilitam o uso de LMFs em robótica, na música (afinação au-
tomática de instrumentos musicais), em próteses humanas do tipo dedos, braços, etc.  

As ligas mais comuns no mercado são o NiTi, o CuAlNi e o CuAlZn. Estas ligas têm 
efeito de memória de forma (EMF) ou comportamento superelástico e devem essas proprie-
dades a uma transformação reversível austenite-martensite-austenite. 

Neste capítulo apresenta-se a análise e a implementação de sistemas usando materiais 
atuadores de ligas com LMF usando a Lógica Fuzzy. Inicialmente, faz-se uma análise sucinta 
da forma das LMFs, a seguir, analisa-se a mudança da forma obtida com a variação de parâ-
metros físicos. No meio deste capítulo se apresenta um modelo, utilizando a Lógica Fuzzy, 
para estimar e controlar o comportamento de recuperação de um fio com memória de forma, 
Por último, usando resultados experimentais obtidos de um fio com memória de forma de Ni-
Ti, faz-se um identificador Fuzzy da variação do comprimento de uma LMF em função da 
temperatura. 

7.2 FORMAS DAS LMFS 

Na Fig.7.1 à esquerda podem-se ver duas ligas usando materiais atuadores de ligas com 
memória de forma sendo que a liga superior está numa temperatura t0>t1. Observe-se que a 
liga superior apresenta um maior comprimento.  

 
 

T0 > T1 

T1 

T0 

 

Fig.7.1 Ligas LMF 

Diversas aplicações podem utilizar vigas LMF, que possibilita diversas montagens. Na 
Fig.7.2 apresenta-se o desenho tridimensional de uma viga com comprimento variável. Apli-
cando-se adequadamente uma corrente à LMF ela muda a sua temperatura e muda o seu com-
primento. A liga LMF pode ser treinada para variar o seu comprimento (Duerig et alii, 1990) 
(Furuya & Shimada, 1990) (Nascimento et alii, 2004) (Kreith, 1977).  
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A liga LMF apresenta um ciclo de histerese, causada pelo atraso entre a corrente de a-
quecimento e a deflexão.  

A histerese é a tendência de um material ou sistema de conservar suas propriedades na 
ausência de um estímulo que as gerou. Podem-se encontrar diferentes manifestações desse 
fenômeno. A palavra "histerese" deriva do grego antigo υστέρησις, que significa 'retardo'.  

 

  

Fig.7.2 Liga LMF com comprimento variável  

Na Fig.3 apresenta-se uma viga com forma variável (forma de arco). Aplicando-se uma 
corrente À LMF ela muda a sua temperatura e muda sua forma. A forma da viga LMF pode 
ser mudada até se tornar uma arroela como pode ser vista na Fig.7.4. 

 

Fig.7.3 Mudança da forma da viga LMF 

 

     
Fig.7.4 Arroela e suas fases 

EXERCÍCIOS 7.2 Formas das LMFs 

7.2.1)Atribua uma variável Fuzzy ao comprimento duma viga LMF. Use a defuzzyficação 
contínua e as funções de pertinências da Fig.7.5. 

 
Fig.7.5 Funções de pertinências 
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7.2.2)O efeito histerese entre a tensão e temperatura versus deslocamento pode ser visto na 
Fig.7.6 à esquerda (corrente na cor azul, por unidade) (deflexão na cor vermelha, por unida-
de). Explique o que significa histerese (curva na cor vermelha) mostrada à direita da Fig.7.6. 

 
Fig.7.6 Histerese, Comprimento versus Tensão da seção da viga 

7.2.3) Na Fig.7.7 à direita apresenta-se uma viga linear com liga de forma de cinco seções 
numeradas de L1 a L5. Cada seção mede 0.2m. As seções estão posicionadas com ângulos de 
0o da base a L1, de L1 a L2, até de L4 a L5. O que ocorre quando a LMF é aquecida? 

 
Fig.7.7 Seções de uma viga 

7.2.4) Uma viga pode ser considerada um paralelepípedo que necessita de um tempo para ser 
aquecido ou ser resfriado (ver a parte Fig.7.9). Na Fig.7.8 apresenta-se um circuito usado no 
controle da temperatura de uma LMF. Observando-se diversos trabalhos verificou-se que os  
autores usam como forma de controle da temperatura da liga (aquecimento pelo efeito joule) a 
corrente elétrica.  
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Fig.7.8 Aquecimento da LMF 

7.3 ANÁLISE DE UM SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM  

Nos capítulos anteriores deste livro foi visto como se controlar um sistema de primeira 
ordem mostrado na eq.7.1. Considere-se o sistema térmico da Fig.7.9 controlando o compri-
mento de uma LMF usando temperatura. Suponha-se que uma liga LMF na temperatura T es-
teja num ambiente de temperatura TL. Sabendo-se que a resistência térmica do fluxo de calor 
para a liga LMF é Ri, utilizando a equação do calor obtém-se a Eq.1.  
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Na Fig.7.9, parte superior, mostram-se dois circuitos que geram corrente em função da 
tensão (E=12V) numa viga hipotética. Os circuitos geram corrente na forma de degrau e na 
forma linear.  

Na Fig.7.9, na parte inferior, podem-se ver duas curvas da variação da temperatura da 
liga devido aos fluxos de calor gerados pelo circuito aquecedor. A primeira curva (à esquerda) 
foi obtida usando a tensão E na forma de um degrau. A segunda curva (à direita) foi obtida 
usando a tensão E na forma linear.  
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Fig.7.9 Variação da temperatura da LMF 

EXERCÍCIOS 7.3 Análise de um sistema de primeira ordem 

7.3.1)Use o seguinte programa para gerar as curvas da Fig.7.9 com entrada degrau. Explique 
os vetores temper(), linear() e degrau. Considere o sistema simétrico, conhecendo-se as entra-
das e saídas de um dos deois degraus, como é claculado o outro degrau? Qual dos vetores fo-
ram plotados? Este sistema está em por unidade, qual é a tensão referência? É possivel traçar 
a curva da histerese deste sistema? 
%fig79e.m   Entradaa degrau 
clear all;figure(1);subplot(111) 
temp=0.; 
for j=1:300 
  onde=1; 
  temp=temp+0.02*(onde-temp); 
  temper(j)=temp; 
  linear(j)=j/300; 
end 
for j=1:300 
  onde=0; 
  temp=temp+0.02*(onde-temp); 
  temper(300+j)=temp; 
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  linear(300+j)=1-j/300; 
end 
t=1:600; 
degrau(1:300)=1.;degrau(301:600)=0.; 
plot(t,temper(t),'k',t,degrau(t),'g','LineWidth',3); 
text(100,0.95,'Es');text(400,0.05,'Ed'); 
xlabel('Es=1    Ed=0');ylabel('Temp') 

7.3.2)Use o seguinte programa para gerar as curvas da Fig.7.9 com entrada linear. Explique os 
vetores temper() e linear(). 
%fig79d.m        Entrada linear 
clear all;figure(1);subplot(111) 
temp=0.; 
for j=1:300 
  linear(j)=j/300; 
  onde=j/300; 
  temp=temp+0.02*(1.1*onde-temp);if(temp>1.)temp=1.;end 
  temper(j)=temp; 
end 
for j=1:300 
  onde=1.-j/300; 
  temp=temp+0.02*(1.1*onde-temp); if(temp>1.)temp=1.;end 
  temper(300+j)=temp; 
  linear(300+j)=1-j/300; 
end 
t=1:600; 
degrau(1:300)=1.;degrau(301:600)=0.; 
plot(t,temper(t),'k',t,linear(t),'g','LineWidth',3); 
text(100,0.5,'Es');text(400,0.5,'Ed'); 
xlabel('Es=1    Ed=0');ylabel('Temp') 
pause 
plot(linear,temper,'r','LineWidth',3),title('Histerese - entrada linear') 
xlabel('Corrente Linear');ylabel('Temperatura') 
 

7.3.3)Na parte superior da Fig.7.10 apresentam-se as curvas (parte superior) das funções de 
pertinências e das CG(X) para uma LMF com temperatura linear. Considere o sistema simé-
trico, conhecendo-se as entradas e saídas de um dos deois degraus, como é claculado o outro 
degrau? A histerese da Fig.7.10 (inferior) é plotada com qual declaração do programa 
fig9d.m? Qual a relação da Fig.7.10 com a forma da LMF? Modifique no programa fig79d.m 
as seguintes declarações temp=temp+0.02*(1.1*onde-temp); para estreitar e enlarguecer a 
curva de histerese. O que ocorre com as dimensões da LMF quando elas possuem histerese 
estreita e larga? 
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Fig.7.10 Histerese, temperatura versus corrente linear 

7.3.4)Trace as curvas de histerese para as seguintes curvas da variação da temperatura em 
função de corrente linear(Fig.7.11). 

 
Fig.7.11 Variação linear da temperatura da LMF 

7.3.5)Explique o uso da abscissa da FP no traçado da histerese usando degrau de corrente. 
7.3.6)Faça um programa no ambiente MATLAB para traçar os gráficos da Fig.7.12. Trace as 
curvas de histerese para as curvas da variação da temperatura em função de um degrau de cor-
rente (Fig.7.12). 

  
Fig.7.12 Variação em degrau da temperatura da LMF 

7.3.7)O seguinte trecho de programa traça a CG e as FPs da Fig.7.10. %peso(1)=0.01; pe-
so(2)=0.2; peso(3)=0.5;peso(4)=1.;%peso(4)=0.01; peso(3)=0.5; peso(2)=0.8; peso(1)=1.;. 
Mostre que não é necessário calcular a CG da dirita, usar 1-Cgesquerda.  

 

7.4 ANÁLISE FUZZY DA TEMPERATURA - LINEAR  

A partir da análise das curvas da variação da temperatura de uma LMF (ver a Fig.7.9) 
foram desenvolvidos funções de pertinências Fuzzy capazes de identificar as características da 
variação de temperatura das LMF.  
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Nesta seção será feita a identificação da CG com entrada de corrente na forma linear na 
forma mostrada na Fig.7.9 (acima e abaixo à direita). 

No capítulo 5.4 deste livro, ADAPTAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA 
FUZZY, discute-se adaptação de sistemas Fuzzy a funções não lineares. O problema da adap-
tação é modificar as funções de pertinência (os seus parâmetros, o peso, a inclinação e o cen-
tro da função de pertinência), calcular a função de pertinência vencedora (na defuzyficação 
lógica) e a forma de CG(X), e comparar com a função não linear. Essas etapas são feitas itera-
tivamente até que CG(X) se aproxime da função não linear.  

A Fig.7.12 (esquerda) é uma cópia da Fig.5.5, onde se apresentam quatro formas de on-
das de CG(X). As formas de ondas das primeira e da terceira figuras são parecidas com as 
formas de ondas da direita da Fig.7.12.  

 

Fig.7.13 Formas das curvas CG(X) e curva da corrente linear 

Na Fig.7.14 apresentam-se as representações Fuzzy das variações de temperatura na 
LMF. À esquerda apresenta-se a representação Fuzzy (forma de CG(x)) da temperatura cres-
cente (Tcresce), no centro apresenta-se a representação Fuzzy da temperatura decrescente 
(Tdecresce=1-Tcresce), e a direita a histerese. Nas tabelas apresentam-se os valores dos pa-
râmetros das funções de pertinências usadas no traçado da Fig.7.14.   

