
Fuzzy Control Homework-1 

1. Calculate the mathematical expressions for the Gaussian memberships (COOL and WARM) of the 

Fig. 1.  

2. Specify five fuzzy sets on the “car speed” universe of discourse. 
3. Plot the membership function characterizing the COOL ∩ WARM fuzzy set in the  Fig. 1, using 

algebraic product for the T-norm. 

4. Plot the membership function characterizing the COOL ∪ WARM fuzzy set in the Fig. 1, using 

algebraic sum for the S-norm. 
5. Plot the membership function characterizing the fuzzy set that is the Cartesian product of WARM 

temperatures and GENTLE winds in the figures 1,2, using minimum for the T-norm. 

6. What is the 0.1-cut of the COOL fuzzy set in Fig. 1? 

7. Is the fuzzy set characterized by the trapezoidal membership function shown in Fig. 3, convex? 

What is its support? What is its 0.1-cut? 

 



 بٌام خدا

 (۴)هربَط بِ فصل  ۲تکلیف سری 

 .فصل چْارم برای سیستن گَی ٍ هیلِ، خرٍجی قغعی را برای ٍرٍدی ّای زیر بدست آٍرددر کٌترلر عراحی شدُ در   -۱

) ( , ) ( 0.3,0.25)

) ( , ) ( 0.0625,0.25)
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ی ء ٍرٍدی ّازیر حل کٌید ٍ خرٍجی قغعی را بازا ضَیت گَسی بِ صَرتع تَابعرا با  ۴هسالِ کٌترل گَی ٍ هیلِ فصل  -۲

 هسالِ قبل بدست آٍرد. 

 
است را عراحی کٌید. )فرض  kp=10 ،  ki=10  ٍkd=50کِ در آى  PIDیک سیستن کٌترل فازی هعادل با یک کٌترل  -۳

 است.( ۳کٌترل برابر  کسیون داهٌِ سیگٌالکٌید ها

 بِ صَرت زیر هیباشد: دیٌاهیک یک ربات تک لیٌکی  -۴
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لیٌک زاٍیِ برای ایي ربات عراحی کٌید کِ باعث شَد هوداًی تحَیلی بِ هَتَر ربات هیباشد. یک کٌترل فازی  جریاى  iکِ 

  iٍ خرٍجی اى  q  ٍqاًجام ایٌکار فرض کٌید ٍرٍدی کٌترلر فازی  برای را دًبال کٌد.   r(t)زاٍیِ هرجعیک  (q)ربات 

 است.

a)  هجوَعِ ّای فازیNegative(N)  ،Zero(Z)  ٍPositive(P)  برای ّر راUOD  کٌید. تعریف 

b) فازی ٍ هاتریس آًرا بدست آٍرید عدپایگاُ قَا. 

c) م افسار با ًرMATLAB   ِسیستن کٌترل حلقِ بستِ را با شرایظ اٍلی( (0), (0)) ( ,0)
2

q q


   ٍرٍدی هرجع ٍ

( ) sin
2

r t t


  ازی کٌید ٍ سیگٌال ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی را رسن ًواید. شبیِ س 



 تنام خدا

 ( ۵)هرتوط ته فصل   ۳تکلیف سری 

 نظر تگیرید.  سیستن زیر را در  -۱

x Ax bu

y cx

 


 که در ان             

 فضای حالت گسستهدر هعادل سیستن فوق 

 

 تدست آورد.  Δt=0.01تا  

 نظر تگیرید.  سیستن زیر را در -۲

( 1) ( ) ( )

( ) ( )

x k Ax k bu k

y k cx k

  


   که در ان             

  آورید.زیر تدست  خروجی –را تصورت هعادله ورودی هعادل سیستن فوق 

 

ید ته طوریکه جایاتی قطة یک سیستن کنترل فیدتک حالت خطی طراحی کنرید. ته روش را در نظر تگی ۱سیستن هساله  -۳

 قرار گیرد.  j-1-و  j+1-،  1-قطة های هطلوب سیستن 

 یر را در نظر تگیرید: ز خروجی –سیستن توصیف شده تا هعادله تفاضلی ورودی  -۴

 

 رودی هطلوب زیر را ردیاتی کند:کنید که خروجی سیستن و یک کنترلر ردیاب یک قدم ته جلو ترای سیستن فوق را طراحی

 

 دل هرجع را طراحی کنید ته طوریکه هدل هرجع و سیگنال هرجع ته صورت زیر تاشند: یک کنترلر ه ۴ترای سیستن هساله  -۵

 

         1 11y k q y k q u k    



 بنام خذا

 (  ۶)هربوط به فصل    ۴تکلیف سری 

yباشذ  x1=x2= -0.5اولین هثال فصل ششن اگر  -۱
crisp  .را هحاسبه کنیذ 

 را با پایگاه قواعذ زیر در نظر بگیریذ:  T-Sیک سیستن فازی  -۲

 

 که هجووعه های فازی اش به صورت زیر هشخص هیشونذ: 

 

a)  با استفاده ازproduct T-norm  خروجی قطعی را بازاءx1= -0.75  وx2=0.2 .بذست آوریذ  

b)  بنذa  را باminimum T-norm  .تکرار کنیذ 

 را با پایگاه قواعذ زیر در نظر بگیریذ:  T-Sیک سیستن فازی  -۳



 

 که هجووعه های فازی اش به صورت زیر هشخص هیشونذ: 

 

 بذست آورد.  x2=0.5و  x1=3.5خروجی قطعی را بازاء  product T-normبا استفاده از 

 را با پایگاه قواعذ زیر در نظر بگیریذ:  T-Sیک سیستن فازی  - ۴



 

هجووعه های فازی اش به صورت زیر هشخص  . y(0)=y(-1)=0 و  Δt=1با  t=kΔtو  u(t)=sin(0.05πt)فرض 

 هیشونذ: 

 

 رسن نواییذ.  t<60>0را برای  y(t (سیستن فوق را شبیه سازی کرده و  MATLABنرم افسار  با

 



 تنام خدا

 ( ۷)هرتوط ته فصل  ۵تکلیف سری 

را طوری طراحی کنید که قطة های حلقه تسته سیستن در  PDCتا جایاتی قطة فصل هفتن:  PDCهثال  در  -۱

0.9 0.1j   .قرار گیرند 

 سازد.  سیستن حلقه تسته را پایدار هی ۱ثاتت کنید کنترلر طراحی شده در سوال  -۲

Pتا هجووعه های فازی هثلثی  x2(0)= -1و  x1(0)=1تا  فرض  ۱سیستن حلقه تسته هساله  -۳
Pو  1

و  x= -2تا هقدار هیانی  2

x=2 را شثیه سازی کنید. تطوریکه این دو هجووعه فازی افراز واحد تاشند ، 

 ته صورت زیر در نظر تگیرید:  T-Sیک سیستن فازی  -۴

 

 را دنثال کند.  r(k)رودی هرجع تا روش کنترل ردیاب ترای سیستن فوق طراحی کنید که یک و PDCیک 

P  گوسی  هجووعه های فازی و x2(0)= -1 و   x1(0)=1را شثیه سازی کنید ته طوریکه  ۴سیستن حلقه تسته هساله  -۵
و  1

P
است.  r(k)=0.1(1- cos(0.3k))قطع کنند. ورودی هرجع  0.4تاشند و هودیگر را در  x=2و  x= -2تا هقدار هیانی  2

r(k)-y(k)   .را رسن کنید 