  

Fig.7.14 Função contínua Fuzzy da temperatura da viga 
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TIPO PARMT FP1 FP2 FP3 FP4 COR CG 

PESO 0.01 0.2 0.5 1.  

DECLIVIDADE 1. 1. 1. 1.  

POSIÇÃO 1 100 200 300 PRETA 

 

Tab.7.2 Funções de pertinências da temperatura decrescente 

TIPO PARMT FP1 FP2 FP3 FP4 COR CG 

PESO 1. 0.9 0.6 0.01  

DECLIVIDADE 1. 1. 1. 1.  

POSIÇÃO 1 100 200 300 PRETA 

7.6 IDENTIFICAÇÃO DA LMF - análise 

Na Fig.7.15 à esquerda, apresenta-se o diagrama usado na identificação Fuzzy e contro-
le da dinâmica da planta. À direita, apresenta-se a superposição da CG com a dinâmica da 
planta (usa-se 1-CG). 

 

Yf         TEMPf U(t) 

   CONTROLADOR  
             FUZZY 

Uf(t) 

− 

Σ 

+ 

 

Fig.7.15 Identificação 

Observe-se que existem erros entre CG e a saída da planta que pode ser visto na 
Fig7.15. Na construção das funções de pertinências da Fig.7.15 usaram-se os conjuntos de 
pesos, declividades e posições das FPs apresentados na Tab.7.3. Esses pesos são diretamente 
proporcionais ao valor de CG em cada intervalo 

 Tab.7.3 FPs das CGs da Fig.7.15 

TIPO PARMT FP1 FP2 FP3 FP4 COR CG 

PESO 0.01 0.1 0.4 0.9 MAGENTA 

PESO 0.01 0.2 0.5 1. PRETA 

PESO 0.01 0.3 0.6 1. AZUL 
CLARO 

DECLIVIDADE 1. 1. 1. 1.  
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POSIÇÃO 1 100 200 300  

ALTURA 1 1 1 1  

  7.7 IDENTIFICAÇÃO DA LMF - algoritmo 
O problema da adaptação é mudar as funções de pertinência (os seus parâmetros, o pe-

so, a inclinação e o centro da função) para mudar a função de pertinência vencedora (defuzy-
ficação lógica) ou a forma de CG(X). 

No treinamento das funções de pertinências, neste trabalho, só foram treinados os pesos 
(Wi na Eq. (1)). Desenvolveu-se o seguinte algoritmo para o treinamento dos pesos (peso e 
pesod na Tabela 1) (Kuo, 1985) (Lima et alii, 1994).  

Na Fig.7.16 define-se o erro como a diferença entre a referência e o valor de saída da 
planta (Eq.7.1). Define-se o índice de desempenho na Eq. 7.2. A redução do erro quadrático é 
feita usando o método descendente por etapas (“steepest descent”), ou a regra delta generali-
zada. O erro deve ser reduzido a partir da modificação dos pesos das funções de pertinências 
do sistema FUZZY. Neste método, o usuário deve atribuir valores iniciais aleatórios aos pesos 
W das funções de pertinências do sistema FUZZY. Os pesos são iterativamente calculados 
pela Eq. 7.3 (Cavalcanti, 2001) que representa a regra delta generalizada (Humelhart, 1986). 
Definem-se α como o parâmetro que controla a estabilidade e a razão de convergência do 
treinamento e ∇(I(Wk)) como o valor do gradiente do índice de desempenho no ponto Wk. 

Ef=Y(t)-Yf(t)  (7.1) 
I=E2=½Ef2  (7.2) 
Wk+1=Wk+α(-∇(I(Wk))= Wk+α(-∂(I(Wk)/∂W)  (7.3) 

Desenvolvendo a Eq. 7.3 utilizando as Eq. 7.1 e Eq. 7.2 obtêm-se o valor utilizado no 
treinamento da FUZZY que é dado pela Eq.7.4. O termo ∂Ζ/∂W pode ser considerado o algo-
ritmo de treinamento das funções de pertinências, o termo ∂Ζ/∂Y é o jacobiano da planta. 
Supõe-se que esses termos são conhecidos e positivos, pois a curva CG(X) é sempre crescen-
te, e a curva da deformação é sempre crescente acompanhando a corrente, apresenta-se o al-
goritmo de treinamento dos pesos das funções de pertinência do sistema FUZZY na Eq. 7.5. 

∂(I(Wk)/∂W)=-E.∂Ζ/∂W=-E.∂Ζ/∂Y.∂Y/∂W  (7.4) 
Wk+1=Wk+α(-∂(I(Wk)/∂W)= Wk+α(E. ∂Ζ/∂Y.∂Y/∂W)= Wk+β.E  (7.5) 

A seguir, treinaram-se os pesos das funções de pertinências para igualar a saída contínua 
do sistema FUZZY ao comprimento (ou deflexão) da liga LMF (CG(X)=Yf(t)->Y(t)). Na 
Fig.7.13 apresentam-se os resultados obtidos para uma entrada em degrau de tensão.  

Na Fig.7.13, na cor preta a variação linear da temperatura, na cor azul a variação expo-
nencial da temperatura, na cor vermelha a temperatura eficaz para alongamento da viga, e o 
degrau da tensão aplicada na cor verde.  
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Fig.7.16 Modificação dos pesos iter=5 

Usou-se o seguinte programa. Foram modificados os pesos 2 a 4 a cada iteração. 
%fig716.m 
%Identifica a funçao de temperatura 
clear all;clf;figure(1);subplot(111) 
onde(1)=1;onde(2)=100;onde(3)=200;onde(4)=300; 
%peso(1)=0.01;peso(2)=0.45;peso(3)=0.8;peso(4)=0.9; 
peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.; 
decliv(1)=1.;decliv(2)=1.;decliv(3)=1.;decliv(4)=1.; 
numfp=4;altura(1:4)=100;curva(1:4,1:330)=0.; 
for i=1:4 
 for j=1:330 
   if(j<onde(i))curva(i,j)=altura(i)-decliv(i)*onde(i)+decliv(i)*j;end    
   if(j>=onde(i))curva(i,j)=altura(i)+decliv(i)*onde(i)-decliv(i)*j;end 
   if(i==4 & j>onde(4))curva(i,j)=altura(i);end 
   if(curva(i,j)<0)curva(i,j)=0.;end 
   if(curva(i,j)>altura(i))curva(i,j)=altura(i);end 
 end 
end 
%Temperatura exponencial e primeira CG 
temp=0.; 
for j=1:330 
    reta(j)=j/300;if(reta(j)>1)reta(j)=1;end  
    temp=temp+0.01*(1.35*reta(j)-temp);if(temp>1)temp=1;end 
    temper(j)=temp; 
  acima=peso(1)*curva(1,j)+peso(2)*curva(2,j)+peso(3)*curva(3,j)+peso(4)*curva(4,j); 
  abaixo=(curva(1,j)+curva(2,j)+curva(3,j)+curva(4,j)); 
  curva(5,j)=1.; 
  if(abaixo~=0.)curva(5,j)=acima/abaixo;end 
end    
tt=1:330;t=tt; 
plot(tt,curva(5,t),'k',tt,curva(1,t)/100,'b',tt,curva(2,t)/100,'b',tt,curva(3,t)/100,'b',tt,curva(4,t)/100,'b','LineWidth',1) 
text(20,0.96,'Z                           P                                        M                                  G') 
text(300,-0.07,'X'); 
hold 
    plot(tt,curva(5,t),'k','LineWidth',2); 
    plot(tt,temper(tt),'r','LineWidth',3); 
pause 
%%%%%%%%%%%%IDENTIFICACAO %%%%%% 
for ve=1:5                        %5 iteraçoes 
 for tv=1:330 
    lmf=temper(tv); 
%      if(tv<onde(1)+100) 
%         peso(1)=peso(1)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
%     end 
    if(tv>onde(1)+100 && tv<=onde(2)+100) 
        peso(2)=peso(2)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
    if(tv>onde(2)+100 && tv<onde(3)+100) 
        peso(3)=peso(3)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
    if(tv>=onde(3)+100) 
        peso(4)=peso(4)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
 end 
 fazcg; 
 plot(tt,curva(5,t),'b','LineWidth',1);pause 
end 
plot(tt,curva(5,t),'b','LineWidth',2);hold 

EXERCÍCIOS 7.7 IDENTIFICAÇÃO DA LMF SIMULADA – algoritmo 

7.7.1)Testar o programa da fig16.m. 
7.7.2)Apresentar o gráfico obtido na identificaçao Fuzzy da variação da temperatura decres-
cente (semelhante ao gráfico da Fig.7.16). Comparar com a Fig.7.17. Considere o sistema si-
métrico, conhecendo-se as entradas e saídas de um dos dois degraus, como é claculado o outro 
degrau? 
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%fig7162.m 
%Identifica a funçao de temperatura 
clear all;clf;figure(1);subplot(111) 
onde(1)=1;onde(2)=100;onde(3)=200;onde(4)=300; 
peso(1)=0.01;peso(2)=0.3;peso(3)=0.6;peso(4)=0.9; 
%peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.; 
decliv(1)=1.;decliv(2)=1.;decliv(3)=1.;decliv(4)=1.; 
numfp=4;altura(1:4)=100;curva(1:4,1:330)=0.; 
for i=1:4 
 for j=1:330 
   if(j<onde(i))curva(i,j)=altura(i)-decliv(i)*onde(i)+decliv(i)*j;end    
   if(j>=onde(i))curva(i,j)=altura(i)+decliv(i)*onde(i)-decliv(i)*j;end 
   if(i==4 & j>onde(4))curva(i,j)=altura(i);end 
   if(curva(i,j)<0)curva(i,j)=0.;end 
   if(curva(i,j)>altura(i))curva(i,j)=altura(i);end 
 end 
end 
%Temperatura exponencial e primeira CG 
temp=0.; 
for j=1:330 
    reta(j)=j/300;if(reta(j)>1)reta(j)=1;end  
    temp=temp+0.01*(1.35*reta(j)-temp);if(temp>1)temp=1;end 
    temper(j)=temp; 
  acima=peso(1)*curva(1,j)+peso(2)*curva(2,j)+peso(3)*curva(3,j)+peso(4)*curva(4,j); 
  abaixo=(curva(1,j)+curva(2,j)+curva(3,j)+curva(4,j)); 
  curva(5,j)=1.; 
  if(abaixo~=0.)curva(5,j)=acima/abaixo;end 
end    
tt=1:330;t=tt; 
plot(tt,curva(5,t),'k',tt,curva(1,t)/100,'b',tt,curva(2,t)/100,'b',tt,curva(3,t)/100,'b',tt,curva(4,t)/100,'b','LineWidth',1) 
text(20,0.96,'Z                           P                                        M                                  G') 
text(300,-0.07,'X'); 
hold 
    plot(tt,curva(5,t),'k','LineWidth',3); 
    plot(tt,temper(tt),'r','LineWidth',3); 
    plot(tt,1-curva(5,t),'k','LineWidth',3); 
    plot(tt,1-temper(tt),'r','LineWidth',3); 
     
pause 
%%%%%%%%%%%%IDENTIFICACAO %%%%%% 
for ve=1:5                        %5 iteraçoes 
 for tv=1:330 
    lmf=temper(tv); 
%      if(tv<onde(1)+100) 
%         peso(1)=peso(1)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
%     end 
    if(tv>onde(1)+100 && tv<=onde(2)+100) 
        peso(2)=peso(2)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
    if(tv>onde(2)+100 && tv<onde(3)+100) 
        peso(3)=peso(3)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
    if(tv>=onde(3)+100) 
        peso(4)=peso(4)-(curva(numfp+1,tv)-lmf)*0.005; 
    end 
 end 
 fazcg; 
 plot(tt,curva(5,t),'b','LineWidth',1);pause 
 plot(tt,1-curva(5,t),'b','LineWidth',1);pause 
end 
hold 
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Fig.7.17 Treinamento das FPs, inicio na cor vermelha 

7.8 ANÁLISE DA DEFLEXÃO EXPERIMENTAL DA LMF 

Após a montagem de um sistema de análise de LMFs foram obtidas informações sobre 
a variação do comprimento das LMFs devido a variação da sua temperatura. Nesta seção con-
sidera-se que a histerese, observada traçando-se a variação no comprimento das barras em 
função da tensão, deve-se ao atraso no aquecimento do material. O aquecimento ocorre com a 
passagem da corrente elétrica. Considera-se que existe um limite máximo e mínimo da tempe-
ratura, valores acima e abaixo desses limites não mudam o comprimento da viga.  

Os testes e resultados experimentais obtidos na elaboração da liga LMF foram realiza-
dos no Laboratório Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas – LaMMEA), da UFCG 
em Campina Grande. A partir de testes experimentais observou-se que o comprimento da viga 
podia variar entre 80mm<=comp<=83.5mm e a deflexão: 0.5<def<3.5mm.  

Um sinal de entrada triangular com amplitude 0,8A e frequência de 1 Hz foi criado com 
o objetivo de aquecer e resfriar a LMF a um determinado número de ciclos desejado. Esse si-
nal determina o comportamento da LMF com relação ao seu encurtamento e alongamento. A 
carga utilizada foi de 0,50 Kg o que corresponde a uma tração de 144,4 MPa.  

Obteve-se um conjunto de dados de uma viga LMF. Na Fig.7.8 apresentam-se os dados 
obtidos experimentalmente. A partir de testes experimentais observou-se que o comprimento 
da viga podia variar entre 80mm<=comp<=83.5mm e a deflexão: 0.5<def<3.5mm.  

Analisando-se a Fig.7.18 de cima para baixo e da esquerda para a direita.  

Na primeira figura, apresenta-se o trem de pulsos da tensão aplicada sobre a LMF, re-
presentada em p.u. com E=12V.  

Na segunda figura, apresenta-se o trem de pulsos da corrente induzida na LMF, repre-
sentada em ampere. A relação entre a corrente e a tensão é V=Ri. 

Na terceira figura, apresenta-se o trem de pulsos da deflexão da LMF. Usou-se uma viga 
LMF de 80mm. A deflexão é em mm. 

Na quarta figura, apresentam-se os trens de pulsos da tensão aplicada sobre a LMF e a 
deflexão ocorrida. 
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Na quinta figura, apresentam-se os trens de pulsos da corrente aplicada sobre a LMF e a 
deflexão ocorrida. 

Na sexta figura, apresenta-se a curva da histerese de um pulso obtido da tensão aplicada 
sobre a LMF. 

 

Fig.7.18 Ativação experimental de uma LMF 

Na Fig.7.19 (à esquerda) apresentam quatro ciclos do sinal de corrente de aquecimento 
gerado (gráfico de cor  preta) e o sinal correspondente ao deslocamento sofrido pela LMF de-
vido o aquecimento e resfriamento (gráfico de cor vermelha). Na Fig.7.19, à direita, apresen-
ta-se a normalização (próximo a um) do gráfico à esquerda. 

 

Fig.7.19 Comportamento da LMF depois de quatro ciclos automáticos. 

A seguir, no intuito de observar a ocorrência de histerese, foi traçada a reposta em for-
ma de deslocamento da amostra testada. Na Fig.7.20 apresenta-se a curva que relaciona a cor-
rente elétrica que proporciona aquecimento e resfriamento com a deformação sofrida pela 
LMF (def versus cor). Este gráfico comprova o comportamento histerético típico das ligas de 
memória de forma. 
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Fig.7.20 Histerese 

Na parte superior da Fig.7.21 apresentam-se os resultados experimentais obtidos (pon-
tos de 501 a 1500) para uma entrada linear de tensão (correntes crescente e decrescente na cor 
azul), e uma deflexão (cor vermelha)  na LMF. À direita apresenta-se a curva de histerese ob-
tida traçando-se a curva deflexão versus corrente.  

Na parte inferior da Fig.7.21 apresentam-se os resultados obtidos considerando o siste-
ma simétrico, a parte da corrente decrescente foi traçado a partir das entradas e saídas da cor-
rente crescente. Observe-se a descontinuidade na geração dos pontos da corrente descrescente. 
Portanto, a LMF não é simétrica. 

 

Fig.7.21 Variação da corrente e da deflexão na LMF  

7.10 IDENTIFICAÇÃO DA LMF EXPERIMENTAL 
Devido a assimetria da LMF decidiu-se usar dois sistemas fuzzy para identificar a LMF. 

Na Fig.7.22 à esquerda, podem-se definir dois intervalos, um na subida, (pontos 
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501<=X<1000), e outro na descida (pontos 1001<=x<1500). Esses valores podem ser usados 
na adaptação das funções de pertinências dos dois sistemas FUZZY.  

 

                 

                             1        2           3        4                                                           1 

Fig.7.22 Comportamento da LMF depois de alguns ciclos (normalizado) 
Usou-se o conjunto de dados da Fig.7.22 à esquerda para identificar a LMF na forma 

mostrada na Fig.7.23. Após alguns testes de simulações, resultados não apresentados neste 
trabalho, decidiu-se usar o sistema FUZZY com dois conjuntos de funções de pertinências, 
cada um com dez funções de pertinências, numeradas de 1 a 10 (ver a Tabela 7.3).  

Tab.7.3 Identificação da LMF 
 FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 
Peso 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.53 0.53 1. 
Pesod 1. 1. 1. 0.93 0.93 0.93 0.93 0.65 0.65 0.1 
Onde 30 80 130 180 230 280 330 380 430 480 
inclin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
altura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Usando-se a Tabela 1 e o conjunto de dados mostrados à direita da Figura (5), foram 

montados dois sistemas FUZZY, um para representar a variação de def com o crescimento da 
corrente, e o outro, para a diminuição da corrente. Inicialmente foram usados os pesos dados 
na Tabela 1 para gerar a curva CG(X).  

Na parte superior da Fig.7.23 apresentam-se as funções de pertinências obtidas com os  
pesos usados em temperatura crescente (peso()) e decrescente (pesod()) mostrados na Tab.7.3. 
Os lugares dos máximos das funções de pertinência são mostrados na variável onde(). Todas 
as FPs possuem a mesma altura e mesma inclinação. 

O resultado obtido na primeira iteração (considera-se uma iteração a apresentação dos 
500 pontos de entrada do sistema FUZZY). Os resultados obtidos são mostrados na Fig.7.23. 
Observe-se que os dois sistemas FUZZY não representam corretamente o sistema da liga 
LMF (CG(X), ou Yf(t) é diferente de Y(t)). 
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Fig.7.23 Os dois conjuntos das funções de pertinências 

Usando-se os pesos da Tab.7.3 e o algoritmo de treinamento dos pesos das funções de 
pertinências apresentado na Eq. (6), foram treinadas as funções de pertinências para simular o 
sistema da liga LMF. 

No treinamento das funções de pertinências, neste trabalho, só foram treinados os pesos 
(Wi na Eq. (1)), ver a seção 7.4. A seguir, treinaram-se os pesos das funções de pertinências 
para igualar a saída contínua do sistema FUZZY ao comprimento (ou deflexão) da liga LMF 
(CG(X)=Yf(t)->Y(t)).  

Na Fig.7.24, parte superior apresentam-se as identificações da LMF na subida e descida. 
Na parte inferior apresenta-se a variação do erro médio quadrático a cada iteração. Resultados 
obtidos com o treinamento dos sinais da LMF mostrado na Fig.7. 

 

 
 

 
Fig.7.24 Os dois conjuntos das funções de pertinências, conjunto 1 
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Por último, usando-se todas as entradas e saídas obtidas experimentalmente, mostradas 
à esquerda da Fig.7.22 (conjuntos numerados de 1 a 4), o sistema Fuzzy foi treinado durante 
cem iterações. Na Fig.7.25 apresentam-se os resultados obtidos para cada conjunto de treina-
mento, seguido do índice de desempenho observado no treinamento. Observe-se as variações 
na curva dos erros e nas histereses, indicando que o sistema não aprendeu completamente a 
dinâmica dos quatro períodos das ligas LMF. 

 

 

 
Fig.7.25. Erro quadrático 

 

7.9 CONCLUSÃO 
Neste capítulo fez-se uma análise Fuzzy da dinâmica e aplicações das LMFs. Nele fo-

ram apresentados resultados obtidos de simulação e implementação de dois sistemas FUZZY 
usados na simulação do comportamento de ligas LMF durante a sua variação de tamanho em 
função da temperatura.  

Na identificação da LMF usando dados experimentais usou-se um sistema FUZZY com 
dois conjuntos de funções de pertinências, um deles para simular a dinâmica do sistema com 
temperatura crescente, e o outro para temperatura decrescente. Durante a simulação foram 
treinados os parâmetros das funções de pertinências com uma única entrada (conjunto de en-
trada e saída da Figura (5) à direita), e com mais de uma entrada (conjunto de quatro entradas 
e saídas da Figura (5) à esquerda). O sistema FUZZY aprendeu com menos erros o sistema de 
única entrada. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 
 

APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY NA ANÁLISE SENSORIAL 
MÔNICA TEJO CAVALCANTI  

 
 
 

8.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo propõe-se uma extensão ao método de “defuzzyficação” Fuzzy do centro 

de gravidade, usando o histograma das opiniões dos provadores, na análise dos dados sensori-
ais. 

8.2 A ANÁLISE SENSORIAL 
A análise sensorial é uma ciência interdisciplinar na qual se convidam avaliadores, que 

se utilizam da complexa interação dos órgãos dos sentidos (visão, gosto, tato e audição) para 
medir ou avaliar as características sensoriais e a aceitabilidade dos produtos alimentícios e 
muitos outros materiais (WATTS et al., 1992).  

Os métodos sensoriais são baseados nas respostas aos estímulos, que produzem sensa-
ções cujas dimensões são: intensidade, extensão, duração, qualidade e prazer ou desprazer. 
Enquanto os estímulos podem ser medidos por métodos físicos e químicos, as sensações são 
medidas por processos psicológicos. A análise sensorial vem sendo aplicada no desenvolvi-
mento e melhoramento de produtos, controle de qualidade, estudos sobre armazenamento e 
desenvolvimento de processos. Uma das exigências da avaliação sensorial é a decisão sobre a 
qualidade do produto, que nos testes de escala hedônica (WATTS et al., 1992) é traduzida pe-
la aceitação dos alimentos. Existem alguns métodos estatísticos desenvolvidos para a análise 
sensorial, como a analise de variância (ANOVA), análise de superfície de resposta, redes neu-
rais artificiais, etc. 

Neste trabalho deseja-se conhecer a mistura entre a farinha da faveleira e a proteína 
mais aceita (o melhor gosto representado por um adjetivo) na composição do pão, e descobrir 
o que teve mais influencia no gosto: a farinha da faveleira, a proteína ou a concentração deles. 
Basicamente, deseja-se conhecer as opiniões dos provadores sobre a mistura, isto é, descobrir 
se a farinha da faveleira e/ou a proteína influenciaram na aceitação do pão com diferentes 
concentrações na mistura. Para isso foi feita uma análise para descobrir o que o conjunto de 
provadores achou do produto, isto é, se eles gostaram ou não do produto. 

Os organizadores da análise prepararam um conjunto de oito pães (pequenos pedaços de 
pão), sendo um deles um pão padrão sem a faveleira, e sete pães com a faveleira em diferentes 
concentrações seguindo um planejamento experimental 22 mais três pontos centrais, como 
mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Matriz do planejamento fatorial 22 + 3 ponto central. 

Experimentos 
Variáveis 
Farinha da faveleira (%) Isolado protéico (%) 

(amostra 1) Padrão - - 
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(amostra 2) 1 (-1) 2,5 (-1) 0,01 
(amostra 3) 2 (+1) 7,5 (-1) 0,01 
(amostra 4) 3 (-1) 2,5 (+1) 0,02 
(amostra 5) 4 (+1) 7,5 (+1) 0,02 
(amostra 6) 5 (0) 5,0 (0) 0,015 
(amostra 7) 6 (0) 5,0 (0) 0,015 
(amostra 8) 7 (0) 5,0 (0) 0,015 

 

Escolheram-se cinqüenta provadores para fazerem a primeira análise sensorial, chamada 
de teste de aceitação global (só a quantidade de faveleira, farinha e proteína, adicionada ao 
pão). Os provadores foram codificados para não influenciarem a análise das amostras. Os au-
tores decidiram heuristicamente usar uma gradação com nove notas (progressão por graus su-
cessivos) que representam a escala do gosto dos provadores. 

Durante a aferição (fase da análise das amostras pelos provadores), cada provador codi-
ficado provou o conjunto de pães (oito pães ou oito amostras) e atribuiu uma nota variando 
entre 1 e 9 ao gosto do pão (notas representadas por variáveis lingüísticas). 

Na Tabela 2 apresenta-se a escala do gosto dos provadores (adjetivos atribuídos às mis-
turas) inicialmente sugerida pelos autores deste trabalho. Analisando-se a Tabela 2, vê-se que 
se pode fazer uma associação entre o gosto dos provadores e as variáveis lingüísticas utiliza-
das na Lógica Fuzzy (ver apêndice A).  

A cada gradação foi associado uma função da Lógica Fuzzy (função de pertinência, FP) 
que variam de gostei muitíssimo (armazenado numa tabela e atribuído o valor 9), a desgostei 
muitíssimo (armazenado numa tabela e atribuído o valor 1). 

 

Tabela 2- Adjetivos atribuídos às misturas 

9 – Gostei muitíssimo 
8 – Gostei muito 
7 – Gostei moderadamente 
6 – Gostei ligeiramente 
5 – Nem gostei/nem desgostei 
4 – Desgostei ligeiramente 
3 – Desgostei moderadamente 
2 – Desgostei muito 
1 – Desgostei muitíssimo 

Apêndice B -Tabela 3 – Opinião dos provadores 
Aceitação Global 

Provadores 
Códigos dos pro-
vadores 

Amostras 
 
        1                2               3               4             5              6             7             8 

P 1 2 3 4 5 6 7 

Notas 

1 201 9 5 7 6 8 4 9 7 

2 202 7 8 7 9 9 9 9 9 

3 203 8 8 7 8 9 8 8 8 

4 204 9 8 9 7 7 6 8 7 

5 205 6 6 5 7 7 6 6 5 
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6 206 8 9 7 8 7 8 8 9 

7 207 8 8 9 8 8 8 7 8 

8 208 8 8 7 5 7 8 7 8 

9 209 8 8 7 6 8 6 4 6 

10 210 8 7 7 8 7 8 7 7 

11 211 7 8 6 6 8 7 6 6 

12 212 7 5 8 8 6 7 9 6 

13 213 8 7 6 7 7 7 8 8 

14 214 8 6 3 7 5 8 3 7 

15 215 6 6 5 6 6 8 6 8 

16 216 4 7 7 6 1 8 4 7 

17 217 9 6 8 9 9 6 8 6 

18 218 5 9 7 7 7 6 8 5 

19 219 6 5 5 6 7 4 8 7 

20 220 7 8 4 9 3 7 9 8 

21 221 9 8 8 8 8 8 6 7 

22 222 7 8 5 7 4 3 7 7 

23 223 6 6 4 7 4 7 7 8 

24 224 7 7 6 8 7 6 6 7 

25 225 7 9 9 5 7 8 8 5 

26 226 8 8 7 8 6 4 4 5 

27 227 4 6 8 6 8 7 7 8 

28 228 7 8 6 5 5 2 9 9 

29 229 7 8 6 2 8 7 3 8 

30 230 9 6 6 8 5 5 9 8 

31 231 8 8 8 7 4 6 6 7 

32 232 8 8 7 8 6 7 7 9 

33 233 8 7 8 8 8 9 9 8 

34 234 7 6 8 5 8 9 9 9 

35 235 6 7 5 6 6 6 5 4 

36 236 7 8 8 9 7 6 7 9 

37 237 5 8 7 6 6 7 7 9 

38 238 5 7 6 8 6 7 7 7 

39 239 7 6 2 4 6 4 2 6 

40 240 7 7 8 8 9 8 7 8 

41 241 9 8 7 7 8 8 6 7 

42 242 7 5 8 5 7 8 7 7 

43 243 6 7 6 8 5 4 6 7 

44 244 8 8 9 8 9 8 8 8 

45 245 8 9 4 6 4 5 7 6 

46 246 8 8 7 9 7 6 7 7 

47 247 4 8 7 7 6 9 8 9 

48 248 7 8 2 8 7 7 2 7 

49 249 5 6 6 7 7 7 6 8 

50 250 7 8 6 6 5 8 8 9 

Média 7,08 7,26 6,5 6,94 6,58 6,7 6,78 7,3 
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Na Tabela 3 apresenta-se o resultado obtido dos provadores. Usando-se uma analise das 
médias das notas atribuídas a cada pão, observou-se que o pão de número sete teve a maior 
média das notas, o que pode ser visto na última linha da Tabela 3.  

Analisando-se a Tabela 3 vê-se que a distribuição das análises dos provadores sobre o 
conjunto das oito amostras pode ser analisada usando um histograma das amostras em relação 
a sua análise sensorial.  

No cálculo do histograma das amostras define-se um vetor variável de comprimento 
nove. Contam-se as ocorrências de cada gradação da avaliação (1 a 9) e armazenam-se os re-
sultados no vetor hist. O trecho do programa a seguir apresenta o cálculo da variável hist(1:9). 
O vetor ya(1:50,1:9) é o vetor do gosto dos provadores, uma das colunas da Tabela 3 do a-
pêndice B. 

 

  

 

 

 

 

Na Fig.5 apresentam-se os histogramas do conjunto das oito amostras.  O conjunto das 
amostras 1, 2, 3 e 4 são mostradas na primeira linha, o conjunto das amostras 5, 6, 7 e 8 são 
mostradas na segunda linha. 

 

 
Fig.5 Histograma das análises 

Analisando-se o histograma 1 da Fig.1, hist =[ 0     0     0     3     4     6    16    15     6], 
verificam-se zero ocorrências de avaliações dos pontos 1, 2 e 3 (variáveis lingüísticas Desgos-
tei moderadamente, Desgostei muito e Desgostei muitíssimo). Três ocorrências de avaliações 
do ponto 4 (Desgostei ligeiramente).  Quatro ocorrências de avaliações do ponto 5 (Nem gos-
tei/nem desgostei), seis do ponto 6 (Gostei ligeiramente), dezesseis do ponto 7 (Gostei mode-
radamente), quinze do ponto 8 (Gostei muito) e seis do ponto 9 (Gostei muitíssimo). A mes-
ma análise pode ser feito para os demais histogramas das amostras apresentados na Fig.5. 

O procedimento para verificar a aplicabilidade da lógica Fuzzy para tomada de decisão 
na aceitabilidade de um produto em provas hedônicas na análise sensorial foi conduzido a 
partir das hipóteses de que a Lógica Fuzzy pode ser aplicada na tomada de decisão na aceita-
bilidade de um produto submetido a provas hedônicas na análise sensorial. As composições 
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hist(1:9)=0.; 

for ii=1:50 

    k=ya(ii,amostra);  

    hist(k)=hist(k)+1; 

end 
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“característica do consumidor” e “sensações hedônicas provocadas pelo produto”, compostas 
por fatores intervenientes são os entes necessários à convergência ao conjunto decisório. Exis-
te uma hierarquização dos componentes intra composição. O nível de acuidade avaliativa da 
composição “característica do consumidor” na aceitabilidade do produto é diferenciado pelo 
atributo sexo e idade.  

Tradicionalmente, na lógica Fuzzy, uma das técnicas usadas na análise de dados é o 
cluster (agrupamento) que pode ser empregado na análise sensorial. 

O sistema sensorial Fuzzy proposto neste trabalho foi baseado em controladores em que 
usualmente uma planta requer um controle na forma de quantidade real e não na forma Fuzzy, 
o controlador Fuzzy de Mamdani utiliza dois dispositivos para transformar uma variável da 
forma real para a forma Fuzzy e vice versa. Esses dispositivos são o “fuzzyficador” ("fuzzyfi-
er") que precede o controlador Fuzzy para associar um valor lingüístico a uma quantidade re-
al, e o “defuzzyficador” ("defuzzyfier") que segue o controlador Fuzzy e associa um número 
real a um conjunto (Fuzzy Mamdani & Gaines, 1991). 

Na Fig.8.1 apresenta-se a versão do sistema sensorial usando a Lógica Fuzzy na análise 
dos resultados sensoriais de provadores das características da mistura do pão com a faveleira. 
Prepara-se um grupo de provadores que recebem um conjunto de amostras. Cada provador 
relata o seu gosto sobre a amostra. Pode-se chegar à conclusão que o produto com faveleira 
fica mais doce ou mais salgado que o pão puro, melhora a aparência, etc. O usuário definirá a 
forma melhor das amostras sensorias. 

 

SAL 
AÇUCAR 
APARÊNCIA 
CONSISTÊNCIA 

 
  LÓGICA    
   FUZZY 
 

RESULTADO 

      AMOSTRA 
 

 

Fig.8.1 Diagrama geral do sistema Fuzzy. 

 

Na análise inicial do projeto do sistema sensorial usando a Lógica Fuzzy foram segui-
dos alguns passos comuns às pesquisas. No caso da análise sensorial de uma única 
característica da mistura pode-se considerar que um grupo de provadores analisam um con-
junto de amostras com diferentes características. As características sensoriais das amostras 
podem ser descritas por adjetivos do tipo bom, ruim, etc. Portanto, uma única característica da 
mistura pode ser definida por um conjunto de adjetivos, o que leva a utilização de histogramas 
centrados nos adjetivos, e com intensidade igual ao número de escolhas dos adjetivos pelos 
provadores.  

Sabendo-se que a análise sensorial é feita a partir de opiniões de um certo número de 
avaliadores (aval) para um determinado número de amostras (am).  

Sabendo-se que as opiniões dos avaliadores podem ser descritas por adjetivos, e que es-
ses adjetivos podem ser representados numericamente. Por exemplo, um sistema Fuzzy com 
quatro funções de pertinência RUIM=0.1, FRACO=0.3, MÉDIO=0.5, BOM=0.7 e ÓTIMO=1 
podem representar as opiniões dos avaliadores. 

Sabendo-se que existem diferentes amostras a serem testadas pelos avaliadores e que es-
sas amostras podem ser representadas na forma de histograma. 
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Decidiu-se modificar os pesos das funções de pertinência baseado no histograma das 
amostras. As decisões a serem tomadas usando a Lógica Fuzzy sobre a característica da mis-
tura será feita usando um histograma das opiniões dos provadores, acoplado a curva do centro 
de gravidade das funções de pertinência do sistema usando a Lógica Fuzzy.  

8.3 PROJETO DO SISTEMA SENSORIAL FUZZY 
No sistema sensorial Fuzzy atribui-se uma variável Fuzzy (Sf) para representar a escolha 

sensorial da amostra e associam-se diferentes valores lingüísticos para Sf seguindo as variá-
veis lingüísticas (Gostei ligeiramente (L), Gostei (G), Gostei muito (M) e Gostei muitíssimo 
(A)).  

Na Fig.8.3 apresentam-se as curvas obtidas na análise Fuzzy do conjunto de dados de 
uma amostra hipotética.  

Na Fig.8.3, à esquerda, apresenta-se um histograma obtido da análise dos provadores de 
uma amostra de uma mistura hipotética provada por cinqüenta (elem=50) avaliadores. Nesta 
figura a abscissa representa os adjetivos escolhidos para classificarem as misturas, e a altura 
das barras do histograma indicam o número de provadores que escolheram aquele adjetivo.   

A abordagem foi acoplar o histograma à curva CG gerada com a eq.1. Por exemplo, um 
histograma com elem=50 provadores, calculou-se um peso auxiliar para as µi “pe-
soh=hist/elem” que deve ser adicionado a cada peso das funções de pertinência 
(µi= µi+pesohi).  

À direita da Fig.8.3 apresenta-se uma figura com as funções de pertinência e a curva 
CG(X). No título da figura relaciona-se um conjunto de adjetivos que representam a opinião 
da amostra dos avaliadores. Observe-se que CG(X) tem uma forma aproximada de uma en-
voltória da curva dos histogramas. Na mesma figura foi desenhada a derivada de CG(X) 
(dCG(X)/dX). A curva da derivada apresenta descontinuidades nos pontos entre as funções de 
pertinência e o seu valor é proporcional ao número do histograma da amostra. Essas caracte-
rísticas observadas vão ser usadas na análise sensorial das amostras usando a Lógica Fuzzy.  

 

A partir das notas atribuídas pelos 50 provadores para as amostras de pão de forma se 
montou um histograma das amostras onde um vetor variável de comprimento nove conta as 
ocorrências em cada gradação da avaliação (de 1 a 9) e armazena-se os resultados no vetor 
histograma (vetor hist) que é uma matriz montada no programa. A cada gradação foi associa-
do uma função da Lógica Fuzzy (função de pertinência, FP) que variam de gostei muitíssimo 
(armazenado numa tabela e atribuído o valor 9), a desgostei muitíssimo (armazenado numa 
tabela e atribuído o valor 1). 

Exerc.O trecho do programa a seguir (Quadro 2) apresenta o cálculo da variável 
hist(1:9). O vetor ya(1:50,1:9) é o vetor das notas dos provadores. 

Quadro 2 – Trecho do programa para o calculo das variáveis. 

 hist(1:9)=0.; 
for ii=1:50 
    k=ya(ii,amostra);  
    hist(k)=hist(k)+1; 
  end 

 

Deseja-se conhecer a melhor interação na composição do pão entre a farinha e a proteí-
na da faveleira (o melhor gosto representado por um adjetivo) e descobrir se acontece alguma 
influência na aceitação do pão utilizando a Lógica Fuzzy. Pode-se fazer uma associação entre 
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o gosto dos provadores através da escala hedônica verbal e as variáveis lingüísticas utilizadas 
na Lógica Fuzzy, onde a cada gradação foi associado uma função da Lógica Fuzzy (função de 
pertinência - FP) que variam de gostei muitíssimo (armazenado numa tabela e atribuído o va-
lor 9), a desgostei muitíssimo (armazenado numa tabela e atribuído o valor 1). 

As curvas das funções de pertinência da variável Fuzzy Sf estão representadas na cor 
azul e as escolhas sensoriais das amostras na cor amarelo. Na mesma figura apresentam-se a 
curva CG obtida usando a Equação 1 (cor vermelha), e a derivada da curva CG na cor verde. 
Na Equação 1, a FPi representa o valor das FPs (0<=FPi<=1) e wi representam os pesos das 
FPs. Por exemplo, a FP1 tem o seu máximo em x=10 (abscissa), possui uma inclinação de 6.6, 
e um peso igual a w1=0.1. Observe-se que a curva CG não depende do histograma, mas de-
pende dos vetores onde, peso e decliv. 

Analisando-se o histograma da amostra 1, da Figura 4, temos hist =[ 0     0     0     3     4     
6    16    15     6], conforme a Tabela 1, verificam-se zero ocorrências de avaliações dos pon-
tos 1, 2 e 3 (variáveis lingüísticas Desgostei muitíssimo, Desgostei muito e Desgostei mode-
radamente), três ocorrências de avaliações do ponto 4 (Desgostei ligeiramente), quatro ocor-
rências de avaliações do ponto 5 (Nem gostei/nem desgostei), seis do ponto 6 (Gostei ligeira-
mente), dezesseis do ponto 7 (Gostei moderadamente), quinze do ponto 8 (Gostei muito) e 
seis do ponto 9 (Gostei muitíssimo). A mesma análise foi feita para os demais histogramas 
das amostras. 

No traçado das funções de pertinência (FPs) foram usados localizações, pesos e declivi-
dades das retas descritas pelo trecho de programa descrito no Quadro 3. A abscissa das FPs 
foi projetada para 100 pontos (variando de 1 a 100). Os máximos das FPs foram projetados 
para ocorrerem nos pontos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80 e 90 da abscissa, para as escolhas (i) 
de 1 a 9, respectivamente. O Quadro 3 apresenta um trecho do programa com os pesos das 
FPs de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9, para as escolhas de 1 a 9, respectivamente. A 
declividade (decliv) das retas das FPs foi fixa e igual a 6.6. 

Quadro 3 – Trecho do programa para o peso e a declividade. 

for i=1:9 
    onde(i)=10*i;  
    peso(i)=i/10; 
    decliv(i)=6.6; 
end 

Os resultados obtidos nos traçados dos histogramas das amostras na geração das curvas 
CG e da sua derivada serão utilizados num novo método para análise sensorial das amostras.  

A abordagem inicial no projeto do analisador sensorial Fuzzy foi associar o histograma 
à curva CG. Para cada valor representado no histograma calculou-se um novo peso, denomi-
nado “pesoh=hist/elem”. Onde “elem” é o número de provadores (elem=50) como mostra a 
Equação 1. 

O programa usado para gerar os pesos foi modificado para o trecho de programa mos-
trado no Quadro 4 abaixo. 

Quadro 4 – Trecho do programa modificado de acordo com a Equação 2. 

for i=1:9 
    onde(i)=10*i;  
    peso(i)=i/10; 
    pesot(i)=peso(i) + hist(i)/elem; 
    decliv(i)=6.6; 
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end 
Na Fig.8.5 apresentam-se as curvas CG das amostras considerando o cálculo do CG 

com histograma. Observe-se que as curvas das diferentes CGs terminam em pontos diferentes, 
porem em uma mesma área.  
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Fig.8.5 Resultados relativos das curvas CG das amostras (1- 8) considerando o cálculo 
do CG com histograma. 

Na tabela 2 observa-se que o valor final de CG(X) da amostra 8 é maior do que o valor 
final das demais amostras, que após estudos comparativos com os métodos estatísticos, pode-
se confirmar que a amostra indicada (a melhor avaliada pelos provadores) é aquela com a 
maior CG(X). 

Tabela 2 Valores finais de CG(X) das amostras 

AMOSTRA    CG(X) FINAL AMOSTRA    CG(X) FINAL 

1                            1.0083 2                            0.9739 

3                            0.9719 4                            0.9907 

5                            0.9897 6                            0.9727 

7                            1.0433 8                            1.0616 

 

A amostra 8, experimento 7, equivalente ao ponto central do planejamento experimental 
utilizado na elaboração do pão em questão, obteve maior aceitação global pelos provadores 
segundo o sistema Fuzzy, pois apresentou maior centro de gravidade (CG) em relação as ou-
tras concentrações analisadas. A amostra 8 obteve aproximadamente 90% de aceitação pelos 
provadores que atribuíram notas superiores a 5 (nem gostei/nem desgostei) na escala hedôni-
ca. 

Na Fig.8.6, parte superior, apresenta-se a superfície gerada pelas CG(X) dos oito expe-
rimentos. Observe-se que a amostra oito apresenta maior valor final de CG(X). Na Fig.8.6, na 
parte inferior, apresenta-se a superfície de dCG(X)/dX. 
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Fig.8.6 Superficies geradas de CG(X) e dCG(X)/dX 

8.6 CONCLUSÃO 
Apresentou-se um novo sistema de análise sensorial baseado na Lógica Fuzzy. O ASLF 

ainda está em estudo, mas pode-se observar que: os valores de onde, peso e decliv podem ser 
mudados para dar maior realce a alguma região da curva CG; pode-se desenvolver a análise 
sensorial central que pode ser usada para encontrar um ponto neutro. Por exemplo, nem está 
insosso nem salgado. Está doce, não dulcíssimo nem aguado.  

Pode-se considerar que a ASLF é uma ferramenta de auxílio aos métodos estatísticos, 
pois apresenta gráficos de fácil entendimento pelo usuário. Pode-se usar um dos valores da 
CG como referência no estudo da preferência do usuário. 
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CAPÍTULO IX 

 

 

AGRUPAMENTOS E PREVISÃO 

 
 
 

9.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresenta-se a aplicação da Lógica Fuzzy em sistemas que usam agru-

pamentos. Neste capítulo, inicialmente apresenta-se como traçar as funções de pertinência e a 
defuzzyficação das funções de pertinência. Estuda-se agrupamento (cluster) e classes usando 
como exemplo dados obtidos da radiação solar. Posicionamento das FPs. 

9.2 RADIAÇÃO SOLAR 
Agrupamento, ou cluster, é um método utilizado para agrupar em conjuntos elementos 

de características comuns. Após o agrupamentos dos dados, a cada agrupamento é associado 
uma classe. No ambiente MATLAB existe um programa demonstração, denominado fcmde-
mo.m, que deve ser estudado pelo aluno para entender agrupamentos ou clusters. Além disso, 
diversos autores tem estudado agrupamentos (clusters) e classes (Widrow, 1976;1985). 

Nesta seção será analisado, no sentido de agrupamento ou cluster, um conjunto de dados 
relativos a radiação solar (kWh/m2) medida entre os anos 1700 e 1987 (288 anos). Na Fig.9.1 
apresenta-se a curva obtida a partir dos dados da radiação solar com a abscissa representando 
o ano, a ordenada representando a radiação solar.  

 
Fig. 9.1 Radiação solar em função do ano 

Na Fig.9.2 apresenta-se a curva obtida a partir dos dados da radiação solar com a abs-
cissa representando o número da amostra, a ordenada representando a radiação solar normali-
zada entre zero e um. 
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Fig. 9.2 Radiação solar normalizada e em função do número da amostra 

Na Fig.9.3, parte superior, a primeira figura de cima para baixo, apresentam-se as amos-
tras da radiação solar normalizadas entre zero e um (man(1:288)).  

Na segunda figura da Fig.9.3 apresenta-se o gráfico da transformada de Fourier da radi-
ação solar (tfm=fft(man)).  

Na terceira figura da Fig.9.3 apresentam-se as harmônicas obtidas na análise de Fourier 
das amostras (harm=abs(tfm)). A abscissa representa o número da harmônica, a ordenada re-
presenta a intensidade da harmônica. A harmônica número 26 é a que apresenta a maior inten-
sidade (harm(26)=21.3636). A inversa do número da harmônica representa o período de repe-
tição dos máximos da intensidade solar. Obteve-se T≈ 11.0769 anos.   

 

Fig.9.3 Análise harmônica 

9.3 VARIÁVEL FUZZY DA RADIAÇÃO SOLAR 
Na Fig.9.4, à esquerda, apresentam-se os traçados dos valores das radiações solares para 

os anos 1700 a 1749, a abscissa representando o ano da ocorrência. Na Fig.9.4, à direita, apre-

0 50 100 150 200 250 300
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Amostra

In
te

n
s
id

a
d
e
 n

o
rm

a
liz

a
d
a

0 50 100 150 200 250 300
0

0.5

1

Manchas

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
-20

0

20

Transformada de Fourier

0 50 100 150
0

10

20

30

Harmônicas



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

128 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

sentam-se os traçados dos valores das radiações solares com a abscissa representando o núme-
ro da amostra. 

Na abscissa da Fig.9.4 a radiação solar varia entre 0 e 190.2. Na Fig.9.1 observa-se que 
o valor máximo da radiação solar ocorre no ano 1957 e tem valor em torno de 190 (RS-
max=190.2). Nesta seção considera-se que o máximo da radiação solar tem a intensidade 200. 
Pode-se dividir o intervalo de variação da intensidade solar  em quatro partes, cada parte re-
presentando uma variável lingüística Fuzzy na forma da Fig.9.4. 

Na Fig.9.4 as amostras da radiação solar foram agrupadas em quatro níveis. O primeiro 
nível representa valores próximos de zero da radiação solar (variável linguística Z e função de 
pertinência Z(t)). O segundo nível representa os valores pequenos da radiação solar (variável 
linguística P e função de pertinência P(t)). O terceiro nível representa os valores médios da 
radiação solar (variável linguística M e função de pertinência M(t)). O nível superior repre-
senta os valores grandes (variável linguística G e função de pertinência G(t)).  

 

Fig.9.4 Amostras iniciais 

Na Fig.9.5 apresentam-se as funções de pertinência atribuídas à variável fuzzy radiação 
solar com quatro funções de pertinência e com a abscissa variando de 0 a 200.  

Na Fig.9.5 é apresentada uma amostra da radiação solar, denominada ALVO, a reta tra-
çada perpendicular à abscissa, na cor preta, e localizada na abscissa 170. Observe-se que na 
abscissa 170 (ano 1869) a reta ALVO corta os triângulos P(t) e M(t) nas ordenadas 0.125 e 
0.875, respectivamente.  

Usando-se a operação de união dos conjuntos fuzzy, pode-se encontrar a função de per-
tinência vencedora da amostra usando as equações eq.9.1 e eq.9.2.  

Observe-se que para a abscissa ALVO a função de pertinência com maior valor foi 
M(t), obtida com VENCE=max(Z(170), P(170), M(170), G(170))= max(0., 0., 0.7,0.3), e a 
variável linguística associada a função de pertinência vencedora foi M.  

VENCE =  Z ∪ P ∪ M ∪ G (9.1) 
VENCE =  max(Z(x), P(x), M(x), G(x)) ∀ x ∈ Intensidade Solar (9.2) 
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Fig.9.5 A variável fuzzy radiação solar, uma amostra 

Na Fig.9.6 apresentam-se as funções de pertinência da variável fuzzy radiação solar 
com todas as 288 amostras da radiação solar (retas na cor preta).  

 
Fig.9.6 A variável fuzzy radiação solar, as 288 amostras 

9.4 VARIÁVEL FUZZY DA RADIAÇÃO SOLAR, AGRUPAMENTO 
Conhecendo-se a função de pertinência vencedora de cada elemento do vetor da radia-

ção solar, podem-se modificar os pesos dessa função de pertinência vencedora considerando a 
amostra vencedora.  
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O movimento das funções de pertinência pode ser feito da direita para a esquerda e da 
esquerda para a direita. Supondo-se que as funções de pertinência Z(t) e G(t) não influem so-
bre as funções de pertinência P(t) e M(t), pode-se seguir o algoritmo 1 para posicionar P(t) e 
M(t).  

 
Algoritmo 1 

1 faça n vezes 
2 acha VENCE =  Z ∪ P ∪ M ∪ G 
3 if VENCE==P então 
     if declividade>0 then move P(t) para a esquerda 
     if declividade<0 3 e se P ∩ M < M então move P(t) para a direita 
4 if VENCE==M então 
     if declividade<0 then move P(t) para a direita 
     if declividade>0 e se M ∩ P > P então move M(t) para a esquerda 
 

O pseudo-código do algoritmo 1 escrito para o ambiente MATLAB é mostrado no Pro-
grama 8. Inicialmente foram definidas as posições dos máximos de P(t) e M(t) como sendo 
onde(2)=80 e onde(3)=140 como pode ser visto na Fig.9.10. A cada um dos 127 valores da 
radiação solar (ver Programa 4) foi calculado o vencedor e o resultado armazenado na variá-
vel vence() (vence=1 para Z, vence=2 para P, vence=3 para M, vence=4 para G). A seguir, a 
cada amostra vencedora de P(t) e de M(t), as suas posições foram deslocadas para a direita 
(adição de 0.1 a onde(2) ou a onde(3)) ou para a esquerda (subtração de 0.1 a onde(2) ou a 
onde(3)).  

Devido a característica triangular das funções de pertinência, a verificação da intersec-
ção das duas funções de pertinência pode ser feita usando a posição dos seus máximos (on-
de(2) e onde(3)). Na Fig.9.11 apresenta-se o resultado obtido durante o agrupamento das a-
mostras nas funções de pertinência P(t) e M(t) durante 100 iterações. 

Programa 5 
    if(vence(i)==2 & i>onde(2) & onde(2)<onde(3))onde(2)=onde(2)+0.1;end 
    if(vence(i)==2 & i<=onde(2))onde(2)=onde(2)-0.1;end 
    if(vence(i)==3 & i>onde(3))onde(3)=onde(3)+0.1;end 
    if(vence(i)==3 & i<=onde(3) & onde(3)>onde(2))onde(3)=onde(3)-0.1;end 

 
Fig.9.11 Agrupamento em P(t) e M(t) 
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No Prog.9.1 apresentam-se os pesos das funções de pertinências. 

 Prog.9.1 Pesos das funções de pertinências 

%pesos.m 
pontox=330; numfp=4; cth=100;  
%Posiçao da FP 
onde(1)=1;onde(2)=80;onde(3)=160;onde(4)=240;   
%Peso da FP 
peso(1)=0.01;peso(2)=0.2;peso(3)=0.5;peso(4)=1.; 
%declividade 
decliv(1)=1.25;decliv(2)=1.25;decliv(3)=1.25;decliv(4)=1.25; 
%altura 
maximo(1)=1.;maximo(2)=1.;maximo(3)=1.;maximo(4)=1.; 

Por exemplo, na Fig.9.7 apresentam-se as funções de pertinência e um conjunto de a-
mostras geradas propositalmente a partir das amostras da radiação solar da Fig.9.8. Observe-
se que os máximos de P(t) e de M(t) não estão exatamente no centro dos dois principais agru-
pamentos das amostras. A idéia é mover as duas funções de pertinência para que os seus má-
ximos  fiquem aproximadamente no centro dos agrupamentos. Esses dois agrupamentos for-
marão duas classes, classe P e classe M. 

 
Fig.9.7 Amostras com dois agrupamentos 

Na Fig.9.12 apresenta-se o agrupamento de duas classes com dados bidimensionais. Fo-
ram feitos dois agrupamentos, um para as amostras no eixo X (Fig.9.12c), e o outro para as 
amostras do eixo Y (Fig.9.12d). O agrupamento do eixo X foi feito de uma forma semelhante 
ao apresentado na Fig.9.11 usando a coordenada X do dado bidimensional como amostras. O 
agrupamento do eixo Y foi feito de uma forma semelhante ao apresentado na Fig.9.11 usando 
a coordenada Y do dado bidimensional como amostras. Após o agrupamento, as duas classes 
(classes I e II) foram indicadas usando retas traçadas na cor vermelha. 
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c 
Fig.9.12 Agrupamento em duas classes com dados bidimensionais 

9.5 VARIÁVEL FUZZY DA RADIAÇÃO SOLAR, “FUZZYFICAÇÃO” 
O trecho de programa, escrito no pseudocódigo do MATLAB, desenvolvido para en-

contrar a variável linguística vencedora de todas as amostras é apresentado no Programa 4 
apresentado a seguir. O vetor curva() foi definido no Programa 2. A cada um dos 127 valores 
da radiação solar foi calculado o vencedor e o resultado armazenado na variável vence() (ven-
ce=1 para Z, vence=2 para P, vence=3 para M, vence=4 para G). 

Programa 4 

Vence(1:190)=0.; 
for j=1:127 
    i=int16(y(j)); 
    vence(i)=0; 
    if(curva(1,i)>curva(2,i))vence(i)=1;end 
    if(curva(2,i)>=curva(1,i) & curva(2,i)>curva(3,i))vence(i)=2;end 
    if(curva(3,i)>=curva(2,i) & curva(3,i)>curva(4,i))vence(i)=3;end 
    if(curva(4,i)>curva(3,i))vence(i)=4;end 
end 

Sabendo-se a função de pertinência vencedora de cada elemento do vetor da radiação 
solar, e atribuindo-se pesos às funções de pertinência, pode-se traçar uma curva com os valo-
res fuzzyficados da radiação solar (peso(1)=0.1, peso(2)=0.3, peso(3)=0.7, peso(4)=1,). Na 
Fig.9.9 apresenta-se a curva obtida da defuzzyficação da variável fuzzy radiação solar.  

 
Fig.9.9 Radiação solar fuzzyficada 
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9.6 A PREVISÃO NO CONJUNTO FUZZY 

9.7 CONCLUSÃO 
Neste capítulo apresentaram-se as principais características de agrupamentos juntamente 

com os conceitos de “fuzzyficação” e “defuzzyficação”. Mostrou-se como se adaptar as fun-
ções de pertinência das variáveis Fuzzy no intuito de identificar o agrupamento. Por último 
apresentou-se a previsão de séries temporais no conju8nto Fuzzy.  
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CAPÍTULO X 

 

POSICIONAMENTO DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO 
 
 

10.1 INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresenta-se a aplicação da lógica fuzzy em sistemas não lineares que re-

presentam o movimento de estruturas mecânicas. 

Inicia-se com uma análise sucinta da estática e dinâmica de manipuladores robóticos de 
um, dois e três elos. A seguir, sugere-se a representação FUZZY dos elos do atuador usando 
funções de pertinências.  

Na primeira representação, o atuador é representado diretamente pela FP na forma de 
triângulos. Na segunda representação, usa-se a curva CG(X) para representar o atuador. 

 

10.2  O MANIPULADOR ROBÓTICO 
Um manipulador de único elo (L1) é apresentado na Fig.10.1. Ele pode ser considerado 

como composto de um peso na sua extremidade adicionado ou não ao peso do braço definido 
no centro do elo.  

 

x1                           x 

Z 

θ0 

y 

P0 

y1 
T0 

L1 

 

Fig.10.1 Manipulador de um elo 

Usando-se a letra Z para representar o comprimento do elo, considerando-se o peso do 
elo dado pela eq.10.1, onde g representa a constante gravitacional, m0 é massa por compri-
mento.. 

P0=z.m0.g   (10.1) 
A partir da Fig.10.1definem-se o ângulo do elo (eq,10.2), o comprimento do elo 

(eq.10.3), e as coordenada do centro do elo(eq.10.4). 

θ0 = tg-1(y/x)  (10.2) 

Z= 2
y+x

2
  (10.3) 

x1=z.cosθ0/2 e y1=z.senoθ0/2  (10.4) 
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Usando-se essas definições obtém-se a eq.10.5 que descreve a energia potencial V0 do 
elo L1. 

V0=P0.y1=(P0.z.senoθ0)/2  (10.5) 
Na eq.10.6 apresenta-se o torque T0 representado por T0=-∂V0/∂θ0 (Spong, 1986). 

T0=P0.x1=(P0.z.cosθ0)/2  (10.6)
   

Nas eq.10.7 (ver a Fig.10.2 com um peso P1 atuando na extremidade do elo L1) apre-
sentam-se os valores do vetor do peso P1 em relação ao elo L1. O vetor P1x é paralelo ao elo 
L1 e equivale a força exercida sobre a base do elo. O vetor P1y é perpendicular ao elo L1. 

P1x=P1.senoθ0  e   P1y=P1.cosθ0  (10.7) 
O torque gerado pelo peso P1 no elo L1 é definido como T1=P1y.z. O torque total  gera-

do no elo L1 é definido como Tt=T0+T1 (ver a eq.10.8).  

Tt=(P0.z.cosθ0)/2+(P1.z.cosθ0)=(P0/2+P1). cosθ0  (10.8) 

 

x1                           x
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θ0 
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P0 

y1 
P1y 

L1 

P1 

P1x 

Tt 

 
Fig.10.2 Torques do manipulador de um elo 

A  partir das eq(10.8) pode-se encontrar a equação diferencial que represente o movi-
mento do elo de um pêndulo simples mostrado na Fig.10.3. Usando-se P0=z.m0.g , e sabendo-
se que um braço de comprimento z, o seu deslocamento é dado por Comp= θ.z, a sua veloci-
dade por vel= θ'.z e a sua aceleração por a= θ".z.  



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

136 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

 

z θ0 

P0 

T0=P0x.z 
P0y=P0.cosθ0 

P0x=P0.sinθ0 

F0=P0y 

 
Fig.10.3 Torques do manipulador de um elo 

O torque do pêndulo simples é mostrado na eq.10.10. Define-se F=ma e P0 =z.m0.g. A 
equação diferencial que descreve o deslocamento angular do pêndulo é dado na eq.10.11. 

T0 =P0.z.seno(θ0)/2 ou P.z= m0 .a.z2=m0 .z.g.seno(θ0)/2   (10.10) 
θ”=(g/(2.z))seno(θ0)  (10.11) 

10.2 Exercícios  
10.2.1) Quais são as variáveis vetoriais e escalares apresentadas na Fig.10.1? 
10.2.2) Na Fig.10.1: Quando V0 é máximo? Quando V0 é mínimo? Quando T0 é máximo? 
Quando T0 é mínimo? 
10.2.3) Na Fig.10.2: Quando Tt é máximo? Quando Tt é mínimo?  
10.2.4) Qual a diferença entre P1y e T1 na Fig.10.2? 
10.2.5)Fazer um programa no ambiente MATLAB para calcular T1, F1, P1x e P1y, em função 
de θ1, usando a montagem apresentada na Fig.10.3. Sugestão: Usar P1x=P1.senoθ1,  
P1y=P1.cosθ1 e T1=P1y.z. Onde, F1 é a força usada para sustentar o elo L1 sob a ação do peso 
P1. 
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P1x 
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Fig.10.4 Manipulador de um elo com peso na sua extremidade 
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10.2.6) Supor o elo representado na forma tradicional de um pêndulo como mostrado na 
Fig.10.3, faça um programa no MATLAB, sendo dado θ0, que calcule T0, F0, P0x e P0y. Onde 
F0 é a força necessária para sustentar o elo L0. 
10.2.6)Sugira a representação de um robô de único elo usando FP na forma de triângulos. Use 
uma FP triangular, veja a Fig.10.5.  
10.2.7)Sugira a representação de um robô de único elo usando a curva CG(X) definida a partir 
de FP na forma de triângulos. Use uma FP triangular, veja a Fig.10.6.  

 

Neste capítulo sugere-se que os braços robóticos sejam representados diretamente nas 
funções de pertinência. Na Fig.10.5 vê-se um manipulador robótico de único acoplado a fun-
ções de pertinência. Na Fig.105 à esquerda, o elo é representado por uma única função de per-
tinência. Na Fig.105 à direita, a extremidade do elo é indicada pela intersecção de duas fun-
ções de pertinências. 

  

 

Fig.10.5 Um braço de único elo 

 

Na Fig.10.6 apresenta-se o posicionamento de um único elo (à esquerda), o seu conjun-
to de funções de pertinências, e uma CG(X) representando o elo. 

 

Fig.10.6 Um elo representado por FPs e CG 

10.3 Manipulador de dois elos 
Na Fig.10.67apresenta-se o desenho de um manipulador com dois elos. Nesta seção não 

será considerado peso externo ao elo, só será considerado o peso total do elo. Os componentes 
do primeiro elo são representados na cor vermelha. Os componentes do segundo elo são re-
presentados na cor azul. O elo entre a base e a extremidade do manipulador tem o comprimen-
to z. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

138 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

 

x1        x2              x3             x 

z 

θθθθ1 

y 
y3 
 

P1                       P2 

z1 

θθθθ2   z2 

y1 

y2 

 

Fig.10.7 Manipulador de dois elos 

Considerando-se m1 e m2 as massas por unidade de comprimento dos elos L1 e L2, os 
pesos dos elos podem ser considerados aplicados no centro do elo e dados por P1=m1.g.z1 e 
P2=m2.g.z2. As energias potenciais dos elos L1 e L2 são apresentadas na eq.10.12.  

V1=P1.y1 e V2=P2.y3  (10.12) 
Tal que T2=-∂V2/∂θ2 e T1=-∂V1/∂θ1. Os torques gerados nas juntas 2 e 1 são os apresen-

tados na eq.10.13.  

T2=P2(x3-x2) e T1=P1.x1+P2.x3  (10.13) 
 As relações apresentadas nas eq.10.14, eq.10.15 representam as abscissas e ordenadas 

dos elos. 

x1=z1.cosθ1/2 e x2= z1.cosθ1   
x3=x2+ z3.cos(θ1-θ2)/2= z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2)/2  (10.14) 
y1=z1.senoθ1/2 e y2= z1.senoθ1   
y3=y2+ z2.seno(θ1-θ2)/2= z1.senoθ1+ z2.seno(θ1-θ2)/2  (10.15) 

As eq.10.16 que representam as energias potenciais nas juntas 2 e 3, respectivamente.  

V2=P2.y3 = P2.[z1.senoθ1+ z2.seno(θ1-θ2)/2] e V1=P1.y1=P1. z1.senoθ1/2  (10.16) 
Sabe-se que x=z1.cosθ1+z2.cos(θ1-θ2) e y=z1.senoθ1+z2.seno(θ1-θ2), tal que 

z=sqrt(x2+y2). 

As eq.10.17 e eq.10.18 representam os torques nas juntas 2 e 1, respectivamente.  

T2=P2.(x3-x2) = P2. z2.cos(θ1-θ2)/2  (10.17)
   
T1=P1.x1+P2.x3=P1. z1.cosθ1/2+P2.[ z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2)/2]  

T1=cosθ1(P1.z1/2+P2.z1)+T2 = cosθ1(P1/2+P2)+T2  (10.18) 
Os cálculos das equações diferenciais para um conjunto de pêndulos mostrados na serão 

mostrados a seguir. Definindo-se T2=F2.z onde F2=m2.g.z2, obtem-se as eq. 10.19 e eq. 
10.20 que representam as equações diferenciais para os braços 2 e 1 do pêndulo duplo.  

T2=P2.z2.seno(θ1+θ2)/2  
F2.z2=m2.a.z2 ou m2.θ.z.z2=m2.z2.g.seno(θ1+θ2)/2 
θ2”={seno(θ1+θ2)[P3/2]}/(m2.z)  (10.19) 
T1= z1.senoθ1(P1/2+P2)+T2  
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ou F1.z1= m1.θ.z12=z1.senoθ1(P1/2+P2)+T2 

ou θ1”= {senoθ1[P1/2+P2]+T2}/(m1.z1)  (10.20) 
A seguir apresentam-se as equações diferenciais para o pêndulo duplo mostrados na 

eq.10.21. 

θ1”= {senoθ1[P1/2+P2]+T2}/(m1.z1) 
θ2”={seno(θ1+θ2)[P3/2]}/(m2.z)  (10.21) 

10.3 Exercícios 
10.3.1) Supondo-se P1=P2=1kg e q1=q2=45o, calcule V1,V2, T1 e T3. 
10.3.2) Supondo-se que os pesos P1 e P2 estão localizados nas extremidades dos elos L1 e L2 
na forma mostrada na Fig.10.8, calcule T1 e T3. Sugestão:  
Defina: 
T2=P2(x2-x1) e T1=P1.x1+P2.x2  
x1=z1.cosθ1 e x2=x1+ z2.cos(θ1-θ2)= z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2) 
y1=z1.senoθ1 e y2=y1+ z2.seno(θ1-θ2)= z1.senoθ1+ z2.seno(θ1-θ2) 
T2= P2. z2.cos(θ1-θ2) e T1= P1. z1.cosθ1+P2.[ z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2)]=z1.cosθ1.(P1+P2)+T2 

 

          x1                               x2     x 
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y1 

P1                       P2 
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θθθθ2   z2 

T1                       T2 

 

Figura 10.8 Pesos nas extremidades dos elos 

3.3.3) Supondo-se que os elos L1 e L2 estão na forma mostrada na Fig.10.9, calcule T1 e T2. 
Resposta: T2= P2. z2.cos(θ1-θ2) e  T1= z1.cosθ1.(P1+P2)+T2. 
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Fig.10.9 Dois elos para θ2>θ1 

10.3.4) Supondo-se dois elos concorrentes, sendo um deles com dois elos, como mostrados na 
Fig.10.10.  
a)Calcule o seguinte: Os torques T1, T2 e T3.  
b)Calcule T3 conhecendo-se θ1 e θ2.  
c)Prove que se T3=T1 então  z1.cosθ1+ z2.cos(θ1+θ2)=z3.cosθ3  

d)Qual é o valor da força F3 capaz de segurar o peso P0? Sugestão: Use P0/ F3=senoθ3. 
e) Que peso a força F3 pode sustentar? P0= F3.senoθ3 
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T2 

θ3 

z3 T3 

θ23 
θ2 z2 

θ1+θ2 

Τ1=P0.z1.cosθ1+T2     Τ2=P0.z2.cos(θ1+θ2)   Τ3=P0.z3.cosθ3 

 

T1 

F3 

 

Fig.10.10 Elos concorrentes 

Na Fig.10.11 à esquerda, o elo é representado por uma única função de pertinência. Na 
Fig.10.11 à direita, a extremidade do elo é indicada pela intersecção de duas funções de perti-
nências. 



LÓGICA FUZZY APLICADA ÀS ENGENHARIAS 

141 
José Homero Feitosa Cavalcanti et ali 

  

 

Fig.10.11 Um braço de dois elo 

Na Fig.10.12 apresenta-se o posicionamento de um único elo (à esquerda), dois elos (à 
direita) e o seu conjunto de funções de pertinências. 

 

Fig.10.12 Dois elos (cor azul) representados por FPs e CG 

10.4 Manipulador de três elos 
Nesta seção serão estudados os torques de manipuladores de três elos. Só serão conside-

rados os pesos dos elos. Na Fig.10.13 apresenta-se o manipulador robótico de três elos. As 
ordenadas yi não estão indicadas na Fig.10.13. 
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Fig.10.13 Manipulador robótico de três elos 

Usaram-se os seguintes pesos para os elos: P1=m1.g.z1, P2=m3.g.z2 e P3=m3.g.z3. A e-
nergia potencial de cada junta está apresentada na eq.10.18. Os torques de cada junta estão 
apresentados nas eq.10.19.  

V1=P1.z1.senoθ1/2  
V2= P2.[ z1.senoθ1+ z2.seno(θ1-θ2)/2] 
V3= P3.[ z1.senoθ1+ z3.seno(θ1-θ2) + z3.seno(θ1-θ2-θ3)/2]  (10.18) 
T3=P3.(x5-x4)    
T2=P2(x3-x2)+P3(x5-x2)=P2(x3-x2)+P3(x5-x4+x4-x2) = P2(x3-x2)+P3(x4-x2)+ P3(x5-x4) 
T1=P1.x1+P2.x3+P3.x5  (10.19) 

As eq.10.20 descrevem as posições das juntas dos elos.  

x1=z1.cosθ1/2 e x2= z1.cosθ1       
x3=x2+ z3.cos(θ1-θ2)/2= z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2)/2 
x4=x2+ z3.cos(θ1-θ2)= z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2) 
x5=x4+z3.cos(θ1-θ2-θ3)/2= z1.cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2)+ z3.cos(θ1-θ2-θ3)/2  (10.20) 

Durante o cálculo dos torques necessitam-se das distâncias das extremidades dos elos à 
base do pêndulo (z1,Z2 e Z3). Calculam-se Z3=sqrt(x2+y2) e Z2=sqrt(x42+y42) com 
x4=z1cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2) e x=z1cosθ1+ z2.cos(θ1-θ2) + z3.cos(θ1-θ2-θ3). 

Usando-se as eq.10.19 e eq.10.20 obtém-se as eq.10.21 que descrevem os torques nas 
juntas dos elos L1, L2 e L3. As eq.21 também podem ser obtidas a partir das eq.18 usando 
V=V1+V2+V3 e T1=-∂V/∂θ1, T2=-∂V/∂θ2 e T3=-∂V/∂θ3. 

T3= P3. z3.cos(θ1-θ2-θ3)/2   
T2=P2.z2.cos(θ1-θ2)/2+P3.[z2.cos(θ1-θ2)+z3.cos(θ1-θ2-θ3)/2]=z2.cos(θ1-θ2)[P3+P2/2]+T3 

T1=P1.z1.cosθ1/2+P2.[z1.cosθ1+z2.cos(θ1-θ2)/2]+P3.[z1.cosθ1+z2.cos(θ1-θ2)+ z3.cos(θ1-θ2-θ3)/2] 
T1=z1.cosθ1[P3+P2+P1/2] + T2  (10.21) 

A  partir das eq(21) pode-se encontrar a equação diferencial que represente o movimen-
to dos elos. Considera-se r como a distância entre a extremidade do elo e a base do pêndulo. 
Usa-se comprimento igua a Comp=θ.r, vel= θ'.r e a= θ".r. 
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Os cálculos das equações diferenciais para um conjunto de pêndulos serão mostrados a 
seguir.  

O terceiro elo tem um torque dado por T3=F3.z3=m3.a.z3, a aceleração da sua extremi-
dade é dada por a= θ3".Z3. O peso do elo 3 é P3=m3.g.z3. A equação diferencial do elo 3 é 
dada na eq.10.22. 

T3=P3.z3.seno(θ1+θ2+θ3)/2 
F3.z3= m3.a.z3=m3.z3.g.seno(θ1+θ2+θ3)/2  
a=m3.g.seno(θ1+θ2+θ3)/2  
ou θ3”=(g/(2.Z3)) .seno(θ1+θ2+θ3)  (10.22) 

O segundo elo tem um torque dado por T2=F2.z2=m2.a.z2, a aceleração da sua extre-
midade é dada por a= θ2".Z2. O peso do elo 2 é P2=m2.g.z2. A equação diferencial do elo 2 é 
dada na eq.10.23. 

T2= z2.seno(θ1+θ2) [P3+P2/2]+T3  

F2.z2= m2.a.z2=  z2.seno(θ1+θ2) [P3+P2/2]+T3  
a= {seno(θ1+θ2) [P3+P2/2]+T3}/m2 
ou θ2”={seno(θ1+θ2) [P3+P2/2]+T3}/(Z2.m2)  (10.23) 

O primeiro elo tem um torque dado por T1=F1.z1=m1.a.z1, a aceleração da sua extre-
midade é dada por a= θ1".z1. O peso do elo 2 é P1=m1.g.z1. A equação diferencial do elo 1 é 
dada na eq.10.24. 

T1=z1.senoθ1[P3+P2+P1/2] + T2 

F1.z1= m1.a.z1=  z1.seno(θ1) [P3+P2+P1/2]+T2  
a= {seno(θ1) [P3+P2+P1/2]+T2}/m1 
ou θ1”={seno(θ1) [P3+P2+P1/2]+T2}/(z1.m1)  (10.24) 

Um pêndulo de três elos tem as seguintes equações diferenciais: 

θ1”={seno(θ1) [P3+P2+P1/2]+T2}/(z1.m1) 
θ2”={seno(θ1+θ2) [P3+P2/2]+T3}/(Z2.m2) 
θ3”=g.seno(θ1+θ2+θ3)/(2.Z3)={seno(θ1+θ2+θ3)[P3/2]}/(Z3.m3) 

EXERCÍCIOS 10.4 
10.4.1) Calcule o torque e a energia potencial do manipulador planar com acionamento remo-
to apresentado na Fig.10.14. [T2=m2lc2g.cosq2 e T1=(m1lc1+m2l1)g.cosq1]  
 

 

               

                M1   L1 

M2 

L2 

M2 M2 
q2 

q1 

 
Fig.10.14 Manipulador com dois elos, um elo controlado remotamente 

10.4.2) Calcule a energia potencial e o torque nas juntas do manipulador de cinco braços apre-
sentado na Fig.10.15. [T1=(m1lc1+m3lc3+m4l1)g.cosθ1 e T2=(m2lc2+m3l2-m4lc4)g.cosθ2]  
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Fig.10.15 Manipulador de quatro braços 

10.4.3)Na Fig.10.16 apresenta-se um braço de três elos obtido com: onde(1)=100; on-
de(2)=200; onde(3)=300; onde(4)=400; peso(1)=0.; peso(2)=0.3; peso(3)=0.4;  peso(4)=0.5; 
decliv(1:4)=1.;. Trace a CG(X) para um manipulador robótico de três elos.  
10.4.4)Os resultados da Fig.3 devem ser modificados para fazer a coincidência das duas cur-
vas (a curva preta de três elos com a curva vermelha e azul de dois elos). 

 

Fig.10.16 Posicionamento de dois braços 

A curva do manipulador de dois elos da Fig.3 usou o conjunto de dados mostrado a se-
guir: [a1 a2 px pw py pz] = [0.5000    0.5000    0.4018    0.9000    0.4575    0.5000]. Definiu-
se a1 comp elo1, a2 comp elo2, px absc do elo1, pw absc do elo2, py ordenada do elo 1, pz 
ordenada do elo2. A curva do CG define a1=sqrt(0.2^2+0.3^2) para o comp do elo1, 
a2=sqrt(0.4^2+0.2^2) para o comp do elo2. Define px=0.4; pw=0.8; py=0.3 e pz=0.5. O elo 3 
não deve ser considerado. 

10.4.5)O problema é fazer coincidir as duas curvas tendo-se a informação das coordenadas 
dos elos (ver a Fig.10.17).  
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Fig.10.17 Identifica CG(X) para os dois elos 

10.5 Conclusão 
Neste capítulo apresentou-se uma nova forma da representação de elos de manipulado-

res robóticos usando a LÓGICA FUZZY. Usou-se a FP na forma de triângulos e a CG(X). 
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